ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
1821-2021
Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ – ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ
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H πρωτοβουλία «ΜΟΡΙΑΣ 21» δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την ΤΕΜΕΣ ΑΕ, εταιρείας ανάπτυξης της Costa Navarino.
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Οι θρυλικοί Ντρέδες
στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας

Ή

ταν Έλληνες, Αρβανίτες, χριστιανοί
ορθόδοξοι, κατάγονταν από τους πανάρχαιους Ιλλυριούς Έλληνες της Ηπείρου,
είχαν ελληνική εθνική συνείδηση και εγκαταστάθηκαν στην Άνω Μεσσηνία, στα τέλη
του 14ου αιώνα μετά από πρόσκληση των
Δεσποτών του Μυστρά, Μανουήλ Καντακουζηνού και Θεοδώρου A΄ Παλαιολόγου,
για να αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής,
που είχε μειωθεί από τις αρρώστιες. Δεν λεγόντουσαν Ντρέδες από πριν, απλώς κάποια
στιγμή στο διάβα των αιώνων έμεινε αυτό
το προσωνύμιο. Σύμφωνα με μια εκδοχή,
«Ντρες» σημαίνει αντρειωμένος, παλικάρι, περήφανος, πολεμιστής. Κατά άλλους
το «Ντρες» είναι παραφθορά του ονόματος
Ανδρέας το οποίο και άνηκε σε κάποιον από
τους γενάρχες τους. Υπάρχει και μια τρίτη
άποψη που υποστηρίζει ότι το «Ντρες» είναι
παραφθορά του «Δωριεύς», ονομασία που
είχαν υιοθετήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς
τους λόγω της καταγωγής τους από το αρχαίο ελληνικό φύλλο των Δωριέων την οποία
και διαφήμιζαν αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που αμφισβητούσαν την ελληνικότητά τους.
Οι θρυλικοί Ντρέδες ήταν ψηλοί, ρωμαλέοι,
τολμηροί και ριψοκίνδυνοι, δυνατότητες που

τους καθιστούσαν ανίκητους στη μάχη. Οι
Ντρέδες ήταν λιτοδίαιτοι, σκληραγωγημένοι, άντεχαν τις στερήσεις και τις κακουχίες,
χειριζόντουσαν με άνεση τα όπλα και ήταν
γυμνασμένοι. Είχαν αρχές και όταν έλεγαν
«μπέσα για μπέσα», τίποτα δεν τους έκανε
να πάρουν τον λόγο τους πίσω. Από μικρά
παιδιά αγωνίζονταν στο τρέξιμο, στο πήδημα, στο λιθάρι και στη σκοποβολή (περνούσαν το βόλι από την τρύπα του δαχτυλιδιού).
Στο οροπέδιο του Δωρίου, έχτισαν τα χωριά
τους, τα Σουλιμοχώρια. Τα χωριά αυτά είναι Σουλιμά (Άνω Δώριο), Ψάρι, Κούβελας,
Χαλκιάς, Βλάκα (Χρυσοχώρι), Κλέσουρα
(Αμφιθέα), Κατζούρα (Άνω Βασιλικό), Λάπι
(Ριζοχώρι), Ρίπεσι (Κεφαλόβρυση), Πιτσά
(Σιτοχώρι) και Αγριλιά (Νέα Αγριλιά). Στο
Σουλιμά είχε την έδρα της, η Δημογεροντία Σουλιμοχωρίων, που τη συγκροτούσαν
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι όλων των χωριών
και έλυνε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν
τους κατοίκους των Σουλιμοχωρίων.
Είχαν ιδιότυπη αυτονομία κι αυτό διότι
αφενός οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονταν για
τα άγονα βουνά τους και, αφετέρου, λόγω
του γεγονότος ότι οι Ντρέδες μπορούσαν
να παραθέσουν ακόμα και 7.000 πολεμιστές
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απέναντι στους Τούρκους κάτι το οποίο θα
τους δυσκόλευε πολύ ένεκα και του ανταρτοπόλεμου τον οποίο θα έκαναν οι Ντρέδες.
Πολύ γνωστό στην περιοχή είναι και το γεγονός της επίσκεψης Τούρκου αξιωματούχου
από την Αρκαδιά στο χωριό Κούβελα κάπου
γύρω στο 1790.
Ο Τούρκος φτάνοντας στο Κούβελα κατευθύνθηκε στην αγορά του χωριού και
απαίτησε από όλους τους Κουβελαίους να
τον προσκυνήσουν. Ο Γιαννάκης Μέλλιος,
μετέπειτα οπλαρχηγός και γενικός αρχηγός
των Ντρέδων, παιδί τότε έπαιζε με τη φλογέρα του αγνοώντας επιδεικτικά τον Τούρκο.
Ο Τούρκος θύμωσε και τον σφαλιάρισε με
αποτέλεσμα ο Μέλλιος να τον σφάξει με το
μαχαίρι του. Την ίδια τύχη είχε και η συνοδεία
του Τούρκου από τους άλλους Ντρέδες.
Οι Ντρέδες ήταν οπαδοί του Θ. Κολοκοτρώνη κατά τον εμφύλιο πόλεμο και πειθαρχούσαν πάντα στους στρατιωτικούς κι όχι
στους πολιτικούς (Φαναριώτες, Κουντουριώ
τη κ.λπ.). Ήταν οι πλέον ενωμένοι αγωνιστές
και όλοι οι οπλαρχηγοί ήταν συγγενείς μεταξύ τους και εξ αίματος και εξ αγχιστείας αφού
συχνοί ήταν οι γάμοι μεταξύ οικογε
νειών
καπεταναίων. Οι Ντρέδες είχαν την ατυ-

χία να στερηθούν τον αρχηγό τους καπετάν
Γιαννάκη Μέλλιο, ταγματάρχη του αγγλικού
στρατού, ο οποίος φονεύτηκε από τον Παπαναστάση κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
μετά την κατάληψη της Αρκαδιάς το 1821.
Αυτό που απαξίωσε εντελώς τους Ντρέδες
ήταν το ότι με τον αρχηγό τους καπετάν Γιαννάκη Γκρίτζαλη επαναστάτησαν εναντίον της
Βαυαροκρατίας το 1834 για τα συνταγματικά
δικαιώματα των Ελλήνων και την αποκατάσταση των αγωνιστών, οι οποίοι είχαν παραγκωνιστεί από τους Βαυβαρούς και βρίσκονταν στα όρια της ανέχειας και της φτώχειας.
Λόγω της αποτυχίας του εν λόγω κινήματος,
ο μεγάλος αγωνιστής Γιαννάκης Γκρίντζαλης
απαγχονίστηκε και οι Ντρέδες εξαφανίστηκαν από την ελληνική ιστορία σαν να μην
υπήρξαν ποτέ.
Οι Σουλιμοχωρίτες – Ντρέδες, έλαβαν μέρος συνολικά σε τριάντα έξι (36) μάχες κατά
τον οχτάχρονο αγώνα, 1821-1827, τόσο κατά
των Τούρκων κατακτητών όσο και κατά των
Αιγυπτίων εισβολέων, που οι ιστορικοί παράβλεψαν τη συμμετοχή τους και δεν καταδέχτηκαν να την περάσουν ούτε στα ψιλά της
ιστορίας, αδικώντας έτσι αυτούς τους ήρωες
της εθνικής μας παλιγγενεσίας.

«Το Ψάρι και το Σουλιμά, το Κούβελα το Λάπι
κι όλα τα Ντρέδικα χωριά στης Αρκαδιάς τη χώρα,
χαράτσι δεν πληρώνουνε, Τούρκο δεν προσκυνάνε,
από μικροί στον πόλεμο είν’ όλοι μαθημένοι.
Όρκο βαρύ επήρανε από τον Παπατσώρη,
την Αρκαδιά να πάρουνε τους Τούρκους να τους διώξουν
και με το Μέλλιο αρχηγό, τον Ντούφα καπετάνιο,
όλοι στο Νιόκαστρο να παν τους Τούρκους να τους σφάξουν,
να λευτερώσουν το Μωριά, τη δόλια την Πατρίδα».
-4-

ΟΙ

Μ ΑΧΕΣ

Σ ΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
ΟΙ Ν ΤΡΕΔΕΣ

ΠΟΥ

1. 29 Μάρτη 1821, Λιγούδιστα Τριφυλίας.
2. 11 Απρίλη 1821, Νεόκαστρο.
3. 12-13 Μάη 1821, Βαλτέτσι.
4. 24 Ιουνίου 1821, Λάλα Ηλείας.
5. 10 Αυγούστου 1821, Γράνα Τριπολιτζάς.
6. 23 Σεπτέμβρη 1821, Άλωση Τριπολιτζάς.
7. 6 Δεκέμβρη 1821, Ανάπλι.
8. 17 Μάρτη 1822, Σαραβάλι Πατρών.
9. 20 Ιουλίου 1822, Παλαιόκαστρο Άργους.
10. 26 Ιουλίου 1822, Δερβενάκια.
11. 27 Ιουλίου, Αγηνόρι – Μαλαντρίνο.
12. 12 Αυγούστου 1822, Βασιλικά (Σικυώνα)
Κορινθίας.
13. 10 Σεπτέμβρη 1822, Περαχώρα Κορινθίας.
14. 14 Απρίλη 1823, Κάζα Αττικής.
15. 27-29 Φλεβάρη 1824, Κορώνη.
16. 21 Αυγούστου 1824, Μεθώνη.
17. 18 Μάρτη 1825, Σχοινόλακα.
18. 8 Απρίλη 1825, Κρεμμύδι.

19. 20 Μάη 1825, Μανιάκι.
20. 21 Μάη 1825, Κυπαρισσία.
21. 5-6 Ιουνίου 1825, Δραμπάλα Πολιανής.
22. 22 Ιουλίου 1825, Καρυές Μεγαλόπολης.
23. 28 Ιουλίου 1825, Δραγουμάνου Ολυμπίας.
24. 8 Γενάρη 1826, Τριπολιτζά.
25. 22 Μάρτη 1827, Φάληρο Αττικής.
26. 22 Απρίλη 1827, Λάπι Σουλιμοχωρίων.
27. 24 Απρίλη 1827, Ψάρι Σουλιμοχωρίων.
28. 29 Απρίλη 1827, Αετός Κοντοβουνίων.
29. 30 Απρίλη 1827, Λυκουδέσι Τριπύλης.
30. 30 Ιουνίου 1827, Μέγα Σπήλαιο.
31. 28 Αυγούστου 1827, Λαχανάδες Κορώνης.
32. 16 Σεπτέμβρη 1827, Καυκαριά Αρκαδίας.
33. 4 Νοέμβρη 1827, Ζούρτσα Ολυμπίας.
34. 9 Νοέμβρη 1827, Γεράνιο Τριφυλίας.
35. 23-28 Απρίλη 1828, Γλάτσα – Ζούρτσα
Ολυμπίας.
36. 16 Μάη 1828, Γουβαλάρια Σουλιμοχωρίων.
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Η μάχη στο Βαλτέτσι.

Παναγιώτης Ζωγράφος, Η άλωση της Τριπολιτσάς.
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Πέτερ φον Χες, Η καταστροφή των Λαλαίων.
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ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ (ΣΟΥΛΙΜΑ)

Ο ΌΡΚΟΣ ΤΩΝ ΝΤΡΈΔΩΝ
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Επετειακή πινακίδα για τα Σουλιμοχώρια. 200 χρόνια από την Επανάσταση.
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Το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι του Δήμου Οιχαλίας
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ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ

«Ο Γέρος του Μοριά»
Ραμοβούνι 1770 - Αθήνα 1843

Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε στην Πελοπόννησο και εξ αυτού του
λόγου είναι γνωστός και ως
«Γέρος του Μοριά».
Γεννήθηκε «εις τα 1770,
Απριλίου 3, την Δευτέρα
της Λαμπρής... εις ένα βουνό, εις ένα δέντρο αποκάτω,
εις την παλαιάν Μεσσηνίαν,
ονομαζόμενον Ραμαβούνι»,
όπως αναφέρει στα Απομνημονεύματά του. Ήταν γιος του
κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη (1747-1780) από το Λιμποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας Κωτσάκη, κόρης
προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας.
Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων από τον
16ο αιώνα, που εμφανίζεται στο προσκήνιο
της ιστορίας, βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο
με τους Τούρκους. Μονάχα από το 1762 έως
το 1806, 70 Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν
από τους κατακτητές. Κατά την οικογενειακή παράδοση κάποιος Αρβανίτης χαρακτήρισε τον Γιάννη με το προσωνύμιο «Μπιθεκούρας» (στα αρβανίτικα σημαίνει αυτός που
έχει δυνατά οπίσθια) και έμεινε στον ίδιο το
όνομα «Κολοκοτρώνης», που είναι η ακριβής μετάφραση του αρχικού στη μητρική του
γλώσσα. Το όνομα Θεόδωρος ήταν καινούργιο στη γενιά του. Του το έδωσαν προς τιμήν
του Ρώσου αξιωματικού Θεόδωρου Ορλώφ.

Το 1780, ήταν 10 ετών, όταν ο
πατέρας του σκοτώθηκε από
τους Τούρκους, γεγονός που
σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17
του έγινε οπλαρχηγός του
Λεονταρίου και στα 20 του
νυμφεύτηκε την κόρη του
τοπικού προεστού Αικατερίνη Καρούσου. Το 1806,
κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των κλεφτών
από τους κατακτητές, κατόρθωσε να διασωθεί και να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου κατατάχτηκε στον αγγλικό στρατό κι έφτασε
μέχρι τον βαθμό του ταγματάρχη. Το 1818
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Τον Ιούνιο του
1820 ο Κολοκοτρώνης ορίζεται από τη Φιλική Εταιρεία επικεφαλής των πελοποννησιακών στρατευμάτων, μια κίνηση αναγνώρισης
της εμπειρίας, αλλά και του κύρους, που έχει
αποκτήσει πια. Στις 6 Ιανουαρίου 1821 εγκαταλείπει οριστικά τη Ζάκυνθο για την Πελοπόννησο και ξαναβρίσκεται στα αγαπημένα
πατρώα εδάφη, όχι απλώς για συναισθηματικούς λόγους, αλλά για κάτι μεγαλύτερο, για
να καθοδηγήσει στρατιωτικά το μεγαλύτερο γεγονός του σύγχρονου ελληνισμού, την
Επανάσταση του 1821.
Στις 23 Μαρτίου του 1821 συμμετείχε στο,
υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στρατιω
τικό σώμα που κατέλαβε την Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη της Ελληνικής
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Επανάστασης. Αμέσως μετά έβαλε σκοπό εδραίωση της Επανάστασης, αλλά και με τον
να καταλάβει την Τριπολιτσά, το διοικητικό θρύλο της.
κέντρο των Οθωμανών στον Μοριά, γιατί
Ο Κολοκοτρώνης πρωταγωνιστεί, όχι
αλλιώτικα δεν θα μπορούσε να επικρατήσει απλώς στην έκρηξη της Επανάστασης, αλλά
η Επανάσταση, όπως πίστευε. Η νίκη των και σε μεγάλες νίκες. Παράλληλα, οργάνωνε
Ελλήνων στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821) και το στράτευμα, εκπαίδευε τους άντρες, προη Άλωση της Τρισπαθούσε να περιπολιτσάς (23 Σεορίσει τα φαινόμεπτεμβρίου 1821),
να της λιποταξίας.
οφείλονται αποΣτη μάχη των
κλειστικά και μόνο
Δερβενακίων (26 στον Κολοκοτρώ28 Ιουλίου 1822),
νη, και τον επέόπου καταστράφηβαλαν ως αρχηγό
κε ο στρατός του
του επαναστατικού
Δράμαλη, αναδείστρατού της Πελοχτηκε η στρατηγιποννήσου.
κή του ιδιοφυΐα και
Η επιλογή της
η κυβέρνηση Κουπολιορκίας της Τριντουριώτη τον διόπολιτσάς, που βριρισε αρχιστράτηγο
σκόταν σε κρίσιμη
των επαναστατιγεωγραφική θέση,
κών δυνάμεων. Η
στο μέσον της Πείδια, όμως, κυβέρλοποννήσου, και
νηση θα τον φυήταν το διοικητικό
λακίσει στην Ύδρα,
και στρατιωτικό
κατά τη διάρκεια
κέντρο των Οθωτων εμφύλιων συρμανών, ήταν δική
ράξεων των ετών
του ιδέα.
1823 και 1824,
Πριν από την
όπου είχε πρωταΗ περικεφαλαία και το σελαχλίκι
Άλωση της Τριπογωνιστικό ρόλο.
του
Θεοδώρου
Κολοκοτρώνη.
λιτσάς συμμετείχε
Θα τον απελευθε(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)
στη μάχη των Βερρώσει τον Μάιο
βένων-Δολιανών,
του 1825, όταν ο
και τον Αύγουστο
Ιμπραήμ απειλούτου 1821 στη Μάχη της Γράνας.
σε να καταστείλει την Επανάσταση και θα
Τον Ιανουάριο του 1822 βρέθηκε στην πα- του αναθέσει εκ νέου την αρχιστρατηγία του
ράδοση της Ακροκορίνθου, τον Μάρτιο στη Αγώνα. Μετρ του κλεφτοπολέμου και της
μάχη του Σαραβαλίου, στις 26-28 Ιουλίου στη «καμμένης γης», θα κατορθώνει να κρατήσει
μάχη στα Δερβενάκια, στο Αγιονόρι και στη ζωντανή την Επανάσταση μέχρι τη Ναυμαχία
συντριβή του Δράμαλη, όπου και ξεδίπλωσε του Ναβαρίνου (7 Οκτωβρίου 1827).
όλη του τη στρατιωτική ιδιοφυΐα, επιλέγοΜετά την απελευθέρωση συντάχτηκε με
ντας ως τόπο μάχης το στενό πέρασμα που τον Ιωάννη Καποδίστρια κι έγινε ένα από
χωρίζει την Κόρινθο από την αργολική πεδι- τα επιφανή στελέχη του Ρωσικού Κόμματος.
άδα. Τον Δεκέμβριο ήταν στην παράδοση του Κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας διώχτηΝαυπλίου. Το πολεμικό χρονικό του 1821-22 κε ως αντιβασιλικός και καταδικάστηκε σε
έχει τον Κολοκοτρώνη πρωταγωνιστή, του θάνατο τον Μάιο του 1834. Μετά την ενηλιοποίου το όνομα συνδέεται άρρηκτα με την κίωσή του, ο Όθωνας του χάρισε την ποινή,
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τον διόρισε Σύμβουλο της Επικρατείας και
τον ονόμασε αντιστράτηγο.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολοκοτρώνης τα πέρασε στην Αθήνα με την
ερωμένη του Μαργαρίτα Βελισσάρη (η σύζυγός του είχε πεθάνει το 1820), στο ιδιόκτητο σπίτι του, στη γωνία των σημερινών οδών
Κολοκοτρώνη και Λέκκα. Την ίδια περίοδο
υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν το
1851 με τον τίτλο Διήγησις συμβάντων της
ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 και
τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την
Ελληνική Επανάσταση.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε από
εγκεφαλικό επεισόδιο στις 4 Φεβρουαρίου
του 1843, λίγο μετά την επιστροφή στο σπίτι του από δεξίωση στα Ανάκτορα. Από τον
γάμο του με την Αικατερίνη Καρούσου απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Πάνο (1798-1824),
τον Γενναίο (1806-1868), τον Κολλίνο (18101848) και την Ελένη, ενώ από τη σχέση του
με τη Μαργαρίτα Βελισσάρη τον Παναγιωτάκη (1836-1893), τον οποίο αναγνώρισε με τη
διαθήκη του.

Ο Κολοκοτρώνης ορκίζει τον γιο του Ιωάννη (Γενναίο) στον Αγώνα του 1821.
Έργο του Διονύσιου Τσόκου. (Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου)
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Κ ΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Α Π Ο Φ Θ Ε Γ Μ ΑΤΑ
Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω.
*
Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα
διά την ελευθερίαν της πατρίδος μας.
*
Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους.
*
Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γην μας
θα την κάνεις δική σου, βγάλ’ ντο από τον νου σου. (Από επιστολή του στον Ιμπραήμ)
*
Μαζευτήκαμε οκτώ-εννιά, τα παιδιά μου, κάτι ξαδέλφια, κάτι ανίψια
και μαζί με το άλογό μου εμείς οι τρελοί ήμασταν δέκα.
*
Όταν έμβηκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν τον Πλάτανο εις το παζάρι
όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: «Άιντε, πόσοι από το σόγι μου
και από το έθνος μου εκρεμάσθηκαν εκεί», διέταξα και το έκοψαν.
*
Κατά την απολογία του όταν ερωτάται τι επάγγελμα κάνει αυτός απαντά:
«Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι το σουλντάδο (ντουφέκι) και πολεµώ για την
πατρίδα. Πολεµούσα νύχτα µέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, δεν κοιµήθηκα µια ζωή.
Είδα τους συγγενείς µου να πεθαίνουν, τ’ αδέρφια µου να τυραννιούνται και τα παιδιά µου
να ξεψυχάνε µπροστά µου. Μα δεν δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει
την υπογραφή του για τη λευτεριά µας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω».
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Ο ι σ τορ ικό ς λόγ ο ς
το υ Θε ό δ ωρ ου Κολοκοτρ ών η
σ τ ην Πν ύκα
Παιδιά μου!

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ
σήμερα, επατούσαν
και εδημηγορούσαν
τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί,
και άνδρες με τους
οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε
να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να
σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των
προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ,
όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού
και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα,
και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και
διά την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι
ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και διά
τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά
εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους
ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά
ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν
είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν
τα άλλα έθνη την σοφίαν των.
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε,
εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους
οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε
το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς
εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες
πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον
κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις
το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ’ απλούς αν-

θρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες
τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι
βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν,
δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα.
Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας,
έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι
Ρω
μαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους
υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι μουσουλμάνοι
και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξη
ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις
πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο
να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος τον σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο
ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, και του έδωσε την
εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός
κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος.
Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος
των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό
έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και
έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των,
και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα
μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα
χειρότερα· διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του
λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός
του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού.
Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν
του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες
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ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν
την πίστη τους και εγίνοντο μουσουλμάνοι.
Και τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση
μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους
εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα
βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας
άνθρωπος από τον λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και
έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο
Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί
παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν
εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε
ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι
είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι
οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας
πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού
πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις
όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και
όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και
οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι
έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την
Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως
είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε
σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο,
ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του
εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και
μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν
αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία
και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και
έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν
Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και
ένα καράβι μιαν αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξεν. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν
μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι.
Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι

να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν
έλεγες τον Κώστα να δώσει χρήματα διά τας
ανάγκας του έθνους, ή να υπάγει εις τον πόλεμο, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και μ’
αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να
συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαμε ένα αρχηγό και μίαν
κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξη
μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έριχνε,
και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο
ένας ήθελε τούτο, και ο άλλος το άλλο. Ίσως
όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά
την γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί,
ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο
ένας λέγει, ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις
το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρυνό, και ο άλλος εις τον Βορέα, σαν να ήταν
το σπίτι εις τον αραμπά, και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο
δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτων, όπου να προστάζει πώς
θα γενεί. Παρομοίως και ημείς εχρειαζόμεθα
έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όστις να
προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να
ακολουθούν. Αλλ’ επειδή είμεθα εις τέτοια
κατάσταση, εξ αιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να
χαθούμε, και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.
Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν, και το εμπόριο και η γεωργία, και οι τέχνες αρχίζουν να
προοδεύουν, και μάλιστα η παιδεία. Αυτή
η μάθησις θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά διά να αυξήσομεν, χρειάζεται
και η στερέωσις της πολιτείας μας, η οποία
γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του Θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι
νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας·
δεν είναι προσωρινός, αλλ’ η βασιλεία του
είναι διαδοχική, και θα περάσει εις τα παιδιά
των παιδιών του, και με αυτόν κι εσείς και
τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε
την πίστη σας, και να την στερεώσετε, διότι,
όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ
Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος. Όλα τα
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έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια
Θρησκεία. Και αυτοί, οι Εβραίοι, οι οποίοι
κατατρέχοντο και μισούντο και από όλα τα
έθνη, μένουν σταθεροί εις την πίστη τους.
Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε
εις τους καφενέδες και εις τα μπιλιάρδα. Να
δοθήτε εις τας σπουδάς σας, και καλλίτερα
να κοπιάσετε ολίγον δύο και τρεις χρόνους,
και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της
ζωής σας, παρά να περάσετε τεσσάρους-πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε
αγράμματοι. Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και, κατά την
παροιμία, «μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε».
Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να
κοιτάζει το καλό της Κοινότητος, και μέσα
εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας.
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ
αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος

και διά τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν
ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα
ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να
ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα
κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια.
Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και
ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν
μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας
θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας,
καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα.
Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε
τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, διά
να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια
της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία,
την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω
ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!

Η ομιλία του Θ. Κολοκοτρώνη πραγματοποιήθηκε στην Πνύκα στις 7.10.1838
και δημοσιεύθηκε στην εφ. Αιών στις 13.11.1838.
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ΠΡΟΤΟΜΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
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Τ.Κ. ΜΙΛΑ
ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΛΑ
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Σφραγίδα Μίλα με προτομή του Κολοκοτρώνη.
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ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ
Τ.Κ. ΜΙΛΑ
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Γ ΙΑΝΝΆΚΗΣ Μ ΈΛΙΟΣ
Παλαιοχώρι (Κούβελα), 1770-1821

«Ο Ιωάννης Μέλλιος από το χωριό Κούβελα των Σουλιμοχωρίων ήτο ανήρ ανδρειώτατος, ορμητικότατος και περί τον άτακτον
κλέφτικον πόλεμον εμπειρότατος, διό και
ουδένα εφάμιλλον είχεν καθ’ όλην την Πελοπόννησον. Όλοι
δε οι κλέφται και
αρματολοί
της
τότε εποχής εκάλουν τον Μέλλιον
διδάσκαλον του
άτακτου κλέφτικου πολέμου. Ο
Μέλλιος ήτο οξύνους, εγγράμματος, πείσμων και
πολύ φιλόδοξος».
(Αθανάσιου Γρηγοριάδη, Ιστορικαί
Αλήθειαι)
Κατά την παράδοση, ο Γ. Μέλιος, έφηβος ακόμη, σκότωσε τον
Τούρκο αγά της
περιοχής,
που
αποπειράθηκε για
πρώτη φορά να
πατήσει τα χώματα του Χωριού του
και κατέφυγε στον
Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, που τότε δρούσε
ως πρωτοκλέφτης στον Μοριά. Στο σώμα
του Ζαχαριά διακρίθηκε για τα ηγετικά του
προσόντα και γρήγορα έγινε κλεφτοκαπετάνιος με δικό του μπαϊράκι. Κοντά του πήγαν
ως κλέφτες οι αδελφοί του Κωσταντής και
Δημήτρης καθώς και ο γαμπρός του, από την
αδελφή του, Παν. Ντούφας, από το Κουβε-

λαίικο Μαυρομάτι.
Οι Τούρκοι όμως δεν μπορούσαν ν’ ανεχτούν για πολύ τη δράση των κλεφτών στον
Μοριά και με σουλτανικό φιρμάνι εξαπέλυσαν άγριο διωγμό εναντίον τους την περίοδο
1804-1806. Το φιρμάνι συνοδευόταν
και από πατριαρχικό αφορισμό κατά
των κλεφτών, ύστερα από πιέσεις που
ασκήθηκαν στον
Πατριάρχη από τον
σουλτάνο, γεγονός
που λειτούργησε
ως καταλύτης για
την εξόντωσή τους.
Έτσι εξοντώθηκαν
μεμονωμένα ο Ζαχαριάς, ο Πετμεζάς
και άλλοι διάσημοι
κλέφτες.
Ο Γ. Μέλιος
κατέφυγε στη Ζάκυνθο μαζί με τους
αδελφούς του, τον
Παν. Ντούφα και
αρκετούς μαχητές
του, περί τα μέσα
Μαρτίου του 1805.
Ο Μέλιος με τα
αδέλφια του και τον Ντούφα, εντάχτηκε ως
λοχαγός στα μισθοφορικά σώματα των Ρώσων και πολέμησε κατά των Γάλλων στη Νεάπολη της Ιταλίας. Τους Ρώσους διαδέχτηκαν οι Γάλλοι στην κατοχή των Επτανήσων
το 1807 και τους τελευταίους οι Άγγλοι το
1809. Τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Άγγλοι, δέχτηκαν τους Έλληνες ως μισθοφόρους στην
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υπηρεσία τους. Ο ΓιαννάΣυμμετείχε επίσης
κης Μέλιος ήταν πάντοως εκπρόσωπος των
τε διοικητής λόχου. Οι
Καπεταναίων της ΑρΆγγλοι χρησιμοποιούσαν
καδιάς στη Συνέλευτους Έλληνες κατά των
ση των Καλτετζών,
Γάλλων για την κατάληόπου συνεστήθη η
ψη της Λευκάδας και των
Πελοποννησιακή ΓεΠαξών και στη συνέχεια
ρουσία. Ο Γιαννάκης
τους έστειλαν προς υπεΜέλιος
φονεύτηκε
ράσπιση της Σικελίας μέστην Πύλο από τον
χρι το 1814. Ο Μέλιος για
Φιλιατρινό καπετάνιο
τις ανδραγαθίες του στις
Παπαναστάση, εξαιτίμάχες προήχθη τελικώς
ας δυσαρέσκειας και
σε μαγγιόρο (ταγματάραντιδικίας μεταξύ των
χη). Το 1816 διαλύθηκαν
Ντρέδων για τα λάφυαπό τους Άγγλους τα μιρα από την πτώση του
σθοφορικά σώματα των
Νεόκαστρου.
Κατά
Ελλήνων και οι αξιωματιτην παράδοση, τα πακοί τους αποστρατεύτηλικάρια του Μέλιου
καν.
μετέφεραν τον νεκρό
Κούβελα.
Τάφος
Γιαννάκη
Μέλιου
Το 1817 ο Γιαννάκης
αρχηγό τους στο ΚούΜέλιος, τα αδέλφια του και ο Ντούφας επα- βελα και τον ενταφίασαν μπροστά στην είνήλθαν κρυφά στον Μοριά. Στις 20 Σεπτεμ- σοδο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου,
βρίου 1818 ο Αναγνωσταράς πέρασε από το όπου ήταν και το νεκροταφείο του Χωριού
Κούβελα και μύησε τον Γ. Μέλιο στη Φιλική του. Το 1992 έγινε εκσκαφή στο σημείο
Εταιρεία. Ήταν ο αρχηγός των Κουβελαίων όπου υποδείκνυαν οι γέροντες ως τον τάφο
Ντρέδων, στρατολόγησε και εξόπλισε τους του Μέλιου και πράγματι βρέθηκαν τα οστά
Ντρέδες. Συμμετείχε στην απελευθέρωση της του. Στο σημείο εκείνο κατασκευάστηκε λιΚαλαμάτας, στη νικηφόρα μάχη της Λιγου- θόκτιστος τάφος, όπου σε επίσημη τελετή
δίτσας (Χώρα), στη μάχη του Βαλτετσίου, ο μακαριστός μητροπολίτης κ. Στέφανος
στην πολιορκία των κάστρων Νεόκαστρου εναπέθεσε τα λείψανα του Γιαννάκη Μέλιου
και Μεθώνης.
στις 21 Αυγούστου 1993.

Ηρώο Μέλιου Χαλκιά
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Δ Η Μ Ή Τ Ρ Ι ΟΣ Π Α ΠΑΤ Ζ Ώ Ρ Η Σ
Σουλιμά – Άνω Δώριο, 1770-1835

Γεννήθηκε το 1770, στο Σουλιμά, όπου
και πέθανε το 1835. Ήταν γόνος της μεγάλης Σουλιμαίι
κης φάρας των Τζωραίων, που η δράση της αρχίζει γύρω στα
1600 και διαφέντευε -κυρίως πολιτικάτο Σουλιμά, αλλά και τα υπόλοιπα Σουλιμοχώρια. Ονομάζονταν Τζωραίοι,
όπως και ένα χωριό του Σουλίου
ονομαζόταν Τζώρη. Η οικογένεια
των Παπατσωραίων διακρίθηκε και έδρασε εξαιρετικά στον
Αγώνα του 1821, με τον παπαΔημήτρη και τους δύο γιους
του Αδάμη και Αναγνώστη,
αλλά και με τους γαμπρούς
του από τις δύο κόρες του,
τον κλεφτοκαπετάνιο Αναστάσιο Γυφτάκη από τα Κοντοβούνια, που έπεσε μαχόμενος στο
πλευρό του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Ο άλλος γαμπρός του ήταν ο ξακουστός κλεφτοκαπετάνιος Γιάννης Κοσμάς
από την Ιθώμη, που είχε μεγάλη δράση στον
Αγώνα του 1821 και διακρίθηκε ιδιαίτερα.
Ο παπα-Δημήτρης Τζώρης και κατόπιν
θρυλικός Παπατσώρης ήταν πρωτόπαπας
της περιφέρειας (σημερινός αρχιερατικός
επίτροπος), αλλά και από τους πρώτους Φιλικούς της περιοχής. Στα 1818, μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρεία. Στις 24.3.1821 στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Άνω Δώριο

όρκισε τους Σουλιμαίους Ντρέδες και ευλόγησε τα όπλα τους να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Συμμετείχε στη μάχη της Λιγουδίτσας,
στην απελευθέρωση της Κυπαρισσίας, στην
Άλωση της Τριπολιτσάς, στην πολιορκία του
Νεοκάστρου και παρά το προχωρημένο της
ηλικίας του κατά την εισβολή του
Ιμπραήμ πολέμησε σε πολλές
μάχες. Διακρίθηκε στη μάχη
της Δραμπάλας, των Καρυών και ιδιαίτερα στη μάχη
των Δερβενίων της Αρκαδίας, την οποία διηύθυνε
μόνος του ως αρχηγός
των Ντρέδων, και αντιμετώπισε με επιτυχία σημαντική δύναμη του Ιμπραήμ,
7.000 ένοπλους, στους
οποίους επέφερε μεγάλες
απώλειες. Επίσης διακρίθηκε στις δια
δοχικές επιδρομές του
Ιμπραήμ στα Σουλιμοχώρια, στις μάχες στο
Λάπι, στο Ψάρι, στον Αετό και στα Γουβαλάρια, όπου ήταν πάντοτε υπαρχηγός ή αρχηγός μαζί με τον Γρηγοριάδη, όπως αναφέρει
ο Γρηγοριάδης. Το 1824 προήχθη στον βαθμό
του στρατηγού και ορίστηκε αρχηγός όλων
των Ντρέδων.
Στα χρόνια του Καποδίστρια περιορίστηκε στα ιερατικά του καθήκοντα.
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Άνω Δώριο, Αίτημα Σύνταξης αγωνιστή του ’21.
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Κ ΌΛ Λ Ι Α Σ Π Λ Α Π Ο Ύ ΤΑ Σ
Σουλιµά (Άνω Δώριο), 1735-1827

Γενάρχης της οικογένειας Πλαπούτα, είναι
ο Κόλλιας (Νικόλας) Πλαπούτας, που γεννήθηκε στο χωριό Σουλιµά της Τριφυλίας το
1735. Από τους περίφημους Ντρέδες της Τριφυλίας, με εκρηκτικό χαρακτήρα και ασυνήθιστη σωματική
ρώμη, διέπραξε
νεαρός φόνο και
για να αποφύγει τις συνέπειες
εγκατέλειψε το
επάγγελμα του
βοσκού και εξελίχτηκε σε έναν
από τους επιφανέστερους Πελοποννήσιους
κλεφτοκαπετάνιους της προεπαναστατικής περιόδου και κάπος
των Δεληγιανναίων στην επαρχία
Καρύταινας.
Στην Παλούμπα εγκαταστάθηκε μόνιμα, το
1755, ο Κόλλιας
Πλαπούτας, που
στη
συνέχεια
μαζί με τα παιδιά
του θα διαδραμάτιζαν έναν από
τους σπουδαιότερους ρόλους στην απελευθέρωση του έθνους. Ο Κόλλιας Πλαπούτας είχε
φύγει δεκαοχτάχρονος από το Σουλιμά της
Μεσσηνίας περί το 1753, μετά τον φόνο ενός
Τούρκου σπαή (φοροεισπράκτορα), μετά από
διετή παραμονή κοντά στους Τζαβελαίους

στο Δραγώι της Ολυμπίας. Στην Παλούμπα ο
Κόλλιας αρχικά έγινε ταχυδρόμος, αργότερα
κάπος και τελικά καπόμπασης στις προσταγές των Δελληγιανναίων. Εκεί ο Πλαπούτας
έχτισε ισχυρό και απόρθητο πύργο όπου παρέμεινε μέχρι τα
βαθιά γεράματά
του. Ο Κόλλιας
Πλαπούτας ως
αρματολός και
καπόμπασης,
προσέφερε πολλά για την απελευθέρωση του
έθνους.
Στην Παλούμπα
γεννήθηκε ο Δημήτρης
Πλαπούτας και ο
Γεωργάκης Πλαπούτας, στις 15
Μάη του 1786,
καθώς και τ’ άλλα
αδέλφια του. Ο
Κόλλιας συμμετείχε στα Ορλωφικά (1769-1770)
και στη συνέχεια
(1779) πήρε µέρος -µαζί µε
τα σουλτανικά
στρ ατεύµαταστην εξάλειψη
των Αλβανών, που αφού κατέστειλαν την
εξέγερση εξελίχτηκαν σε µάστιγµα τόσο του
χριστιανικού όσο και του μουσουλμανικού
πληθυσμού.
Με την έναρξη του Αγώνα, ο Κόλιας κήρυξε την επανάσταση στο χωριό Μπέτσι,
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ενώ παρευρέθηκε στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
έσπευσε πάνω σε ξυλοκρέβατο, σε ηλικία 86
χρονών, στην Τριπολιτσά για να δώσει συμβουλές στον Κολοκοτρώνη, ώστε να πέσει
πιο γρήγορα στα χέρια των Ελλήνων. Δεν είχε
όμως, λόγω ηλικίας (το 1821 ήταν 85 χρονών), πολεμική συμμετοχή. Ο Πλαπούτας,
πρέπει να σημειωθεί, ήταν πολύ δεμένος συναισθηματικά με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Θεοδωράκην του, όπως έλεγε αφού
«εκείνος μόνο εν τω κόσμω τον εθάμβωσε».

Ο Κόλλιας Πλαπούτας έμεινε στην ιστορία
και για δύο ακόμα λόγους. Ο πρώτος ήταν ο
πολυκύμαντος και περιπετειώδης ερωτικός
του βίος και ο δεύτερος, ο φόβος του ατρόμητου Κόλλια για τη θάλασσα. Την εποχή
του κατατρεγμού των κλεφτών αρνήθηκε να
πάει στη Ζάκυνθο με το καΐκι γιατί φοβήθηκε
να μην πνιγεί και επέστρεψε στην Παλούμπα.
Ακόμα και σήμερα στην Πελοπόννησο, όταν
θέλει κάποιος να αποφύγει κάτι που δεν του
αρέσει ή τον φοβίζει λέει: «Μπαίνει ο Κόλλιας
στο καΐκι;» Πέθανε στη Στεµνίτσα το 1827.

ΜΗΤΡΟΠΈΤΡΟΒΑΣ

Γαράντζα (σημερινή Μέλπεια), 1745-1838

Προτομή Μητροπέτροβα, Άνω Μέλπεια.
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Ο Μήτρος Πέτροβας, γνωστότερος ως Μητροπέτροβας, ήταν από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς της Επανάστασης του
1821.
Γεννήθηκε το 1745 στη Μεσσηνία, στη Γαράντζα, σημερινή Άνω Μέλπεια. Παλιός συμπολεμιστής του Ζαχαριά, συντάχτηκε με
τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου και
τον Κολοκοτρώνη, πολύ πριν από την Επανάσταση του 1821.

1821). Μπαίνει σχεδόν από τους πρώτους
στην Καλαμάτα λίγο πριν από τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Νικηταρά, τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον Αναγνωσταρά κ.λπ., στη συνέχεια προέλασε στη βόρεια
Μεσσηνία, όπου κατέλυσε τις οθωμανικές
αρχές.
Συμμετείχε σε πολλές μάχες, με καθοριστική συμβολή στην ιστορική μάχη του Βαλτετσίου, στην οποία διακρίθηκε για την από-

Κάτω Μέλπεια. Ηρώο Μητροπέτροβα.

Ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία οπλαρ
χηγός. Όλοι τον έλεγαν «παππούλη» και ο
Κολοκοτρώνης «μπάρμπα». Ο Κολοκοτρώνης, που τον θεωρούσε κοντινή, σχεδόν πατρική φιγούρα, άκουγε τις συμβουλές του,
πριν από κάθε επιχείρηση στην οποία λάμβανε μέρος.
Το 1819 ο Μητροπέτροβας μυείται στη Φιλική Εταιρεία από τον Κυριάκο Καμαρινό και
μετά από δύο χρόνια, σε ηλικία 76 ετών με
την έναρξη της Επανάστασης, συμμετείχε με
δικό του πολεμικό σώμα (ασκέρι) στην απελευθέρωση της Καλαμάτας (23 Μαρτίου

κρουση των επιθέσεων του οθωμανικού ιππικού και για τις ικανότητές του. Η νίκη των
Ελλήνων στο Βαλτέτσι είχε υψίστη σπουδαιό
τητα, για την εξασφάλιση της ελευθερίας της
Ελλάδας. Ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων οι
οποίοι κατάλαβαν ότι οι Τούρκοι δεν ήταν
αήττητοι.
Κατά τον ιστορικό Δ. Κόκκινο: «Αυτή είναι η πρώτη νίκη του αγώνος και οι κατ’ αυτήν θαυμασθέντες για την αντοχήν, ικανότητα και το πολεμικόν των μένος ήσαν ο Ηλίας
Μαυρομιχάλης και ο Μήτρο–Πέτροβας με
τους Γαραντζαίους».
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Άνω Μέλπεια. Τα ερείπια του σπιτιού του Μητροπέτροβα.

Ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς έγραψε: «Ο
παλιός γερο-κλέφτης με όλα τα περασμένα
χρόνια του (εβδομήντα και πάνω) κοντός,
μαζεμένος, σκεβρωμένος, μα όλος ψυχή έγραψε κει πέρα (Βαλτέτσι) έπος που θα δοξάζει
τη Μεσσηνία στους αιώνες, ορθός πολέμησε
και για να μη χασομεράει του γέμιζαν ντουφέκια και του τα έδιναν το ένα πίσω από το άλλο. Αυτός σημάδευε και έριχνε αδιάκοπα. Διάλεγε καβαλαραίους και δεν λάθευε κανέναν,
είχε γκρεμίσει οκτώ σ’ ένα γιουρούσι».
Ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος,
πρώτος υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, στο
βιβλίο του Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, γράφει για τον Μητροπέτροβα:
«ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ

»Κατήγετο ἀπὸ τὸ χωρίον Γαράντσα.
Οὗτος μὲ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς συγγενείς
του, καὶ ὅλον τὸ χωρίον Γαράντσα εἶχον ὅλοι
ὄνομα ἐπίσημον κατὰ τὴν ἐπανάστασιν ὡς
παλληκάρια, διότι εἰς ὁποιανδήποτε μάχην
καὶ ἂν εὑρέθησαν, διεκρίθησαν. Ἰδίως δὲ διεκρίθησαν καὶ ἠνδραγάθησαν εἰς τὴν ἔνδοξον
μάχην τοῦ Βαλτετσίου, ἔνθα ἀφῆκαν μνημεῖα
αἰώνια, καὶ μέχρι τῆς σήμερον λέγονται καὶ
μαρτυροῦνται τὰ ταμπούρια τοῦ Μητροπέτροβα καὶ τῶν Γαραντσαίων, διότι ἴσα ἴσα
ταῦτα ἐβάστασαν τὰς ὁρμὰς τῶν Τούρκων,
κείμενα εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ χωρίου Βαλτέτσι, ὅπου ἦτον ὀλίγος κάμπος καὶ τὸ Τουρκικὸν ἱππικὸν τὰ ἐκτύπα, τὰ δὲ κανόνια δὲν
ἠδύναντο νὰ τὰ κτυπήσουν.
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»Ὁ Μητροπέτροβας ὑπηρέτησεν ἐν γένει
καθ᾿ ὅλον τὸν ἀγῶνα. Ἐφυλακίσθη δὲ καὶ
αὐτὸς εἰς Ὕδραν μετὰ τῶν λοιπῶν.
»Στὴ συνέχεια ἔλαβε μέρος στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Ἔλαβε μέρος στὶς
ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τοῦ Δράμαλη.
»Στὶς ἐμφύλιες συγκρούσεις τοῦ 18231825, τάχθηκε μὲ τὴν πλευρὰ τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς Πελοποννήσου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
συλληφθεῖ καὶ νὰ φυλακισθεῖ. Μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του τὸ 1825, μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ
στρατηγοῦ, συμμετεῖχε στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ Ἰμπραήμ.
»Μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν
ἔλευση τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ὁ Μητρο-

πέτροβας τάχθηκε στὸ πλευρὸ τῶν Κυβερνητικῶν, ὅμως μετὰ τὴν καταδίκη σὲ θάνατο
Κολοκοτρώνη – Πλαπούτα, πρωτοστάτησε
στὴν ἐξέγερση κατὰ τῆς βαυαρικῆς ἀντιβασιλείας, στὴν πρώτη κοινωνική ἐπανάσταση
ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνιοῦ κράτους.
»Μετὰ τὴν καταστολὴ τῆς Μεσσηνιακῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1834, συνελήφθη καὶ καταδικάστηκε σὲ θάνατο. Ἡ ποινή δὲν ἐκτελέστηκε λόγω τοῦ προχωρημένου τῆς ἡλικίας του
καὶ τῆς προσφορᾶς του στὴν ἐπανάσταση.
»Παρέμεινε γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα
στὴν φυλακὴ καὶ ἀργότερα τοῦ δόθηκε ἀμνηστία. Ἀπεβίωσε στὴν Γαράντζα, 1838».

Το αλώνι του Μητροπέτροβα.

Μάχη στα στενά των Δερβενακίων.
(Πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη)
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Γ ΙΑΝΝΆΚΗΣ Γ ΚΡΊΤΖΑΛΗΣ
Άνω Ψάρι, 1791-1834

Γεννήθηκε το 1791 στο Ψάρι Τριφυλίας (της τότε Αρκαδιάς). Έμεινε πολύ μικρός ορφανός από
πατέρα. Ήταν ανιψιός και
βαφτισιμιός του Γιαννάκη
Μέλιου, αλλά και γαμπρός
του Μητροπέτροβα (είχε
παντρευτεί την κόρη του
Γιαννούλα). Προεπαναστατικά, ο Γιαννάκης και
ο αδελφός του ήταν για μερικά χρόνια εγκαταστημένοι στην Κωνσταντινούπολη,
όπου ο αδελφός του Δημήτρης
ασχολούνταν με το εμπόριο σιτηρών, μεταξύ Οδησσού και Πόλης. Εκεί φαίνεται ότι μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία και
ο Γιαννάκης, από το 1818 και μετά, έπαιζε
ρόλο συνδέσμου, μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Ζακύνθου και των οπλαρχηγών της
ορεινής Μεσσηνίας, μεταξύ των οποίων κι
ο πεθερός του Μητροπέτροβας. Κατά την
Επανάσταση έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
στο Βαλτέτσι, στην Άλωση της Τριπολιτσάς και στα Δερβενάκια. Μετά την Άλωση της Τριπολιτσάς ονομάστηκε, το 1823,

χιλίαρχος, βαθμό που κέρδισε στο
πεδίο της μάχης. Υπήρξε άξιος
και στενός φίλος του Κολοκοτρώνη και για τον λόγο
αυτό φυλακίστηκε μαζί του,
και με τον Μητροπέτροβα
κατά τον εμφύλιο πόλεμο
του 1825, στο μοναστήρι
του Προφήτη Ηλία στην
Ύδρα, από την Κυβέρνηση
Κουντουριώτη – Κωλέττη.
Ο αγνός και άδολος Γιαννάκης συνέχισε τον αγώνα κατά
του Ιμπραήμ μετά την αποφυλάκισή του, μέχρι την απελευθέρωση.
Συμμετείχε και πρωταγωνίστησε ως αρχηγός των Ντρέδων στην αποτυχημένη εξέγερση, το 1834, κατά της αντιβασιλείας με
τους άλλους Μεσσήνιους και τους Αρκάδες. Παραδόθηκε στους υπό τον Γρίβα κυβερνητικούς, δικάστηκε και καταδικάστηκε
σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο στην
Κυπαρισσία. Εκτελέστηκε μόλις δύο ώρες
από την ανακοίνωση της απόφασης.
(Πηγή: Γιαννάκης Γκρίτζαλης, απόγονος
του μεγάλου αγωνιστή Γιαννάκη Γκρίτζαλη.)
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Άνω Ψάρι. Σπίτι Γιαννάκη Γκρίτζαλη.
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Ι Ω Ά Ν Ν Η Σ Κ Α ΡΑ Κ Ί Τ Σ Ο Σ
Κατσαρού 1793

Στην Τ.Κ. Κατσαρού γεννήθηκε το 1793 ο Ιωάννης Καρακίτσος, το στοιχειό της Γουβάλας
όπως τον αποκαλούσαν· ήταν γιος του κλέφτη Παναγιώτη Καρακίτσου που ανασκολοπίστηκε μαζί με άλλα παλικάρια στην Παλουκόρραχη της Σκάλας.

Ο Καρακίτσος ήταν παρών στον επώδυνο
θάνατο του πατέρα του, δεκατριών χρονών
τότε, πήγαινε νερό στον βασανισμένο πατέρα του και ένας Τούρκος του το έχυσε· ήταν
το σημείο που ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση
από τους Τούρκους και ήδη ξεκίνησε να τους
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φέρεται άσχημα με κάθε ευκαιρία με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Για να
γλιτώσει από τις συχνές καταδιώξεις τέθηκε
υπό την προστασία του Νικηταρά και αργότερα του Παπαφλέσσα που τον μύησε στη
Φιλική Εταιρεία.
Στις 20-21 Μαρτίου μαζί με άλλους Κατσαραίους αγωνιστές: Δρούλια, Μαργαρίτη,
Καρζή, Τράγο, Γάτση, Κουρούση, τους Ρερραίους, Χρόνη, Κανέλο από τα Καλύβια και
Δημοκάβουρα, Λαντζούνη από τη Σκάλα,
στήνουν καρτέρι στη θέση Κουτούπι και συλλαμβάνουν τον Τούρκο ταχυδρόμο Τάρταρη
που μετέφερε το φιρμάνι του πασά της Τρίπολης και μιλούσε για τη γενική σφαγή των Ελλήνων, γιατί είχε διαρρεύσει η ημερομηνία
έναρξης της Επανάστασης, το μήνυμα το παρέδωσε στον Παπαφλέσσα ή κατά άλλους
στον Κολοκοτρώνη.Διαβάζοντάς το οι καπεταναίοι, αποφάσισαν να ξεκινήσει η επανάσταση στην Καλαμάτα στις 23.3.1821. Στενός
φίλος και συνεργάτης του Κολοκοτρώνη,
συμμετείχε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας, σε σημαντικές μάχες, όπως Βαλτέτσι,
Τριπολιτσά, Δερβενάκια και άλλες αψιμαχίες.
Ενεπλάκη στα θλιβερά γεγονότα του εμφυλίου (1824-1825) υποστηρίζοντας τον Κολοκοτρώνη, όπου συνελήφθη και κρατήθηκε

υπό περιορισμό στο Ναύπλιο. Εκεί ήταν συγκρατούμενος μαζί με άλλους αγωνιστές του
τόπου μας όπως ο Μητροπέτροβας, ο Γιαννάκης Γκρίτζαλης και Παπατσώνης. Μετά την
απελευθέρωσή του, στις 26.3.1825, ακολούθησε τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι.
Κατά τα τέλη Μαΐου του 1825 οι Άραβες
του Ιμπραήμ κατά την προέλασή τους προς
την Άνω Μεσσηνία, στρατοπέδευσαν στα
Λακκοχώρια της Οιχαλίας, όπου για να εξαλείψουν τυχόν κινδύνους που μπορούσαν να
προκύψουν από τη μικρή φρουρά που υπήρχε
στο Κατσαρού, αποφάσισαν να το καταλάβουν. Ακολούθησε σκληρή μάχη των Κατσαραίων που τελέσαν υπό την αρχηγία των καπεταναίων του χωρίου Ιωάννη Καρακίτσο,
Λάσκαρη και Σιάγκρη. Για καλή τύχη των
αγωνιστών, στα Δερβένια είχε στρατοπεδεύσει ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο οποίος αντιλήφθηκε τις κινήσεις του εχθρού, αμέσως διέταξε τον Δημ. Παπατσώνη να προστρέξει
προς βοήθεια των Κατσαραίων. Μετά από
σκληρή μάχη οι Έλληνες αγωνιστές κατάφεραν να απωθήσουν τους Άραβες προτού
μπουν στο Κατσαρού.
Ευτύχησε να δει την πατρίδα του ελεύθερη
καθώς έζησε ως τα βαθιά του γεράματα και
απεβίωσε ενενήντα χρονών.

Κατσαρού.
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
ΠΟΥ ΤΗ ΜΕΤΕΦΕΡΕ.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ – ΙΡΑΔΕΣ(ΔΙΑΤΑΓΜΑ)
Αυτά τα ιοβόλα ερπετά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας της Πελοποννήσου, άτινα
ονομάζονται Έλληνες προεστοί, να εξαφανιστούν
διά πυρός και μαχαίρας. Τα κτήματά τους ας
διανεμηθούν εις τους πιστούς Οθωμανούς. Αι οικίαι
τους να συντριβούν τοιουτοτρόπως ώστε ούτε
αλέκτωρ να εκφωνεί εις το μέλλον. Να μεταδοθεί
τάχιστα εις άπαντα τα φρούρια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας της Πελοποννήσου. Η μέρα
εκτελέσεως ορίζεται η 31η Μαρτίου 1821.
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Ν ΙΚΟΛΟΣ Μ ΠΟΖΙΝΑΚΗΣ
1760-1840 (Σκληρού)

O Νικολός Μποζινάκης (Μποζινάκος κατά τον Φωτάκο Χρυσανθόπουλο) πρωτοστάτησε σε
πολλές μάχες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης,
και στην επανάσταση της
Πελοποννήσου. Ο Νικολός Μποζινάκης είναι γενάρχης των οικογενειών
Ζέρβα, Κουτσογιαννάκη
και Γιαννόπουλου.
Ο Νικολός Μποζινάκης
γεννήθηκε το 1760, κατά πάσα
πιθανότητα στου Σκληρού, και
ήταν γιος του Θανάση Μποζινάκη ο
οποίος αποτελούσε ανέκαθεν αγκάθι για τους
Φαναρίτες Τούρκους. Ο γενναίος αυτός κλεφτοκαπετάνιος έδρασε στην εποχή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και τους συνέδεε αδερφική φιλία που κράτησε όλη τους τη ζωή.
Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση ο Νικολός
έλαβε γράμμα από τον Κολοκοτρώνη με το
οποίο του συνιστούσε να χτυπήσει με τα παλικάρια του και τους λοιπούς αγωνιστές της
περιοχής, τους πολύ δυνατούς Τουρκοφαναρίτες, με διπλωματία γιατί και πιο πολλοί
ήταν, αλλά και καλύτερα οπλισμένοι.
Ο Μποζινάκης μετέδωσε το μήνυμα
στους Ανδριτσάνους προεστούς και τους
προέτρεψε να πείσουν τους Τουρκοφαναρίτες να εγκαταλείψουν προσωρινά τον
τόπο, δήθεν για ασφάλεια με προορισμό
την οχυρωμένη Τριπολιτσά και να επανέλθουν όταν τα πράγματα ηρεμήσουν, μάλιστα να προσφέρουν και οι ίδιοι μουλάρια
για τη διευκόλυνσή τους. Οι Τούρκοι πείστηκαν και πήραν τις οικογένειές τους και
τα κινητά υπάρχοντά τους και έφυγαν.Κι
ενώ αυτοί διανυκτέρευαν στην πηγή της

Σουλτίνας, ο Νικολός Μποζινάκης
με τριακόσιους Ολύμπιους αγωνιστές σήκωσε τη σημαία της
Επανάστασης στην Αγία
Βαρβάρα στην Ανδρίτσαινα και οι πρόκριτοι της Ανδρίτσαινας και άλλων χωριών διάλεξαν για αρχηγό
τον Μποσινάκη. «Αυτή η
δουλειά θέλει γράμματα»
είπε και δεν εδέχθη. Έτσι η
αρχηγία δόθηκε στον Ανδριτσάνο Τζανέτο Χριστόπουλο.
Η άρνησή του αυτή ζήµιωσε
και την Επανάσταση, αλλά και τον
ίδιο. Γιατί αν και αγωνίστηκε σε όλες τις
µάχες του αγώνα, έµεινε αφανής. Ακολουθώντας τη συµβουλή του Κολοκοτρώνη,
ο Μποζινάκης µε τους συµπατριώτες του
την άλλη µέρα χτύπησαν τους Τουρκοφαναρίτες πισώπλατα στον Άγιο Θανάση,
ενώ µπροστά τους, τη γέφυρα του Αλφειού
κρατούσε ο Κολοκοτρώνης µε τους δικούς
του, ο οποίος κατέφτασε από την Καλαμάτα. Κλείσανε τους εχθρούς στο στενό του
Κουρουνιού και τους πετσόκοψαν στην
πρώτη καταγεγραμμένη φονική και νικηφόρα εκείνη µάχη του εθνοαπελευθερωτικού µας αγώνα.
Έλαβε µέρος επίσης στη µάχη του Λάλα,
στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, στα Δερβενάκια κ.α. Τέλος, έλαβε µέρος στην επανάσταση των Ναπαίων, που έγινε εναντίον
της αντιβασιλείας του Όθωνα, όταν καταδίκασαν τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα σε θάνατο. Πολιόρκησε την Ανδρίτσαινα
και φώναξε µε τη στεντόρεια φωνή του:
«Κάτω τ’ άρµατα Ανδριτσάνοι
γιατί αστράφτει γιαταγάνι»!
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Και ανάγκασε τον έπαρχο Κρεστενίτη να
υποχωρήσει.
Ακολούθησε το αντιβασιλικό κίνηµα και
πολέµησε πλάι στον Γκρίτζαλη, τον γεροΜήτρο Πέτροβα από τη Γαράτζα και τα Πλαπουτόπουλα. Αγωνίστηκε στη φονική µάχη
που δόθηκε µε τους οθωνικούς του Μάγιερ
και του Χατζηχρήστου στο χωριό Σούλου,
κοντά στη Μεγαλόπολη, όπου νικήθηκαν. Ο
Γκρίτσαλης και άλλοι αγωνιστές που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν σε θάνατο από το
έκτακτο στρατοδικείο Κυπαρισσίας και αμέσως εκτελέστηκαν. Τον γερο-Πέτροβα δεν
εκτέλεσαν λόγω του περασμέου της ηλικίας
του (93 ετών).
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον χρόνο θανάτου του «τρανού αγωνιστή» Νικολού, πιθα-

νότατα ημερομηνία θανάτου είναι το 1840.
Ο Νικολός Μποζινάκης υπήρξε αγνός
αγωνιστής, ελευθερωτής για τους ντόπιους,
φοβερός Αττίλας για τους Τούρκους, αγράμματος αρχηγός μα προικισμένος με περίσσια
ανθρωπιά και βαθιά γνώση, ποτέ δεν λιγοψύχησε. Ενδεικτική η αναφορά που μας λέει ότι
όταν κατά το 1812 Γάλλοι και Γερμανοί αρχαιοκάπηλοι άρπαξαν τη ζωοφόρο του Ναού
Επικούριου Απόλλωνος, σε επιστολή του
μαζί με άλλους οπλαρχηγούς προς τον Κολοκοτρώνη αναφέρει: «Οι Φράγκοι μας παίρνουν τα στολίδια μας, την ψυχή μας, τις φαμέλιες μας, τα αγάλματα από τους στύλους,
που έφτιαξαν και μας τα άφησαν οι πρόγονοί
μας».

Μ Α Ρ Κ Ο Σ Ν ΤΑ ΡΑ Σ
Ψάρι Τριφυλίας, 1700-1745

Ο Μάρκος Ντάρας, γεννήθηκε στο Τριφυλιακό χωριό Ψάρι, που και αυτό ανήκει στο
σύμπλεγμα των Σουλιμοχωριών, στις 12 Δεκεμβρίου του 1700. Έδρασε υστέρα από είκοσι χρόνια και για μια εικοσαετία και πλέον
(1720-1745). Είχε πάντα δική του δύναμη από
διαλεχτά παλικάρια. Και δική του σημαία,
που ως σύμβολό της είχε τον Αϊ-Γιώργη και
την επιγραφή: «Προστάτης των Χριστιανών
Πελοποννήσου, άσπονδος εχθρός και διώκτης των Τούρκων και Αλβανών».
O Αθανάσιος Γρηγοριάδης, που τον σκιαγραφεί στο γνωστό του βιβλίο, Ιστορικές
Αλήθειες, γράφει για τον Μάρκο Ντάρα (σελ.
20): «Ο Ντάρας ήτο ανήρ υψηλός, ωραίος,
μελαχροινός, έχων μακράν και μέλαναν γενειάδα και μύστακα επιμήκη». Σωστός θεός
του πολέμου. Και συμπληρώνει: «Πάντοτε
εφόρει λαμπράν χρυσοποίκιλτον εκ μέλανος
βελούδου ενδυμασίαν έφερεν δε πανοπλίαν
κεχρυσωμένην». Έμοιαζε ούτε λίγο ούτε πολύ

και κατά τις περιγραφές, μα και κατά την περιφρονημένη παράδοση σαν τον Αχιλλέα.
Το δημοτικό τραγούδι δεν ήταν δυνατόν να
τον παραβλέψει και να μην τον τραγουδήσει:
O Μάρκος Ντάρας απ’ την Αρκαδιά,
όπου ήταν ξακουσμένος εις όλο το Μοριά
είχε παλικάρια διαλεχτά
όλο Ντρέδες Αρκαδινούς
που πολεμούσανε σαν τα λιοντάρια δυνατά.
Ο Ντάρας ήταν παλικάρι ξακουστό
περήφανος αρματολός
μέρα και νύκτα έκανε πόλεμο δυνατό,
με Τούρκους και Αρβανίτες
τους νικούσε και τους έσφαζε σαν τα τραγιά.
Όπου ο Ντάρας διαβαίνει
εκεί βογκούν οι κάμποι και τα βουνά,
άιντε Ντάρα μου, ξακουσμένε μου,
που στους κάμπους, που σταις χώραις μπαίνεις
Τούρκους και Αρβανίτες ποτέ σου δεν φοβιέσαι.
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Ο Μάρκος Ντάρας υπήρξε μοναδικός κλεφτοκαπετάνιος στα προεπαναστατικά χρόνια. «Υπήρξεν αναμφισβήτητα μεγάλη μορφή
ο Μάρκος Ντάρας. Ο πρώτος των κλεφτών.
Της Τουρκιάς ο τρόμος. Αν ζούσε, στους επαναστατικούς χρόνους, θα ’ταν ίσος απέναντι
στους γνωστούς ήρωες. Κι ίσως να μην είναι
άστοχος ο λόγος, αν ειπωθεί πως θα επισκίαζε πολλούς. Γιατί, κι αυτός ακόμα ο Γέρος του
Μοριά, σαν ρωτιέται από τον Τερτσέτη, να
εξηγήση τους λόγους της επιρροής του στην
Πελοπόννησο, αραδιάζει κοντά σ’ άλλους λόγους κι αυτόν: “Οι ανδρειότεροι της Πελοποννήσου δεν εζούσαν πλέον”. Κι ακόμα, κάτι πιο
βαρύ κι ολότελα αληθινό, πως: “Αν εζούσαν οι
παλαιοί, ηθέλαμεν κυριεύσει μ’ ευκολίαν την
Πελοπόννησον τον πρώτο χρόνο”. Και είχε υπ’
όψιν του, ο θρυλικός Γέρος, τον Μάρκο Ντάρα,
και τ’ άλλα πρωτοπαλίκαρα της Αρκαδιάς-Τριφυλίας, όταν έλεγε αυτά τα βαρεία λόγια, που
τα πίστευε, γιατί του ήταν γνωστή, η ανδρεία
τους, η τόλμη τους, η όλη τους δράσι».
Έδρασε πραγματικά ο Μάρκος Ντάρας,
σ’ όλο τον Μοριά. Η φήμη των αγώνων του
εναντίον των Τούρκων είχε ξεπεράσει τα όρια
του Μοριά και τα μεγάλα του μυθικά, θα έλεγε κανένας, κατορθώματα, «είχον φθάσει στ’
αυτιά και του τότε Σουλτάνου».
Και η παλικαριά του, που του έδινε ζηλευτή
για τους καιρούς εκείνους περηφάνια, φαίνεται και από μια του επιστολή, που ο ίδιος έγραψε στον Τούρκο αρχιπασά του Μοριά, ύστερα
από την εκδίκηση που πήρε, για τους αδικοσκοτωμένους με προδοσία, οπλαρχηγούς: Πιθυμούντα, Κολοκοτρώνη, Μαντά και Περιβόλο, οι οποίοι εδολοφονήθησαν μ’ ενέδρα του
προδότη Βούλγαρου Τσέλιου Κριστέβα. Όταν,
λοιπόν, ο Μάρκος Ντάρας εξόντωσε τον Κριστέβα και τους Τουρκαλβανούς του έγραψε:
«Σουλεϊμάν πασά Βαλή του Μωρέως,

»Σου γράφω πως εγώ έπιασα και έσφαξα τον
άτιμο προδότην Βούλγαρον Τσέλιον Κριστέβαν
και τους στρατιώτας σου Αρβανίτας. Να μάθης
το λοιπόν πως και συ και λοιποί ομόθρησκοί σου
Μπέηδες και Αγάδες του Μωρέως να σταματήσετε πλιά για να μας κυνηγάτε, και να μας σκοτώνετε, γιατί αλλοιώς να καρτερήτε όλοι θάνατο τέτοιον πως τον άτιμον προδότην Κριστέβαν
και τους Αρβανίτες σου. Άκουσε όλα αυτά που
σήμερον σου γράφω, γιατί ύστερα και εσύ και οι
Μπέηδες και Αγάδες σου Τούρκοι και Αρβανίτες θα μετανοιώσετε. Είναι η ώρα έως 3 μετά το
μεσημέρι και εγώ με τα παλληκάρια μου φεύγω
από εδώ και πηγαίνω να κάμω λημέρι σε κανένα
άλλο μέρος του Μωρία. Από το χωριό Αχλαδόκαμπο στις 20 του μηνός Ιουλίου του 1740. Ο
άσπονδος εχθρός σου και των λοιπών Αγάδων.
Μάρκος Ντάρας. Αρκαδινός αρματωλός».
Μονάχα ένας ατρόμητος οπλαρχηγός, που
έμοιαζε με αητό των βουνών, μπορούσε και
τολμούσε να γράψει, ανήμερα στη γιορτή του
αγίου και προφήτη των βουνών, ένα τέτοιο
γράμμα προς τον κατακτητή. Ένα γράμμα γεμάτο θάρρος και δύναμη, τόλμη και ανδρεία,
που έδειχνε τον Ντάρα να ελέγχει τα πράγματα με τον κλεφτοπόλεμό του, περισσότερο
από τους Τούρκους.
Ό,τι όμως δεν πέτυχαν οι Τούρκοι, πολεμώντας τον Ντάρα, τους το έδωσε και πάλι ο
«από μηχανής θεός» τους, προδότης Αλβανός
Γιόγκας, ο οποίος γνώριζε, ότι ο Ντάρας τραυματισμένος φιλοξενείται και κρύβεται στο
σπίτι κάποιου Παναγιώτη Τρυβέλη, στο ορεινό χωριό Ίσαρι, που σαν αητοφωλιά βρίσκεται στις ανατολικές υπώρειες του Τετραζίου.
Έτσι άδοξα, έφυγε από τον πόλεμο ο Μάρκος
Ντάρας, για να ησυχάσουν οι Τούρκοι από
την ενοχλητική του παρουσία και να χάσουν
οι Μοραΐτες τον πρώτο τους καπετάνιο, το μεγάλο τους στήριγμα.
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Η αρματωλική σημαία του Μάρκου Ντάρα.
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Άγιος Δημήτριος, Άνω Ψάρι.
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Ψάρι.
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Α Ν Τ Ώ Ν Η Σ Σ Υ ΡΆ Κ Ο Σ Α Ν Τ Ώ Ν Ι Ο Σ Ν ΤΆ ΡΑ Σ
Άνω Ψάρι (Άγνωστο), 1863

Ψάρι, 1780-1845

Έλαβε μέρος ως οπλαρχηγός στις πολιορκίες
του Νεόκαστρου και Παλαιών Πατρών, όπως
και στις μάχες κατά της στρατιάς του Δράμαλη και στην πρώτη μάχη κατά του Ιμπραήμ
στο Ναβαρίνο. Αιχμαλωτίστηκε από τους Αιγύπτιους για δυόμισι χρόνια, καθώς τραυματίστηκε από οβίδα κανονιού και στα δυο του
χέρια, μην μπορώντας να φύγει, όπου έμεινε
και παράλυτο το αριστερό του χέρι. Απελευθερώθηκε κατά την καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου το 1827.
Yπήρξε ο πρώτος δήμαρχος στο Ψάρι μετά
την απελευθέρωση.

Ο Νέστορας των Ντρέδων. Aρχηγός των
Ψαρραίων Ντρέδων, πάντα μαζί με τον Γκρίτζαλη, συμμετείχε στην Άλωση της Τριπολιτσάς, στη μάχη στο Βάλτετσι, στα Δερβενάκια και στις μάχες κατά του Ιμπραήμ.

Άνω Ψάρι.
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Μ Ά Χ Η Σ ΤΑ Γ Ο Υ Β Α Λ Ά Ρ Ι Α
(20 Μαΐου 1828)

Μετά τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν
βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα ο Ιμπραήμ θα
ήταν αναγκασμένος να εγκαταλείψει την
Πελοπόννησο. Προτού όμως φύγει, θέλησε
να πατήσει και να καταστρέψει το Σουλιμά. Στρατοπέδευσε στον κάμπο του Δωρίου
με 25.000 πεζούς και ιππείς, 35 κανόνια και
4.000 Αλβανούς μισθοφόρους. Οι Ντρέδες,
γνωρίζοντας τον σκοπό του, είχαν φτιάξει
ταμπούρια και περίμεναν την επίθεση των
Αιγυπτίων. Όλοι οι γνωστοί οπλαρχηγοί
ήταν εκεί: οι αρχηγοί Αθανάσιος Γρηγοριάδης και Δημήτρης Παπατσώρης, αλλά
και τα παιδιά του Παπατσώρη Αδάμης και
Αναγνώστης και οι υπόλοιποι καπεταναίοι
Γιαννάκης Γκρίτζαλης, Δημ. Μέλιος, Γ. Συρράκος, Αντ. Συρράκος, Αντώνης Ντάρας, Γ.
Μεγάλης, Αναγνώστης Σιαμπρής, Γεώργιος
Γκότσης, Διον. Παπαθεοδώρου κ.ά.
Ξαφνικά τους ήρθε βοήθεια εκεί που δεν

το περίμεναν. Οι 4.000 Αλβανοί μισθοφόροι
ήταν δυσαρεστημένοι με τον Ιμπραήμ που
τους χρωστούσε μισθούς τριών μηνών και
επιπλέον ήταν ανήσυχοι για την επικείμενη
αναχώρησή του για την Αίγυπτο. Έτσι ήρθαν σε μυστική επαφή με τους ομόγλωσσούς
τους Ντρέδες και συμφώνησαν να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο του Ιμπραήμ και αυτοί ως αντάλλαγμα θα τους βοηθούσαν να
γυρίσουν στην πατρίδα του. Οι Ντρέδες φιλοξένησαν τους Αλβανούς για είκοσι μέρες
και ύστερα τους συνόδευσαν μέχρι το Αίγιο.
Από εκεί πέρασαν μόνοι τους στο Μεσολόγγι και γύρισαν στην πατρίδα τους. Στα Γουβαλάρια, στις 20 Μαΐου 1828, γράφτηκε το
τέλος της βάρβαρης επιδρομής του Ιμπραήμ
στην Πελοπόννησο, που προξένησε αμέτρητες καταστροφές, λεηλασίες, αιχμαλωσίες
και πολλές φορές έφερε την Επανάσταση σε
αδιέξοδο με κίνδυνο να καταρρεύσει.

Αλβανοί στρατιώτες σε ώρα ανάπαυσης.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα
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Η Μ ΆΧΗ ΣΤΟ Λ ΆΠΙ
(22 Απριλίου 1827)

Τον Απρίλιο του 1827 ο Ιμπραήμ επιχειρεί
εισβολή στην ορεινή Τριφυλία. Οι δυνάμεις
που είχε ο Ιμπραήμ ήταν πεζοί, ιππείς και πυροβολικό. Προσπαθεί να διαλύσει τη δύναμη
των Ντρέδων, γιατί ήταν απειλή στα πλευρά
του και διότι άρπαζαν άλογα, βόδια, καμήλες
και αιγοπρόβατα που έβοσκαν γύρω από τα
στρατόπεδά του. Στο Λάπι είχαν συγκεντρωθεί όλες οι δυνάμεις Τριφυλίας και Ολυμπίας.
Παρόντες και οι Ντρέδες με στρατηγό τον Δημήτριο Παπατσώρη.
Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης με υπαρχηγό
τον Παπατσώρη και με 2.000 στρατό οχύρωσαν τα σπίτια στο Λάπι, προτού έρθει ο
εχθρός. Ο αδελφός του Γεώργιος και ο Αδάμ
Παπατσώρης διατάχτηκαν να καταλάβουν με
500 στρατιώτες τους λόφους δεξιά του χωριού, ενώ ο θείος του Παπαθεοδώρου και ο
Αναγνώστης Παπατσώρης με 300 στρατιώτες οχυρώθηκαν αριστερά του χωριού. Άλλοι
οπλαρχηγοί με 700 στρατιώτες φυλούσαν τα
μετόπισθεν. Η συνολική δύναμη του στρατού
εκείνου ανερχόταν σε 3.000 άντρες.
Στις 22 Απριλίου ήρθε ο Ιμπραήμ με 15.000
πεζούς Αιγυπτίους, 2.000 Αλβανούς, 150 Μαμελούκους και 25 πυροβόλα.
Προτού ξεκινήσει η μάχη, είχε στείλει μια
πολύ κολακευτική επιστολή με υποσχέσεις
για στρατιωτικούς βαθμούς και χρηματική
βοήθεια αν υποταχτούν. Την επιστολή αυτή
είχαν φέρει στον Αθανάσιο Γρηγοριάδη στις
16.4.1827 τρεις διάσημοι Αλβανοί αρχιστράτηγοι, ο Γαλίπ μπέης, ο Μουσταφά μπέης και ο
Ασλάν μπέης με συνοδεία μόνο 100 Αλβανών
στρατιωτών και κρατώντας λευκή σημαία.
Αφού φιλοξενήθηκαν, έλαβαν την απάντηση των Ντρέδων και επέστρεψαν στο στρατόπεδό τους.
Η απαντητική επιστολή των Σουλιμοχωριτών ήταν η ακόλουθη:

«Αρχιστράτηγε Ιμβραήμ πασά,
»Ελάβομεν την επιστολήν σου και σου αποκρινόμεθα ότι περιφρονούμεν τας περί υποταγής προτάσεις σου, διότι κι εγώ και οι λοιποί
συμπατριώται μου έχομεν απόφασιν ορκισθέντες να ελευθερώσωμεν την κινδυνεύουσαν
πατρίδα μας διά πάσης θυσίας. Λοιπόν θα κάμης καλά να αποσυρθής από τον Μωριά, επειδή ματαίως κοπιάζεις. Άκουσον όλα αυτά που
σου γράφομεν σήμερον και μη επιμένης διότι
και ημείς όλοι θα επιμείνωμεν περισσότερον,
και η ζημία θα είναι εναντίον σου. Λοιπόν σε περιμένομεν προθύμως διά να πολεμήσωμεν και
να μάθης και πάλιν τι είναι Αρκαδίων τουφέκι.
»Από του εν τη κώμη Λάπι γενικού στρατοπεδαρχείου των Αρκαδίων.
»Ο γενικός στρατιωτικός Αρχηγός Αθανάσιος Γρηγοριάδης
»Οι υπαρχηγοί: Δ. Παπατσώρης, Δ. Παπαθεοδώρου, Γεώργ. Γρηγοριάδης, Αδάμ Παπατσώρης, Αναγν. Παπατσώρης, Γεώργιος Συρράκος και Γεώργιος Γκότσης».
Όταν ο Ιμπραήμ έφτασε απέναντι από το
χωριό, είχε στα δεξιά του το αλβανικό και
αριστερά του το αιγυπτιακό πεζικό με τα
πυροβόλα. Ο ίδιος με το ιππικό έμεινε πίσω
έτοιμος να καταδιώξει τους Έλληνες που
ήταν βέβαιος ότι θα υποχωρήσουν. Η μάχη
κράτησε επτά ώρες και αποκρούστηκαν εννέα έφοδοι των Αιγυπτίων. 700 Αιγύπτιοι
στρατιώτες σκοτώθηκαν και 360 τραυματίστηκαν. Οι απώλειες των Αρκαδίων ήταν 52
νεκροί και 24 πληγωμένοι.
Με τη δύση του ήλιου ο Ιμπραήμ υποχώρησε και στρατοπέδευσε σε μια πεδιάδα, σε
απόσταση μιάμισης ώρας από τα Σουλιμοχώρια. Οι Αρκάδιοι με γενικό αρχηγό τον Γρηγοριάδη στρατοπέδευσαν στο χωριό Ψάρι.
Εκεί δόθηκε η επόμενη μάχη στις 24 Απρι
λίου 1827.
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Η Μ ΆΧΗ ΣΤΟ Ψ ΆΡΙ
(24 Απριλίου 1827)

Δύο μέρες μετά τη μάχη στο Λάπι, ο Ιμπραήμ
έστειλε τον αντιστράτηγό του Ασλάν μπέη
με 6.000 πεζούς, 500 ιππείς και 10 κανόνια
εναντίον του στρατού των Αρκαδίων που
είχε στρατοπεδεύσει στο Ψάρι. Ο ίδιος με
τον υπόλοιπο στρατό του κατευθύνθηκε στο
Σιδηρόκαστρο όπου επίσης συνάντησε γενναία αντίσταση. Όταν ο Ασλάν μπέης έφτασε στο Ψάρι, συγκρούστηκε με τους Αρκαδίους σε μια σφοδρή μάχη που κράτησε

τέσσερις ώρες. Οχυρωμένοι οι Ντρέδες, με
συνεχείς πυροβολισμούς απέκρουσαν τους
εχθρούς, που τέσσερις φορές εισέβαλαν στο
χωριό. Στη μάχη αυτή πολέμησαν όλες οι
γυναίκες του χωριού και άλλες από τα γύρω
χωριά μοιράζοντας μπαρουτόβολα στους
πολεμιστές ή ρίχνοντας με τα καρυοφίλια
τους και τις πιστόλες τους. Σκοτώθηκαν 7
γυναίκες και ανάμεσά τους μια ανιψιά του
Αντώνη Ντάρα, η Γιαννούλα.

Η Μ ΆΧΗ ΣΤΟN A ETO
(29 Απριλίου 1827)

Μετά τις μάχες στο Λάπι και το Ψάρι ένα
τμήμα του στρατού του Ιμπραήμ με 2.000
Αιγυπτίους πεζούς, 1.600 Αλβανούς, Μαμελούκους ιππείς, 5 κανόνια και αρχηγό τον
Ομέρ Χουσεΐν μπέη επιτέθηκε στον Αετό
και χτύπησε τους εκεί οχυρωμένους 800 Αρκαδίους που είχαν για αρχηγό τους τον Γεώργιο Γκότση. Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι
οι Αλβανοί πρώτοι όρμησαν με αλαλαγμούς
και κυρίευσαν δύο ταμπούρια αναγκάζοντας
τους υπερασπιστές τους να υποχωρήσουν
μέσα στο χωριό. Στη συνέχεια οι Αλβανοί
και οι Αιγύπτιοι προχώρησαν πολεμώντας
στη μέση του Αετού και, παρά τις απώλειές
τους, περικύκλωσαν τους υπερασπιστές του
που είχαν οχυρωθεί μέσα στα σπίτια. Ενώ

η μάχη κρατούσε, έφτασαν σε βοήθεια από
το Ψάρι ο Δημήτριος Παπατσώρης με τους
γιους του Αδάμ και Αναγνώστη, και οι Γιαννάκης Γκρίτζαλης, Κ. Μέλιος, Γ. Συρράκος,
Αντώνης Ντάρας με 1.300 άντρες. Αυτοί
χτύπησαν τους εχθρούς από τα νώτα και
τους έτρεψαν σε φυγή. Τελικά έφτασαν στο
χωριό Βιδίσοβα όπου κατασκήνωσαν, ενώ οι
Ντρέδες γύρισαν στον Αετό. Την επομένη
ημέρα, 30 Απριλίου, καθώς οι εχθροί προχωρούσαν προς την Κυπαρισσία και κοντά
στο χωριό Λυκουδέσι συναντήθηκαν ξανά
με τους Ντρέδες και δόθηκε δεύτερη σφοδρή μάχη. Απελευθέρωσαν επίσης περίπου
700 γυναικόπαιδα που είχαν αιχμαλωτιστεί
σε προηγούμενες επιδρομές.
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ΙΕΡΌΣ ΝΑΌΣ
ΠΑΜΜΕΓΊΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
ΜΕΛΙΓΑΛΆ

Η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
βρίσκεται στη Β.Α. πλευρά της πόλης του
Μελιγαλά. Ανήκει στον τύπο του ημισύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με κυλινδρικό τρούλο και τρεις ημιεξαγωνικές εξωτερικά αψίδες, ενιαία δίρριχτη στέγη καλύπτει
το δυτικό και ανατολικό τμήμα του ναού,
όπως συνηθιζόταν στους ναούς της Τουρκοκρατίας. Στον Τουριστικό Οδηγό Μεσσηνίας
του Γ. Αναπλιώτη αναφέρεται ότι ο ναός κτί-

στηκε τον 13ο αιώνα, κάτι που όμως δεν αποδεικνύεται από τα μορφολογικά του στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία η κατασκευή του τοποθετείται κατά τη Β΄ Τουρκοκρατία (ΙΖ-ΙΘ)
κατά προσέγγιση. Ο ναός έχει υποστεί πολλές παρεμβάσεις και προσθήκες κατά το πέρασμα των χρόνων και έχει χαρακτηριστεί ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Οι παραδόσεις
μας λένε ότι στον χώρο λειτουργούσε κρυφό
σχολειό.
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Τ.Κ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Στην Τ.Κ. Πολίχνης δεσπόζει με πανοραμική
εποπτεία της πεδιάδας, ο ναός των Ταξιαρχών, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της
Μεσσηνίας που χρονολογείται τον 10ο αιώνα. Η θέση έχει ταυτιστεί με το κάστρο του
Αρχαγγέλου, το οποίο σύμφωνα με τις πηγές συνδέεται με την οικογένεια των Φλωρεντινών τραπεζιτών Acciauioli. Λόγω του
προϋπάρχοντος βυζαντινού ναού, οι Λατίνοι έδωσαν στο κάστρο το όνομα του αρχάγγελου Μιχαήλ. Το 1418 αναφέρεται ότι
καταλήφθηκε από τους Έλληνες. Το τείχος
είναι κτισμένο από μικρούς αργούς λίθους
με τεμάχια πλίνθων. Στα ανατολικά σώζεται

σε μεγάλο ύψος και διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις. Στη νότια είναι πολύ κατεστραμμένο με έναν σχεδόν τετράγωνο πύργο, στον οποίο εφάπτεται διώροφο κτίσμα.
Στα δυτικά το τείχος δεν σώζεται. Ο ναός
των Ταξιαρχών χρονολογείται στον 10ο αιώνα και ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς
εγγεγραμμένου. Οι τοιχογραφίες ανάγονται
στον 18ο αι. Κατά την Τουρκοκρατία, σύμφωνα με προφορικές παραδόσεις, ο ναός
λειτουργούσε σαν μοναστήρι. Ένας θρύλος
αναφέρει ότι η παλιά καμπάνα της μονής
είχε ριχτεί σε μια στέρνα με προστάτη ένα
κερασφόρο φίδι.
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ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ
Τ.Κ. ΜΙΛΑ

Εντάσσεται σε μια σειρά μικρότερων κάστρων που ιδρύονται σε σημαντικές
θέσεις για τον έλεγχο των μεσαιωνικών οδών ή την επιβεβαίωση της τοπικής
εξουσίας των Φράγκων φεουδαρχών. Έχει ταυτιστεί με το Chateaunef που φέρεται ότι ίδρυσε η Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνου (1297-1301) για να αντιμετωπίσει
τις επιθέσεις των Ελλήνων του Δεσποτάτου του Μορέως, που με ορμητήριο το
αρκαδικό κάστρο του Γαρδικίου εξαπέλυαν επιθέσεις στον μεσσηνιακό κάμπο.
Πρόκειται για μικρό φρούριο χτισμένο τον 13ο αιώνα βόρεια του χωριού Μίλα,
σε σημείο στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του μεσσηνιακού κάμπου στα
βόρεια. Είναι τραπεζιόσχημο στην κάτοψη και διαθέτει δύο οχυρωματικούς περιβόλους. Ο εσωτερικός περίβολος ήταν πιθανότατα χώρος κατοίκησης και
ενισχυόταν περιμετρικά με τρεις τετράπλευρους πύργους. Κατά την Τουρκοκρατία χρησιμοποιήθηκε, λόγω της στρατηγικής του θέσης, ως παρατηρητήριο
τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Τούρκους.
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ΒΡΑΧΟΠΑΝΑΪΤΣΑ
Τ.Κ. ΜΙΛΑ

Μικρό εκκλησάκι λίγων τ.μ. κτισμένο μέσα σε κάθετο βράχο, περιτριγυρισμένο από άγρια βλάστηση, με τον ποταμό Ξάστερο να συμπληρώνει το τοπίο μοναδικής ομορφιάς, χρονολογείται τον 14ο αιώνα και
βρίθει από παραδόσεις και θρύλους.
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Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ - ΠΑΛΟΥΚΟΡΡΑΧΗ
Στην Τ.Κ. Σκάλας στη θέση Παλουκόρραχη
δεσπόζουν μέχρι τις ημέρες μας τα απομεινάρια του ανεμόμυλου που λειτουργούσε κατά
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Δυστυχώς,
κυρίως κατά την προεπαναστατική περίοδο,
ο χώρος αποτέλεσε τόπο μαρτυρίου των
αγωνιστών, καθώς είχαν τοποθετηθεί αγχόνες και παλούκια για την παραδειγματική τιμωρία διά ανασκολοπισμού των αγωνιστών

Όλοι τη Σκάλα την τηράν και βλέπουν και τη
ράχη
Αφού σουβλίζουν γίγαντες οι Τούρκοι από τα
πάθη

ώστε ο τραγικός και μαρτυρικός τους θάνατος να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων και να
απομακρύνει κάθε σπόρο ελευθερίας που είχε
αρχίσει να ριζώνει στις καρδιές των Ελλήνων.
Εκεί βρήκαν τον θάνατο πολλά παλικάρια
της περιοχής, όπως ο Παναγιώτης Καρακίτσος πατέρας του Ιωάννη Καρακίτσου, τα
τρία παιδιά του Μάρκου Ντάρα, ο Μαντάς
από τα Καλύβια, ο Καρνάκης από το Αγριλόβουνο και πολλοί άλλοι.

μερα υπάρχει επιγραφή του γεγονότος, στις
24 Μαρτίου κατέφτασαν ο Κολοκοτρώνης, ο
Αναγνωσταράς, ο Παπαφλέσσας και άλλοι
πολλοί αγωνιστές. Εκεί ο Κολοκοτρώνης και
ο Παπαφλέσσας συνέταξαν και έστειλαν την
περίφημη προκήρυξη προς την Αρκαδία:

Μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας η
Σκάλα αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό του εκστρατευτικού σώματος των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων. Στο σημείο όπου σή-

«Αδελφοί κάτοικοι Αρκαδίας.
»Η ώρα έφθασε, το στάδιον της δόξης και της
ελευθερίας ηνοίχθη, τα πάντα ιδικά μας και ο
Θεός του παντός μεθ’ ημών έσεται, μη πτοηθήτε
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εις το παραμικρόν. Σεις είσθε ατρόμητοι και των
προγόνων μας απόγονοι, γενικώς οπλισθήτε με
ανοικτά μπαϊράκια, και τρέξατε εναντίον των
εχθρών της πίστεως και της πατρίδος, εντός ολίγων ημερών φθάνομεν και ημείς με 10.000 στρατεύματα. Σεις σφαλίσατε τους Αρκαδίους Τούρκους, και μίαν ώρα αρχήτερα ως λέοντες να τους
ξεσχίσετε και να τους στείλετε εις τα τάρταρα
του άδου, μη καταδεχθήτε να σας κατηγορήση ο
κόσμος και η Ιστορία, αλλά ν’ αποθανατίσητε τα
ονόματά σας, και να διαμένετε αιωνίως εις την
αθάνατον δόξαν.
Εν Σκάλα την 23 Μαρτίου 1821
1ον έτος της Ελευθερίας.
Θ. Κολοκοτρώνης,
Γρ. Δικαίος».

Την επόμενη αφού έριξαν τρεις μπαταριές για
την ενθάρρυνση και τον ξεσηκωμό του λαού
ξεκίνησαν για την περιοχή της Καρύταινας.
Στη Σκάλα στις 24/3 του 1821 ο Παπαφλέσσας, για το καλό του αγώνα, πρόλαβε και
έσωσε από την αιχμαλωσία και πιθανή δολοφονία τον πρωτοσύγκελο Αμβρόσιο Φραντζή, ο οποίος κατόπιν προσκλήσεως των
Τούρκων κατευθυνόταν στην Τριπολιτσά.
Η Σκάλα το 1825 αποτέλεσε προσωρινή έδρα

του ελληνικού στρατηγείου υπό τον Γ. Κουντουριώτη καθώς προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Στη Σκάλα ο Κουντουριώτης συνέταξε τις κάτωθι δύο επιστολές
προς τον Δημήτριο Πλαπούτα να σπεύσει
προς ενίσχυση των Ελληνικών Δυνάμεων.
«Γενναιότατε στρατηγέ Πλαπούτα.
»Διατάσσεσθε ν’ αφήσετε επιτροπή εις το υπό
την οδηγία σας σώμα και συμφώνως με τους λοιπούς οπλαρχηγούς να παραδώσεις εις τον ικανότερο προσωρινώς την αρχηγία σου και να έρθεις
αμέσως εδώ.
»11 Απριλίου 1825. Σκάλα Γ. Κουντουριώτης»
«Γενναιότατε στρατ. Πλαπούτα.
»Διάφορες περιστάσεις κάμνουν αναγκαιότατην
ενταύθα την παρουσίαν σου. Όθεν να παραλάβειςτον Γ. Αλωνιστιώτην και μερικούς των εκλεκτών στρατιωτών και να έλθεις εδώ μια ώρα
πρωτήρα.
»Κίνδυνος δεν είναι. Αλλ’ η αγάπη και η εμπιστοσύνη μου προς το υποκείμενόν σου με κάνουν να
σε κράξω εδώ. Άφησε επιτροπήν να κυβερνά το
σώμα σου και λάβε μέτρα διά να μη πειραχθεί η
φιλαυτία των άλλων οπλαρχηγών. Χωρίς δε να
αναβάλεις στιγμήν πρέπει να καταφθάσετε μια
ώρα πρωτήτερα
»11 Απρίλη 1825. Σκάλα. Γ. Κουντουριώτης»
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ΒΡΥΣΗ - ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟ

Το 1806, στο σημείο όπου βρίσκεται το
σημερινό Στενύκλαρο, είχε οχυρωθεί ο
Κολοκοτρώνης κατά τον μεγάλο διωγμό
των κλεφτών. Ο Κολοκοτρώνης με τους
λιγοστούς του άνδρες έτρεψε τους Τούρκους σε φυγή, όμως αυτοί σύντομα ενισχύθηκαν από τρία τουρκικά σώματα
στρατού, μετά από πολύωρη μάχη ο Κολοκοτρώνης με τα παλικάρια του με ηρωική έξοδο διέσπασαν τον αποκλεισμό και
διέφυγαν στα διπλανά Κοντοβούνια.

Τα Κοντοβούνια
Τα Κοντοβουνια τα λαμπρά και τα Σουλιμοχώρια
δε λογαριάζουν μπέηδες, Μπραήμ δε προσκυνάνε.
Τι έχουν ατίθασα θεριά Κλεφτοκαπεταναίους
και παλικάρια σταυραητούς, που δε φοβούνται χάρο.
Τι έχουν παιχνίδι το σπαθί και γλέντι το ντουφέκι
ριξιά δεν πάει αλάθευτη, σπαθιά δεν πάει χαμένη.
Κι αν μπαίνουνε στον πόλεμο όλα ξεσυνεριούνται
το πιο θα κάνει την τουρκιά στο πόδι να το βάλει.
Και το κεφάλι του πασά να κόψει στον αέρα
Και να του πάρει τ’ άλογο για να το καβαλήσει
Και τ’ άρματα τα πλουμιστά στη μέση του να ζώσει
να καμαρώνουν οι Ρωμιές, χανούμισσες να κλαίνε!
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ (ΓΚΡΕΜΟΥ)
ΤΗΣ ΜΑΛΘΗΣ
Μισό χιλιόμετρο από την Τ.Κ. Μάλθης υπάρχει ένα ιδανικό τοπίο που περιβάλλεται από
ωραία δάση, στολίζεται από πανέμορφα πλατάνια και άλλα υδροχαρή φυτά. Έχει καθάρια,
κρυστάλλινα νερά. Είναι τ’ Αχούρια, που ο
αγάς πότιζε τ’ άλογά του κι αφήνιαζαν, σήκωναν τη χαίτη τους και ύστερα τρέχοντας ή
καλπάζοντας πήγαιναν στον στάβλο τους κι
έτρωγαν αχόρταγα την τροφή τους. Το μέρος
αυτό έχει και μια ειδυλλιακή θέα στον καταπράσινο κάμπο του χωριού.
Σε αυτήν τη μαγευτική τοποθεσία υπάρχει

κρατίας και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας,
καθώς και στον ιερό αγώνα της Επανάστασης, εκκλησιάζονταν οι κλεφτοκαπεταναίοι
με τα παλικάρια τους και οι ροβιλάτορες της
περιοχής.
Το έτος 1965 οι κάτοικοι της Μάλθης, με
πρωτοβουλία του παπά τους Ιωάννη Γεωργιόπουλου από τον Χαλκιά της Τριφυλίας,
εργάστηκαν ομόψυχα με πίστη, ενθουσιασμό
και ζήλο και αξιοποίησαν και εξωράισαν τον
πανίερο χώρο της Σπηλιάς. Βγάλανε την Παναγία τους απ’ το λυκόφως στο λυκαυγές κι

μια ιστορική σπηλιά στη μέση ενός γκρεμού
της μεγάλης χαράδρας, που στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας ήταν το καταφύγιο και η
ανάσα της λευτεριάς των κλεφτοαρματολών
κι των απροσκύνητων Ελλήνων της γύρω
περιοχής. Στη Σπηλιά αυτή υπήρχε παλιό βυζαντινό ξωκλήσι και μέσα της βρέθηκαν το
ιερό της εκκλησίας και η θαυμάσια εικόνα
της Παναγίας.
Σύμφωνα με αυτήν την τοπική παράδοση,
στο ξωκλήσι αυτό, στα χρόνια της Φραγκο-

έκτοτε την Παρασκευή του Πάσχα, της Ζωοδόχου Πηγής, οι κάτοικοι της Μάλθης τελούν
στον τόπο όπου βρέθηκε η εικόνα, μεγάλη
θρησκευτική πανήγυρη, στην οποία συρ
ρέουν εκατοντάδες χριστιανοί από τα γύρω
χωριά για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη
Παναγία. Τη στοργική Μάνα του κόσμου.
Στάθης Παναγιώτου Κακούτης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιητής, λαογράφος
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Παναγία Κρημνού.
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ΑΝΩ ΜΕΛΠΕΙΑ (ΓΑΡΑΝΤΖΑ) - ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑ

Παλιόκαστρο (Κάστρο Γκρεμπενής), το Ζάλογγο της περιοχής μας

Το «Ζάλογγο» της Οιχαλίας.

Στη σημερινή Μέλπεια, δυτικά όπως ερχόμαστε από την Κάτω Μέλπεια (Γαράντζα) στην
κορυφή του βουνού δεσπόζουν μέχρι και σήμερα απομεινάρια του παλιού φράγκικου
φρουρίου με την ονομασία Κάστρο Κρεμπενής. Σε αυτήν την κορυφή είχαν ζητήσει καταφύγιο δεκατέσσερις γυναίκες από τη Γαράντζα (Κάτω Μέλπεια) για να βρουν σωτηρία
από τα στίφη του Ιμπραήμ που έπνιγαν με
μανία την Άνω Μεσσηνία. Ξάφνου αντιλαμβάνονται από παντού τους Αιγύπτιους του
Ιμπραήμ να προσπαθούν να βρουν τρόπο να
τις προσεγγίσουν· φρίκη και τρόμος κατέκλυσε τις άμοιρες γυναίκες καθώς γνώριζαν
τι τις περίμενε από τη μανία των εχθρών· απεγνωσμένες έψαχναν τρόπο σωτηρίας, τότε
ακούστηκε η φωνή μιας παπαδιάς «Γυναίκες,
τι προτιμάτε, δοξασμένο θάνατο ή άτιμη
σκλαβιά;». Μεμιάς, πιστές στην αθάνατη
ελεύθερη ελληνική ψυχή όλες αναφώνησαν

με μια φωνή «θάνατο χίλιες φορές θάνατο!».
Ήταν 15 Οκτωβρίου 1825, ώρα τέσσερις
πρωινή, οι γυναίκες βλέποντας τα μανιασμένα στίφη να πλησιάζουν από όλες τις πλευρές
εγκαταλείπουν την κρυψώνα τους και φτάνοντας στην άκρη του βράχου, η πρώτη φιλάει με θάρρος τη δεύτερη και πέφτει στη
χαράδρα, όλες μαζί ανταλλάζοντας διαδοχικά το φιλί της αγάπης πέφτουν στη χαράδρα,
εκτός της τελευταίας που λιγοψύχησε, έτσι οι
ψυχές τους αναπαύτηκαν καθαρές και ελεύθερες στα ορμητικά νερά του ποταμού Αμφίτη μετά το άλμα ελευθερίας από το ύψους
350 μ. απόκρημνο βράχο, γράφοντας ακόμη
μια ηρωική σελίδα στην αδούλωτη ιστορία
των Ελλήνων.
Τις πληροφορίες τις αντλήσαμε από το βιβλίο του Δημοδιδάσκαλου κ. Ιωάννη Κ. Πέτροβα με τίτλο Η Γαράντζα και η ιστορία της.
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Παλιόκαστρο. Κάστρο Κρεμπενής.

Κάτω Μέλπεια.
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ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΜΕΛΠΕΙΑ

Άνω Μέλπεια.

Όλη η γη του τόπου μας είναι ποτισμένη με
το αίμα ηρώων, καθημερινών ανθρώπων της
εκάστοτε εποχής, που με ένα κοινό χαρακτηριστικό στα βάθη των αιώνων, την αδούλωτη
ελληνική ψυχή, όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν δεν διστάζουν να δώσουν την ίδια τους
τη ζωή για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας, έτσι και εδώ στη γραφική Μέλπεια ακριβώς απέναντι από το βουνό που θυσιάστηκαν οι ηρωικές Ελληνίδες υπήρχε ένας
καλόγερος ασκητής ο Ιωακείμ. Στα υπόγεια
της καλύβας του ο γερο-Μητροπέτροβας,
ήδη από το 1820, είχε αρχίσει να αποθηκεύει
μπαρούτι από τη Δημητσάνα για τις ανάγκες

του επερχόμενου αγώνα, έτσι ο αγαπητός καλόγερος εκτελούσε και χρέη φύλακα. Οι Αιγύπτιοι του Ιμπραήμ είχαν αρχίσει να κατακλύζουν την Άνω Μεσσηνία, ο ηρωικός
καλόγερος κατάλαβε ότι ήταν θέμα χρόνου
να εντοπιστούν τα πολεμοφόδια, έτσι, ως άλλος Σαμουήλ, παίρνει την ηρωική απόφαση
να βάλει φωτιά στο μπαρούτι και να συμπαρασύρει στον θάνατο τα στίφη των εχθρών
που είχαν κατακλύσει την πλαγιά.
Τις πληροφορίες τις αντλήσαμε από το βιβλίο του Δημοδιδάσκαλου κ. Ιωάννη Κ. Πέτροβα με τίτλο Η Γαράντζα και η ιστορία της.
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ΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1780-1853)

Ο Κωνσταντίνος Φίλος γεννήθηκε στη Γαράντζα το 1780, λαμπρός αγωνιστής και πρόκριτος. Εξελέγη παραστάτης Ανδρούσας στο
Γ΄ Βουλευτικό το 1824. Μετά τη λήξη της θητείας του συνέχισε τη στρατιωτική του δράση
έως το τέλος της Επανάστασης. Μετά την
άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια υπέγραφε ως

δημογέροντας Ανδρούσας. Συμμετείχε στη
μάχη του Βαλτετσίου, στην Άλωση της Τριπολιτσάς και στην καταστροφή του Δράμαλη
στα Δερβενάκια. Για τη συνεισφορά του στον
αγώνα αναδείχτηκε σε χιλίαρχος. Απεβίωσε
το 1853.
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Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟΥ

Στη διαδρομή Διαβολίτσι – Αγριλόβουνο
μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να αντικρίσει με δέος την υπεραιωνόβια ελιά με
περίμετρο 14,5 μέτρα που ξέφυγε από την
οργή του Ιμπραήμ. Το 1827 ο Ιμπραήμ, ύστερα από λανθασμένους χειρισμούς της προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος, είχε πια
εδραιωθεί στη Μεσσηνία και καλούσε τους

Έλληνες να προσκυνήσουν. Η υπερήφανη
αρνητική στάση των Ελλήνων εξόργισε τον
Ιμπραήμ που ξέσπασε όλο το μένος του
πάνω στα δένδρα· σε όλη τη Μεσσηνία δεν
μπορούσες να συναντήσεις όρθιο καρποφόρο δένδρο, ωστόσο η ελιά στο Αγριλόβουνο,
στέκει υπερήφανη μέχρι τις ημέρες μας. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι το παρακάτω
δημοτικό τραγούδι:

Τι έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος
μέρα νύχτα στο νερό και πάλι μαραμένος
Παιδιά σαν με ρωτήσατε να σας το ’μολογήσω
Μπραήμ πασιάς επέρασε με δεκαοχτώ χιλιάδες
Κι όλοι στον ίσκιον μ’ έκατσαν κι όλοι μες στο
δροσιό μου
Κι όλοι σημάδι μ’ έβαλαν κι οι δεκαοχτώ χιλιάδες.
Αχ, μα εκείνος που με μάρανε ήτανε ο Ιμπραήμης.

Ωστόσο παρά τις καταστροφές και τις απειλές, στη Μεσσηνία δεν υπήρχαν προσκυνημένοι ούτε υπογράφηκαν προσκυνοχάρτια.
Το 1787 στο Αγριλόβουνο ο Μανιάτης καπετάν Ζαχαριάς ο Βαρβιτσιώτης προκάλεσε σε
ανοιχτή σύγκρουση, στα Ιμπλάκικα ή Εμπλάκικα χωριά, τον διοικητή της Πελοποννήσου
Μόρα Βαλεσή. Κατά τη συμπλοκή ο πολυά-
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ριθμος τουρκικός στρατός γνώρισε την πανωλεθρία καθώς η επέλαση του ιππικού κατέληξε μέσα σε μια γράνα που έξυπνα είχαν
κατασκευάσει οι Έλληνες.
Ιμπλάκικα ή Εμπλάκικα ή Ιμπλάκια ονομάζονταν κατά την Τουρκοκρατία η περιοχή
που καλυπτόταν από τα χωριά Ζευγολατιό,
Κωνσταντίνοι, Κεντρικό, Διαβολίτσι, Αγριλόβουνο, Πολίχνη, Καλλιρρόη κ.ά. Η ονομασία προέρχεται από τις τούρκικες λέξεις
«έμπλακι χουμουγιούν» που σημαίνει κτήματα του στέμματος. Το 1760 εξαγοράστηκαν
από τους κατοίκους και τα χωριά αναπτύχθη-

καν. Οι κάτοικοί τους ονομάζονταν Ιμπλακιώτες. Οι Ιμπλακιώτες ήταν οι πρώτοι που
πήραν τα όπλα κατά τη διάρκεια των Ορλοφικών το 1770, πράγμα που πλήρωσαν ακριβά γιατί έως το 1780 είχαν εκδιωχθεί από τις
εστίες τους. Η εύφορη αυτή γη λόγω της
χρήσης της ως λιβαδότοπος ονομάστηκε Λιβαδειά. Κατά μια ερμηνεία του γνωστού τραγουδιού Σαράντα παλικάρια από τη Λιβαδειά,
τα παλικάρια αυτά ήταν Ιμπλακιώτες.
Κατά την Επανάσταση του 1821 οι Ιμπλακιώτες πολέμησαν υπό την ηγεσία των Παπατσώνηδων, του Κεφάλα, του Μπούρα κ.ά.

Υπεραιωνόβια ελιά που διασώθηκε από την οργή του Ιμπραήμ.
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ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ (ΒΛΙΑΚΑ)
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ΜΑΝΔΡΑ (ΓΛΙΑΤΑ)

Ηρώον.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τα έργα αποτελούν μέρος των τοιχογραφιών με τίτλο
«Πρόσωπα της Επανάστασης»
που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μοριάς 21»,
μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.,
φορέα ανάπτυξης της Costa Navarino.
Η δράση υλοποιήθηκε από το ΙΓ´ Εργαστήριο
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
με εποπτεία της Προέδρου του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών
δρος Ερατούς Χατζησάββα.
Η εκτέλεση όλων των τοιχογραφιών έγινε
από τους Αδελφούς Κρέτση

- 64 -

Οι Ελευθερωτές: Μ. Πετρόμπεης, Παπαφλέσσας, Θ. Κολοκοτρώνης,
Νικηταράς, Δ. Παπατσώνης και Αναγνωσταράς
Δήμος Καλαμάτας
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Θ. Κολοκοτρώνης ενάντια του Ιμπραήμ.
Δήμος Μεσσήνης
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Θ. Κολοκοτρώνης και Π. Κεφάλας
Δήμος Τρίπολης
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Θ. Κολοκοτρώνης ο Ελευθερωτής
Δήμος Κορινθίων
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ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΧΑΛΙΑ
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧ ΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821

1) 24/3 επέτειος εξέγερσης των Ντρέδων – Άνω Δώριο (Σουλιμά).
2) 25/3 εορτασμός της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 σε όλες τις έδρες
των Δημοτικών ενοτήτων.
3) 25/3 τρισάγιο εις μνήμην του οπλαρχηγού Μητροπέτροβα και των συντρόφων του –
Κάτω Μέλπεια.
4) 1η Κυριακή του Απριλίου – Ιστορική επέτειος γέννησης του ήρωα Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στον τόπο γέννησης του Ήρωα, στο Ραμοβούνι της Τ.Κ. Μίλα.
5) 27/5 εκδήλωση εις μνήμην του οπλαρχηγού Ιωάννη Καρακίτσου και των συντρόφων
του – επέτειος μάχης κατά των Αράβων του Ιμπραήμ – Τ.Κ. Κατσαρού.
6) Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου εκδήλωση εις μνήμην του οπλαρχηγού
Γιαννάκη Μέλιου και των συντρόφων του Ντρέδων – Τ.Κ. Κούβελα.
7) 16/8 εκδήλωση εις μνήμην του οπλαρχηγού Νικολού Μποζινάκη
και των συντρόφων του – Τ.Κ. Σκληρού.
8) Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, επετειακή εκδήλωση της Μεσσηνιακής
Επανάστασης του 1834 και των πρωταγωνιστών της, Γιαννάκη Γκρίτζαλη
και Μητροπέτροβα – Τ.Κ. Ψαρίου.
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ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Εθνοσυνελεύσεις και Βουλευτικό – οι Αντιπρόσωποι (representatives1821.gr)
Ελληνικά Κάστρα - Greek Castles (kastra.eu)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - αρχική σελίδα (culture.gov.gr)
https://aristomenismessinios.blogspot.com/
http://anodorio.blogspot.com/
http://lyrasi.blogspot.com/
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