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Απαραίτητη επεξήγηση

Όλα τα κείμενα της εποχής παρουσιάζονται 
εντός εισαγωγικών «….», και είναι ίδια κι απα-
ράλλαχτα με τα πρωτότυπα (όπως ακριβώς γρά-
φηκαν ή ειπώθηκαν), χωρίς ν’ αλλάξει ούτε κατ’ 
ελάχιστο η γραφή, σύνταξη κι ορθογραφία, χωρίς 
να διορθωθούν τα λάθη, οι λεκτικές ή συντακτικές 
υπερβολές κι ατέλειες, οι εκφράσεις κι η γλώσσα 
που χρησιμοποιήθηκε.



Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Ολόθερμα ευχαριστώ όλους όσους διαχρονι-
κά με στήριξαν και βοήθησαν, ποικιλοτρόπως, 
στην ανεύρεση, συγκέντρωση και χρήση των 
απαραίτητων βιβλιογραφικών πηγών, προς σύ-
νταξη της παρούσης ιστορικής μελέτης.

Συγκεκριμένα τους: 

Κα. Κατσιγιάννη Ευαγγελία, κ. Αναγνωστό-
πουλο Βασίλειο Πανεπιστημιακό Καθηγητή - Συγ-
γραφέα, κ. Μιχαλόπουλο Δημήτρη Πανεπιστημια-
κό Καθηγητή - Ιστορικό, κ. Χατζηλύρα Αλέξαν-
δρο - Μιχαήλ συγγραφέα, κ. Κορωναίο Πασχάλη 
δημοσιογράφο, κ. Νάνο Παναγιώτη συγγραφέα, 
ερευνητή τοπικής ιστορίας και Δήμαρχο Λ. Πλα-
στήρα, κ. Μουρκογιάννη Γιάννη και κα. Κυριτσα-
λίδου Βασιλική αρμοδίους στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού / 7ο Ε. Γ. / Δ. Ι. Σ / 5ο, κα. Καστρίτη Να-
τάσα υπεύθυνη επιμελήτρια των συλλογών σημαι-
ών τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, κα. Σδρά-
κα Βιργινία και κα. Παπαγγελοπούλου αρμόδιες 
της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γρα-
τσέα Στέφανο προϊστάμενο των αρχείων της Βικε-
λαίας βιβλιοθήκης Ηρακλείου, κ. Βερίλλη Δομήνι-
κο συγγραφέα και ερευνητή τοπικής ιστορίας, κα. 
Λέκκα Φένια ιστορικό και υπεύθυνη του Μουσεί-
ου Πόλης Καρδίτσας, κ. Ανυφαντή Γιώργο ιστορι-
κό και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρ-



δίτσας, κα. Καραπαναγιώτη Μαρία χορογράφο – 
χοροθεραπεύτρια, κα. Αποστολάκη Γεωργία φιλό-
λογο, κα. Κωνσταντινίδου υπεύθυνη του ιστορικού 
αρχείου της εφημερίδας Εστία, κ. Μαρκετάκη Νι-
κόλαο πρόεδρο του ιστορικού, λαογραφικού, καλ-
λιτεχνικού συλλόγου «Κρητικές Μαδάρες» των 
Χανίων, κα. Σδρόλια Βούλα και κα. Τσιγάρα Βά-
σω διευθύντρια και υπεύθυνη της δημοτικής βι-
βλιοθήκης Καρδίτσας, κα. Ξεσφιγκούλη Δήμητρα 
υπεύθυνη της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Λά-
ρισας «Κων. Κούμας» και η κα. Θεολόγη Αλεξάν-
δρα χα Θωμά.



 

- Στη Μαριλένα, στο Δημήτρη 
  και στο Μελινάκι μας.
- Στην Ευαγγελία μου.
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Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η   Α Φ Ι Ε Ρ Ω Σ Η 

Τιμητικά στη μνήμη του προ – προπάπ-
που μου «Παπαρούνα» Κουκούλη Κωνσταντί-
νου του Ματθαίου (1870-1928) απ’ το Κουρ-
τέσι – Πρόδρομο Καρδίτσας, που «υπήρξεν 
υπέρμαχος της απελευθερώσεως των αγροτών 
εκ του ζυγού των Τζιφλικίων»,* εκ των πρω-
τεργατών της ένοπλης θεσσαλικής εξέγερσης 
(1910) των ακτημόνων κολίγων καραγκούνη-
δων της Καρδίτσας ενάντια στους τσιφλικάδες 
– «μπέηδες», προέδρου του Γεωργικού Συλ-
λόγου Καρδίτσας (1921, 1927), της Κοινότητας 
Κουρτεσίου (1924, 1927) κ.α.

* Θεσσαλική Φωνή (εφημερίδα) Καρδίτσας. 
«Κωνσταντίνος Κουκούλης.» Έτ. 4ο, φ. 1356, 
24-6-1928, σ. 1η.
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 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ομότιμου καθηγητή του πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας κ. Βασίλη Δ. Αναγνωστόπουλου.

Είχα τη χαρά να μιλήσω για τον συγγραφέα Αγ-
γελή Δημήτρη πριν από πολλά χρόνια, το 2008, επ’ 
ευκαιρία του δεύτερου ιστορικού του έργου Ελλή-
νων Αγώνες- Εκκλησίας Μάχες 1191-1821. Κληρικοί 
στους απελευθερωτικούς πολέμους του Ελληνισμού. 
Στάση, Δράση και Αντίδραση Εκκλησίας. Λατινο-
κρατία (1191-1669). Τουρκοκρατία (1453-1821), 
όπου με ικανοποίηση είχα διαπιστώσει την ιδιαίτε-
ρη και αξιόπιστη γραφή του, την ερευνητική του μα-
τιά, το κυνήγι της τεκμηριωμένης ιστορικής γνώσης. 
Έκτοτε παρακολουθώ τη συγγραφική του πορεία 
αλλά και την ενεργή συμμετοχή του σε συνέδρια. Θα 
μπορούσα να τον παρομοιάσω, τηρουμένων των ανα-
λογιών, σαν έναν αθλητή μεγάλων αποστάσεων και 
ταυτόχρονα σαν τη ακούραστη μέλισσα. Ανήκει στον 
τύπο του ερευνητή, που δεν αφήνει τίποτε στην αχλύ 
της ιστορίας αδιερεύνητο, χωρίς να το ανασύρει στην 
επιφάνεια. Αφοσιωμένος θυσιαστικά στη λεπτομέρεια 
των γεγονότων θεμελιώνει τη θέση του με ένα πλήθος 
βιβλιογραφικών παραπομπών. Η αλήθειά του προκύ-
πτει μετά από ωδίνες, κόπο και χρόνο πολύ.

Πέρα από το ογκώδες και εμβληματικό του έργο 
(σελ. 991), στο οποίο έχω αναφερθεί, έχει εκδώσει 
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τη μελέτη Ελληνική Σημαία (480 π. Χ. - 2000 μ. 
Χ.). Και αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού. Ιστο-
ρία - Ρόλοι - Συμβολισμοί το 2001 και μια ποιητική 
συλλογή Απ’ τ’ Άγραφα στις Θεσπιές το 2019. Ολι-
γογράφος, αλλά ουσιώδης ερευνητής.

Στο πλαίσιο της επετείου των 200 χρόνων της 
Επανάστασης εκδίδει και τη μελέτη με τίτλο Ση-
μαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων. Άγραφα, 
Όλυμπος, Πήλιο, Σποράδες. Ασπροπόταμος κ.α. 
(1680 – 1922), πόνημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τη Θεσσαλία και τους Θεσσαλούς. Αναφέρεται σε 15 
σημαίες (επαναστατικές - πολεμικές) με πολλές ιστο-
ρικές λεπτομέρειες, αρχής γενομένης από τον 17ο αι. 
με το Μικρό Χορμόπουλο και καταλήγει στη Σημαία 
Πλαστήρα Νικολάου (Μαύρου Καβαλάρη). Ασφαλώς 
οι ενότητες δεν έχουν την ίδια έκταση, αλλά έχουν 
τη δική τους ξεχωριστή ιστορική σημασία. Αυτό που 
εντυπωσιάζει είναι η βιβλιογραφική τεκμηρίωση σε 
κάθε περίπτωση, καθώς και η εικόνα κάθε σημαί-
ας με τα ιδιαίτερα χρώματα και τους συμβολισμούς, 
στοιχεία που ενισχύουν την ιστορικότητα και την 
αναγνωσιμότητα του βιβλίου.

Η σημαία (τοπικής έμπνευσης, αλλά και το φλά-
μπουρο γενικά) ενεργοποιεί εθνικοτοπικά αντανα-
κλαστικά σε κάθε Έλληνα, γιατί συνδέεται με απε-
λευθερωτικούς αγώνες των προγόνων μας, αφυπνίζει 
την κυτταρική μας μνήμη και προκαλεί συναισθήμα-
τα υψηλού πατριωτισμού. Ανήκει στην τοπική μας 
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ιστορία. Έτσι, βάσει της έρευνας αναγνωρίστηκε η 
σημαία του Μικρού Χορμόπουλου ως «μία προε-
παναστατική σημαία των Αγράφων», όπως και στο 
«Στεφάνι» του Μορφοβουνίου Καρδίτσας το καρα-
ούλι του Καραϊσκάκη.

Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι ένα τέτοιο έργο απευ-
θύνεται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει έναν διάλο-
γο ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά και έμμεσα 
διάλογο με την ιστορία. Αλλά το βιβλίο αυτό ασφα-
λώς έχει μεγάλη εκπαιδευτική σημασία και μπορεί 
να αξιοποιηθεί μέσα σε διαδραστικές σχολικές εκδη-
λώσεις, σε δράσεις πολιτιστικές, όπου ζυμώνεται το 
ήθος της εύπλαστης παιδικής ψυχής.

Χαίρω που γράφω τα λίγα αυτά λόγια για το βι-
βλίο Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων. Άγρα-
φα, Όλυμπος, Πήλιο, Σποράδες. Ασπροπόταμος 
κ.α. (1680 – 1922) του Δημήτρη Αγγελή και του 
εύχομαι ολόψυχα κάθε καλό. Εύχομαι, επίσης, να 
συνεχίσει την έρευνα, καθώς σημειώνει «Η παρού-
σα έρευνα δεν εξαντλήθηκε». Άλλωστε η δημιουργι-
κότητα δεν είναι μια ιδιότητα επικαιρική, αλλά ένα 
βαθύτερο συστατικό της υπαρξιακής μας υπόστασης 
και ο συγγραφέας εδώ φαίνεται πως έχει ακένωτο 
μεταλλείο μέσα του, κάτι που κάθε αναγνώστης μπο-
ρεί να το διαπιστώσει και να το χαρεί.

Κάτω Λεχώνια, 1 Αγίου Βασιλείου 2022

Β. Δ. Αναγνωστόπουλος. Ομότιμος καθηγητής 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτη Νάνου.

Κάποτε νοιώθουμε την ανάγκη για αναστοχασμό 
και αναζήτηση αθέατων πτυχών της μνήμης, για την 
λησμονημένη Συλλογική μας οδοιπορία. Αναψηλα-
φούμε την Ιστορία, καθότι η Μνήμη οφείλει να είναι 
για την Κοινωνία θεμέλιο προόδου και ανάπτυξης. 
Μόνο όταν γίνουμε κοινωνοί μιας βαθύτερης αυτο-
γνωσίας, αντλούμε χρήσιμα διδάγματα. Αποφεύγου-
με τα ίδια λάθη, αξιοποιούμε τη γνώση, φέρνουμε 
καλύτερα αποτελέσματα.

Διακόσια (200) χρόνια από την Επανάσταση του 
1821 η οποία οδήγησε στην ανάσταση του Γένους, 
στην εθνική μας οντότητα και ύπαρξη, ο Δημήτρης 
Αγγελής έρχεται να μας καταθέσει το στάλαγμα μιας 
πολύχρονης έρευνας που με μόχθο αλλά και μεράκι 
έφερε εις πέρας. Για πολλά χρόνια συλλέγει μεθοδι-
κά σημαίες και σύμβολα των επαναστατικών κινη-
μάτων της Θεσσαλίας. Σήμερα μας τα διαθέτει ολο-
κληρωμένα και είθε οι επόμενες γενιές ερευνητών να 
ανακαλύψουν όσα ενδεχόμενα παραμένουν θαμμένα 
στην αχλύ της Ιστορίας. 

Το θέμα του βιβλίου είναι πολύ ιδιαίτερο και αφο-
ρά κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται τόσο 
σπουδαίο, ίσως γι’ αυτό δεν υπάρχει επαρκής βιβλι-
ογραφία. Τα μπαϊράκια, οι σημαίες, τα σύμβολα, των 
αγωνιστών για την Ελευθερία που υψώθηκαν στον 



Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων 

18

τόπο μας ανά τους αιώνες, είναι οι δικοί μας φάροι 
και οδοδείκτες. Είναι τα ακριβά σύμβολα που ενέ-
πνευσαν την πίστη των προγόνων μας στον αγώνα 
για Ελευθερία ή Θάνατο. Μέσα από τους δικούς τους 
αγώνες και θυσίες, έφτασε στη δική μας ευθύνη να 
υπερασπιστούμε την εθνική μας ύπαρξη και αξιο-
πρέπεια, μέσα από νέους εθνικούς αγώνες Ειρήνης 
και Προόδου, Πολιτισμού και Ανάπτυξης.

Ως Δήμος των Θεσσαλικών Αγράφων με το ιστορι-
κό και βαρύτιμο όνομα του Πλαστήρα, δεν θα μπο-
ρούσαμε παρά να ενθαρρύνουμε το συγγραφέα και 
με ιδιαίτερη χαρά να συμβάλλουμε στην έκδοση του 
σπάνιου και πολύτιμου αυτού βιβλίου. Συγχαίρουμε 
τον κ. Δημήτρη Αγγελή, ο οποίος με τη σεμνότητα και 
το ήθος που τον διακρίνει, μας κατέθεσε το στάλαγ-
μα της ιστορικής γνώσης, για ένα άγνωστο κεφάλαιο 
της Τοπικής μας Ιστορίας. 

Δεσμευόμαστε να το μετατρέψουμε σε πολύτιμο 
έκθεμα στο Δημοτικό Μουσείο Ιστορίας «Νικόλαος 
Πλαστήρας», το οποίο αναγεννήθηκε με αφορμή το 
2021, και να το παραδώσουμε επίσημα στις επόμενες 
γενιές το καλοκαίρι του 2022, εκατό χρόνια από την 
Μικρασιατική Καταστροφή, ως μία άλλη αφετηρία 
για την αναζωπύρωση της συλλογικής μνήμης. 

Καλοτάξιδα όλα στο χώρο και το χρόνο.

Παναγιώτης Νάνος
Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Δήμαρχος Λίμνης 

Πλαστήρα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ποιος ο σκοπός της έρευνας.

Προβήκαμε στην έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας 
είναι η δημοσίευση της παρούσης μελέτης περί θεσ-
σαλικής σημαίας, διότι: 

•	 Ελπίζουμε ότι έτσι προάγουμε την ιστορική 
γνώση και την τοπική ιστορία.1

•	 Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ανάδειξη της 
ευρύτερης θεσσαλικής ένοπλης και νεώτερης ιστορί-
ας, ιδιαίτερα των Αγράφων και των επ’ αυτώ επανα-
στατικών κινημάτων.

•	 Επιδιώκουμε ν’ αποδώσουμε την αναγνώρι-
ση, την αλήθεια και ακρίβεια των χρησιμοποιηθέντων 
συμβόλων των. 

•	 Νοιαζόμαστε να παραδώσουμε αυτά τα εμ-
βλήματα της αγωνιστικής παράδοσης και του πατρι-
ωτισμού στις επόμενες γενεές, και τέλος διότι

1. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Η πρώτη επανάσταση του μητροπολίτη Διονυσίου Β΄ Φιλοσόφου στη Δυ-
τική Θεσσαλία και η συμμετοχή του αρχιεπισκόπου Φαναρίου – Νεοχωρίου Σεραφείμ (1600). Θεσ-
σαλικό Ημερολόγιο, τ. 81 (2022). Λάρισα 2022. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Σημαία Αγράφων - 
Αγραφιωτών (καπεταναίων, οπλαρχηγών, κλεφτών, αρματολών). Ιστόρηση, ιστορικό περιοδικό 
Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, έτ. 1, τχ. 1, Δεκέμβριος 2021, σ. 35-47. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Συμ-
βολή στη μελέτη της ιστορίας τής Καρδίτσας. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων Μελετών. Καρδιτσιώτικα 
Χρονικά, τ. ΧΙ΄ (2009), Καρδίτσα 2009, σ. 83-117. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Από τη ζωή και τη 
δράση της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων Μελετών. Καρδιτσιώτικα 
Χρονικά, τ. Χ΄ (2008), σ. 439-450 και τ. ΧΙ΄ (2009), σ. 399-405. Καρδίτσα 2008 και 2009 
αντίστοιχα. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Σχολή Αστυφυλάκων. Σύντομο ιστορικό του Τμήματος Δοκί-
μων Αστυφυλάκων Καρδίτσας (1991 – 2009). Αστυνομική εκπαίδευση. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων 
Μελετών. Καρδιτσιώτικα Χρονικά, τ. ΧΙΙ΄ (2010), Καρδίτσα 2010, σ. 323- 356. Περίληψη της 
παρούσης μελέτης προδημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του ιστορικού περιοδικού «Ιστόρηση» 
(Δεκέμβριος 2021), σ. 35-47, με τίτλο «Σημαία Αγράφων-Αγραφιωτών (καπεταναίων, οπλαρ-
χηγών, κλεφτών, αρματολών)».
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•	 Επιζητούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην 
διαχρονική παρουσίαση του μερτικού συμμετοχής των 
Θεσσαλών, των Αγράφων, ευρύτερα των Αγραφιωτών 
και της Καρδίτσας (πεδινής και ορεινής) στο μεγάλο 
ξεσηκωμό, που οδήγησε στην αναγέννηση του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου, με την γέννηση του νέου ελληνικού 
κράτους και την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 

Με μια κουβέντα παρουσιάζουμε δέκα πέντε (15) 
επαναστατικές - πολεμικές σημαίες της Θεσσαλίας 
εν γένει, που αναπετάχτηκαν σε στεριά και θάλασσα, 
σε θεσσαλικές ή κι άλλες περιοχές, από Θεσσαλούς.

Ξεκινάμε:

ΣΗΜΑΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ  
ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΩΝ – ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΩΝ - ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ

• Μύθος –Μυθοπλασία.

Από εικοσαετίας περίπου εντοπίζεται η παρουσία-
ση σε έντυπα, ιστορικά, φιλολογικά, στρατιωτικά, εκ-
κλησιαστικά, περιοδικά, εφημερίδες, ιστοσελίδες κ.α. 
κείμενα, ακόμη και ζωντανά ως χρήση της στις πα-
ρελάσεις (π.χ. επέτειος εορτασμού των 200ων ετών 
απ’ την ελληνική επανάσταση του 1821), ή και σε 
επετειακές ομιλίες και ιστορικούς λόγους, και μάλι-
στα όλο και πιο συχνά, της παρακάτω σημαίας με τ’ 
όνομα: «Η σημαία των οπλαρχηγών τών Αγράφων», 
ως δήθεν σημαία των οπλαρχηγών τών Αγράφων.
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Σημαία του Μανιάτη κλέφτη Ζαχαριά Μπαρμπιτζιώτη.2

•	 Σημαία του Μανιάτη κλέφτη Ζαχαριά Μπαρμπιτζιώτη.

Τούτο όμως είναι ανιστόρητο και απόλυτα παρα-
πλανητικό, διότι, απλά αυτή δεν έχει καμία μα καμία 
σχέση με τ’ Άγραφα, αφού η σημαία αυτή (κόκκι-
νη-λευκή-μαύρη, με 1 κίτρινο σταυρό και τη φράση 
«Η ΑΙΜΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ») είναι η 
σημαία του περίφημου Λακεδαιμόνιου κλέφτη Ζαχα-
ριά Μπαρμπιτζιώτη (1759–1802),3 όπως ατράνταχτα 

2. -Μαζαράκης – Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας. Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ιστο-
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Αθήναι 1996, σ. XIV. –Αγγελής Κ. Δημήτριος. Ελ-
ληνική Σημαία (480 π.Χ. – 2000 μ.Χ.). Εκδόσεις Προσκήνιο. Αθήνα 2001, έκδ. Β΄, σ. 72-73, 
104. 
3. -Φραντζής Αμβρόσιος. Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος. Εκ της τυπογραφίας 
Η. Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και συντροφιάς. Εν Αθήναις 1839, τ. Α΄, σ. 35-38. -Μαλακάσης 
Μ. Ο αετός. Ιστορικαί σελίδες. Γ. Κ. Χούμης. Ελληνικόν Ημερολόγιον Σύρου, τ. Α΄, 1870, Πανα-
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αποδεικνύεται από την πλούσια σχετική βιβλιογρα-
φία, που ενδεικτικά παρουσιάζεται στις με αριθμό 
2ο και 3α σημειώσεις.

• Πώς προέκυψε το ανιστόρητο; 

Να τι έχει συμβεί.
Η ως άνω παρουσιαζόμενη από τον συγγραφέα κ. 

Χατζηλύρα Αλέξανδρο – Μιχαήλ,4 την Στρατιωτική 
Επιθεώρηση,5 τον δημοσιογράφο κ. Κορωναίο Πασχά-
λη στο περιοδικό ΄Εψιλον της εφημερίδας Κυριακάτι-

θήναια, έτ. Γ΄, 31-1-1903, σ. 294-300. -Καμπούρογλους Γρ. Δ. Ο κλέφτης Ζαχαριάς. Αρμονία. 
Εν Αθήναις 1901, τχ. 11/1901, σ. 555-560 και τχ.12/1901, σ. 561-580. -Κανδηλώρος Τάκης. Ο 
αματολισμός της Πελοποννήσου 1500-1821. Τυπογραφείον Δεναξά. Εν Αθήναις 1924, σ. 101-103, 
117. -Βλαχογιάννης Γιάννης. Κλέφτες του Μοριά. Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-
1820. Πατριωτική χορηγία Αλ. Πάλλη. Αθήνα 1935, σ. 269-281. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Ση-
μαίες ελευθερίας, ό.π., σ. ΧΙV΄. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες 
(1191-1821). Κληρικοί στους απελευθερωτικούς πολέμους του Ελληνισμού. Στάση, Δράση και Αντί-
δραση Εκκλησίας. Λατινοκρατία (1191-1669). Τουρκοκρατία (1453-1821). Εκδόσεις Προσκήνιο. 
Αθήνα 2008, σ. 826-829. -Καμπούρογλου Γρ. Δ. Αρματωλοί και Κλέφτες (1453-1821). Εκδοτικός 
οίκος Άγκυρας. Εν Αθήναις (χωρίς χρονολογία έκδοσης), σ. 68-69, 82-91. -Αγγελής Κ. Δημή-
τρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 72-73.
4. -Χατζηλύρας Αλέξανδρος. Η Ελληνική Σημαία. Η ιστορία και οι παραλλαγές κατά την επανά-
σταση. Η σημασία και η καθιέρωσή της. Πανεπιστημιακή διατριβή Ε. Κ. Π. Α. / Φιλοσ. Σχ. / Τμ. 
Αγγ. και Φιλολογίας, Εξάμηνο: Α΄. Ακαδημαϊκό Έτος: 2002 – 2003 / Α. Μ.: 9- - -2 / Ιανουά-
ριος 2003, παράρτημα Β΄, σ. ΙΙΙ-ΙV, (P. D. F.), ιστοσελίδα Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος: 
http://WWW.apostoliki_diakonia.gr, ημερομηνία πρόσβασης: Μάρτιος 2020 κ.ε., https://
mail.google.com/mail/u/0/#starred?projector=1, ημερομηνία πρόσβασης: Απρίλιος 2020 
κ.ε., κ.α. ιστοσελίδες.
5. -Στρατιωτική Επιθεώρηση. Κείμενο - Φωτογραφίες Χατζηλύρας Αλέξανδρος - Μιχαήλ. Η 
Ελληνική Σημαία. Η ιστορία και οι παραλλαγές κατά την επανάσταση. Η σημασία και η καθιέρωσή 
της. Πανεπιστημιακή διατριβή Ε. Κ. Π. Α. / Φιλοσ. Σχ. / Τμ. Αγγ. και Φιλολογίας / 2003 / Γ Ε. 
Σ. / 7ο Ε Γ / 5 / Τ. Υ. Ε. Σ. / Διμηνιαία έκδοση Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τχ. 5/2003, Αθήνα 
Σεπτέμ. – Οκτώβρ. 2003, σ. 26 – 61, σ. 38 και 39, φωτογραφίες νο. 8 και 9.
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κη Ελευθεροτυπία6 κ.π.α., ως σημαία των οπλαρχη-
γών τών Αγράφων, είναι λανθασμένη. τούτο οφείλεται 
καταφανώς σε αβλεψία – αναριθμητισμό {στο κείμενο 
– επεξήγηση (παράρτ. Β΄, σελ. ΙV΄) της πανεπιστημια-
κής διατριβής του κ. Χατζηλύρα Αλεξ. - Μιχ.} της 8ης 
αναπαράστασης σημαίας (πράγματι των Αγράφων), 
με την ακριβώς παραπλεύρως ευρισκόμενη 9η (πράγ-
ματι του Ζαχαριά). 

Έκτοτε, και μετά την πρωτοδημοσίευση της διατρι-
βής τον Ιανουάριο του 2003, άρχισε (ως αποτέλεσμα 
και ιστορικό λανθασμένο) να «φανερώνεται» η αδι-
αμφισβήτητη σημαία τού Λακεδαιμόνιου κλέφτη Ζα-
χαριά ως η νο. 8ο σημαία των οπλαρχηγών τών Αγρά-
φων, και αντίστοιχα η σημαία των Αγράφων ως η νο. 
9α σημαία του Ζαχαριά. ενώ ακολούθως υιοθετήθηκε, 
αυτούσια, η άποψη αυτή απ’ την Στρατιωτική Επι-
θεώρηση, αναδημοσιεύθηκε από το ΄Εψιλον της Κυ-
ριακάτικης Ελευθεροτυπίας, κατέκλισε το διαδίκτυο 
και δεκάδες ιστοσελίδες κ.α., κι ύστερα «πέταξε». 
Σημειώνω βεβαίως ότι, ο ίδιος ο κ. Χατζηλύρας Α. 
Μ. στο κείμενο της ως άνω διατριβής του (σελ. 11 και 
IV΄), αποδίδει και περιγράφει ορθά τη σημαία τών 
οπλαρχηγών τών Αγράφων, «..με κόκκινο σταυρό.» 

Κατά την έρευνα δεν ανευρέθη καμία «πηγή», 
καμία σχετική καταγραφή αξιόπιστης βιβλιογρα-

6. -Κορωναίος Πασχάλης επιμέλεια. Φωτ. Στρατιωτική Επιθεώρηση. Όλες δικές μας είναι. 17 
αιώνες σημαίες. Όλες είναι ελληνικές. Περιοδικό ΄Εψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 
ένθετο, και με την αναζήτηση: 17 αιώνες σημαίες – Schoolessons στην ιστοσελίδα: http://www.
schoolessons.gr, ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 2020 κ.ε.
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φίας, που να οδηγεί και τεκμηριώνει ιστορικά, και 
πέρα από συναισθηματισμούς και εικασίες, τη χρήση 
οποιασδήποτε τρίχρωμης σημαίας (Ρήγα, Υψηλάντη, 
Κατσώνη, Αρείου Πάγου, γραικοτουρκική), οιασδή-
ποτε παραλλαγής χρωμάτων (κόκινο, λευκό, μαύρο, 
πράσινο ή γαλάζιο) και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 
από πρόσωπα που κήρυξαν ή ηγήθηκαν ή συνέχισαν 
την επανάσταση του 21α στ’ Άγραφα, αλλά και δι-
αχρονικά.

• Ποια είναι η σημαία των Αγράφων;

Η παρακάτω:
 

ΣΗΜΑIΑ ΜΙΚΡΟY ΧΟΡΜOΠΟΥΛΟΥ ΣΤ’ ΆΓΡΑΦΑ ΤΟ 1680-1695.

Απ’ την έρευνα προέκυψαν τ’ ακόλουθα:
-Στ’ Άγραφα περί το 1680 κ.ε. διέπρεψε ως αρ-

ματολός των Αγράφων το Μικρό Χορμόπουλο (Χορ-
μόπουλος;), «εξ Αγράφων»,7 ίσως επειδή ήταν νέος 
στην ηλικία. νωρίτερα κατά τα 1670-1675 προφανώς 
έδρασε ως κλέφτης στ’ αγραφιώτικα βουνά «διακρι-
θείς δια την ανδρείαν του»,8 και πιο πριν, νεαρός 
αγωνιστής, μετέβει στην Κρήτη όπου έλαβε μέρος 
υπέρ των Ενετών (μαζί και οι Μεϊντάνης και Σουμί-

7. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Ιστορικόν δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του οθωμα-
νικού ζυγού επαναστάσεων του ελληνικού έθνους (1453-1821). Τυπ. Α. Κορομηλά. Αθήνησι 1869, 
σ. 313. -Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, Αθήνα 1934, τ. 
24ος, σ. 672.
8. -Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, ό.π., τ. 24ος, σ. 672.
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λας) κατά την άμυνα στην πολιορκία του βενετοκρα-
τούμενου Μεγάλου Κάστρου – Χάνδακα - Ηρακλεί-
ου9 απ’ τους Τούρκους (1645-1669), αναφέρουν οι Τ. 
Ευαγγελίδης,10 Γ. Συντήλας11 και Θ. Θεολόγης.12

Να τι διέσωσε η μνήμη της ιστορίας γι’ αυτόν:13
Τέλους του ΙΖ΄ αιώνα, έζησε (1645; - 1683 κ.ε. - 

1695;), υπήρξε κλέφτης και αρματολός των Αγράφων 
Θεσσαλίας και μαζί με τους αρματολούς της Στερε-

9. -Θεολόγης Θωμάς. Ο Αρματολισμός στα Άγραφα και το θερμοκήπιο της επαναστάσεως. Ιστορικά 
Αργιθέας Αγράφων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα», 
4-5/8/2006. Έκδ. Πολ. Συλ. Λεοντίτου - Ι. Μ. Σπηλιάς. Λεοντίτο 2007, σ. 29.
10. -Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, ό.π., τ. 24ος, σ. 672.
11. -Συντήλας Δ. Γιάννης. Τα Άγραφα διά μέσου των αιώνων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου μελετών 
Καρδίτσας, 12/13-10-1991, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Σύλ. Απανταχού εκ Καρδίτσας 
καταγομένων, Αθηνα 1991, σ. 98. ο ίδιος το παρουσιάζει επίσης και στην εφημερίδα Μακεδο-
νία, έτ. 54ον, Τρίτη 30-3-1965, αρ. φ. 17.450, σ. 2, στη στήλη «Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος», 
αναφέροντας ότι τότε ο Χορμόπουλος ήταν 16 ετών.
12. -Θεολόγης Θωμάς. Ο αρματολισμός στ’ Άγραφα. Καρδιτσιώτικα Χρονικά,τ. Χ΄ (2008). Καρ-
δίτσα 2008, σ.88.
13. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής (1685-1715), Α΄, Χρυσαλ-
λίς. Φιλολογία, καλλιτεχνία, ποικίλα, έτ. Γ΄, τ. Γ΄, φυλλάδιον 71, 15-12-1865, σ. 689-693. 
-Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής (1684-1715), Γ΄, Χρυσαλλίς. 
Φιλολογία, καλλιτεχνία, ποικίλα, έτ. Γ΄, τ. Γ΄, φυλλάδιον 72, 30-12-1865, σ. 713-722, σ. 
714-715, 718, 721. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής 1684-1715. 
Εκ του γραφείου της Χρυσαλλίδος. Αθήνησι 1865, σ. 10-12, 23-24, 28-29, 31-33. -Σάθας Κ. 
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 313-314, 318, 341, 358, 405-406. -Βακαλόπουλος Ε. Από-
στολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία (1669-1812). Η οικονομική άνοδος και ο φω-
τισμός του γένους. Επιμέλεια Κ. Βακαλόπουλος. Ηρόδοτος, τ. Δ΄, σ. 17, 22, 28-31, 40-41. 
-Χρηστοβασίλης Χ. Εθνικά άσματα 1453-1821. Έκδοσις Β΄, Εταιρεία Ελληνισμός. Τυπογραφείο 
Α. Κωνσταντινίδου. Εν Αθήναις 1902, σ. 108-109. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - 
Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 691, 694, 700-701-702. -Κανδηλώρος Τάκης. Ο αρματολισμός, ό.π., 
σ. 37-39, 41, 43. -Ιεζεκιήλ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ο εθνομάρ-
τυς Φιλόθεος, Επίσκοπος Σαλώνων. Θεολογία, τ. Ι΄, τχ. 3, 1932, σ. 230-232. -Καμπούρογλου 
Γρ. Δ. Αρματωλοί και Κλέφτες, ό.π., σ. 68-70. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., 
σ. 72. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι των καθ’ ημάς. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τ. 18, βιβλ. 14, σ. 264-270. 
-Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, Αθήνα 1934, τ. 24ος, σ. 
672. Για τον Χορμόπουλο, δες επίσης και όλες τις επόμενες πηγές. 
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άς Ελλάδας και Ηπείρου Πάνο Μεϊντάνη και Αγγέ-
λη Σουμίλα14 (αντίστοιχα) περιεφέρετο ως αντάρτης 
στην Ακαρνανία, χτυπώντας τόσο τους Τούρκους στην 
στεριά όσο και τους Βενετούς στη θάλασσα. Κατόπιν 
προδοσίας οι Βενετοί τους συνέλαβαν στα παράλια 
της Βόνιτσας και σιδηροδέσμιοι μεταφέρονταν με βε-
νετική γαλέρα στην Βενετία, για καταδίκη. Αλγερίνι-
κο πειρατικό καράβι τούς επιτέθηκε κοντά στις ακτές 
της Δαλματίας και αυτοί αποφάσισαν να παραδοθούν 
στους κουρσάρους, που ήταν περισσότεροι. Οι τρεις 
αρματολοί, κρατούμενοι στ’ αμπάρια, φώναξαν στους 
Βενετούς και τους ζήτησαν να τους απελευθερώσουν 
για να πολεμήσουν, λέγοντάς τους ότι αν τους «..λύση 
τα δεσμά και τοις δώση τα όπλα αυτών, ανελάμβανον 
τον κατά των Αλγερινών πόλεμον. Ο πλοίαρχος..γνω-
ρίζων την μεγάλην φήμην των (συνένεσε),..έλαβον ανά 
χείρας τα προσφιλή των όπλα, επήδησαν πυροβολού-
ντες και αγρίως αλαλάζοντες,..οι Ενετοί ενθαρρυνθέ-
ντες,..και μετ’ ου πολύ εκ των Αλγερινών οι μεν εφο-
νεύθησαν, οι δε ηχμαλωτίσθησαν,..(ύστερα) νικηταί 
δέσαντες όπισθεν της γαλέρας το πειρατικόν πλοίον 
εν θριάμβω εισήλθον εις Ενετίαν,..(όπου) η Πολιτεία 
αντήμειψε γενναίως τους τρεις αρματωλούς, επιχορη-
γήσασα αυτοίς βαθμούς και γαίας.»

Αυτό τους το ανδραγάθημα τραγουδήθηκε με τ’ 
ακόλουθο κλέφτικο δημοτικό:15

14. -Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, ό.π., τ. 24ος, σ. 672, τ. 16ος, σ. 843 και τ. 22ος, σ. 154.
15. -Χρηστοβασίλης Χ. Εθνικά άσματα, ό.π., σ. 107-108. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική ση-
μαία. Μέρος πρώτον. Η ελληνική σημαία επί τουρκοκρατίας 1453-1821. Μηνιαίο ιστορικό περιοδι-



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

27

-Μην είναι χιόνια στα βουνιά μη και πανιά απλωμένα,
κι ασπρίζουν τόσο λαμπερά τον Αύγουστο το μήνα;
-Δεν είναι χιόνια στα βουνά κι ουδέ πανιά απλωμένα,
είναι ο Σουμήλας πώρχεται μαζύ με το Μεϊντάνη
και το Μικρό Χορμόπουλο, το χιλιοπαινεμένο,
πούναι καμάρι των Κλεφτών, καμάρι των Αγράφων.
Φέρουν τα φλάμπουρα ανοιχτά με το Σταυρό στη μέση,16 
και πολεμούν τη Βενετιά και την Τουρκιά θερίζουν,
ή (και το μικρό Χορμόπουλο πώρχετ’ από τ’ Αγράφα,
με τα μπαϊράκια ανοιχτά τα κόκκινα τα άσπρα;)17

Στην Άρταν εκονέψανε και διώξανε τους Τούρκους
κι απέκει πέρα πέρασαν, στη Βόνιτσα ριχτήκαν
κι εκεί τους πιάσαν μ’ απιστιά οι σκύλοι οι Βενετσιάνοι
και μέσα σ’ ένα κάτεργο τους ρίξαν και τους τρεις τους,
να λάμνουν κατεργόκουπα, και νάναι πάντα σκλάβοι.
Οι ναύτες τραγουδούσανε κι οι σκλάβοι αναστενάζαν,
φυσούσε αγέρας στεριανός κι έτρεχε το καράβι,
να πάη κατά τη Βενετιά, σα νύφη στολισμένη.
Κι εκεί που αυλάκονε γοργά τον κάμπο του πελάγου
άλλο καράβι μ’ άλικη σημαία το μποδίζει:
-«Μάϊνα! του λέγει, τα πανιά! Καράβι παραδόσου!»

κό «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ». Ιούλιος 1908, σ. 439. –Αγγελίδου Α. Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Ιστο-
ρική αυτής εξέλιξις από της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον. Τυπογραφείον «Πανελληνίου Κρά-
τους». Εν Αθήναις 1909, σ.23. –Αγγελής Κ. Δημήτριος. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ.72. -Λάπ-
πας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της. Εκδόσεις Ατλαντίς - Μ. Πεχλιβα-
νίδης και ΣΙΑ Α.Ε. Αθήναι (Άνευ εγγραφής έτους έκδοσης), σ. 25-26.
16. -Μαζαράκης – Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. ΧΙΙ΄.
17. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής (1685-1715), ό.π. σ. 692. 
-Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 12. -Σάθας Κ. 
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 314 σημ. 1. - Αγγελιδου Α. Νικολάου. Η ελληνική σημαία. 
Ιστορική αυτής, ό.π., σ.24. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι., Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. ΧΙΙ΄. -Αγγε-
λής Κ. Δημήτριος. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ.72.
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Πιαστήκανε στον πόλεμον αδιάκοπα τρεις ώρες,
οι Αλγερίνοι είταν πολλοί κι οι Βενετσιάνοι λίγοι,
και μες στο βενετσιάνικο ριχτήκαν το καράβι.
Τότε ο Σουμήλας φώναξε μαζύ με το Μεϊντάνη
και το μικρό Χορμόπουλο, το χιλιοπαινεμένο:
-«Μωρέ, κι αν είστε χριστιανοί, κι αν είστε βαφτισμένοι,
για λύστε μας τα σίδερα, δόστε μας τ’ άρματά μας 
να ιδήτε τι τους κάνομεν εμείς τους Αλγερίνους!»
Τους λύσανε τα σίδερα, τους δώσαν τ’ άρματά τους
κι οι τρείς απάνω χύθηκαν, σαν πεινασμένοι λύκοι,
σκοτώσαν Τούρκους περισσούς, σκοτώσαν κι Αλγερίνους,
και σκλάβωσαν στο ύστερο το τούρκικο καράβι,
κι ότι είχε μέσα, που άξιζε, το κάνανε ρημούρα,
και πίσω πάλε γύρισαν ψηλά στα κορφοβούνια. 

Αργότερα, κατά τον ΣΤ΄ ΤουρκοΒενετικό πόλε-
μο (1684-1699), μαζί με τον αρχιστράτηγο Βενετό 
Francesco Morosini (1619-1694) τον Πελοποννησιακό 
αποβιβάστηκαν κι οι τρεις αρματολοί την 20-7-1684 
στην ακτή Δέματα της Ηπείρου,18 πετυχαίνοντας απ’ 
τον Ιούλιο κ.ε. να εξεγείρουν εναντίον τών Τούρκων 
τους κατοίκους της Ακαρνανίας, Ξηρομέρου και Βάλ-
του,19 και «..διέτρεχον την Ακαρνανίαν και Ευρυτανί-
αν, πυρπολήσαντες το Αγρίνιον, Αγγελόκαστρον, Ζα-
πάντι κ.λ.π.,..οι αρματολοί (μπόρεσαν και) κατέκτη-
σαν την Δυτικήν Ελλάδα και Ήπειρον..»,20 υπερ των 
18. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σελ. 318.
19. -Χασιώτης Ιωάννης. Οι βενετοτουρκικές συγκρούσεις στις ελληνικές χώρες (1684-1698). Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΑ΄, σ. 19-32, σ. 20, 26, 30.
20. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., σ. 17, 18. -Σάθας Κ. Τουρκο-
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Βενετών, καταδιώκοντας και εξοντώνοντας οτιδήπο-
τε τουρκομουσουλμανικό. Με τους Βενετούς και τους 
αντάρτες αρματολούς συντάχθηκαν κι οι επίσκοποι 
Λαρίσης Μακάριος,21 Σαλώνων Φιλόθεος, Θηβών Ιε-
ρόθεος και Ευβοίας Αμβρόσιος.22

Ακολούθως, και ενώ ο πόλεμος μεταξύ Βενετών 
και Τούρκων συνεχίζονταν αμείωτος στην Πελοπόν-
νησο, στα νησιά του βορείου Αιγαίου και στα Χανιά 
(1692), «..όλως διάφορον όψιν παρίστα η Στερεά Ελ-
λάς (1689-1694).23 Οι αρματωλοί αποδιώξαντες τους 
Τούρκους»24 κατέλαβαν τις δικές τους επαρχίες - τα 
αρματολίκια τους. «Η Στερεά απελάμβανε πλήρους 
ανεξαρτησίας,..ενταύθα οι αρματωλοί κατέλαβον τας 
οικείας (δικές τους) επαρχίας...και το Χορμόπουλον 
ενέμετο το αματωλίκιον των Αγράφων, περιλαμβά-
νον μέρος της Ευρυτανίας και Θεσσαλίας.»25 «Αυ-
τοκέφαλοι26 εκηρύχθησαν ηγεμονίσκοι, και ουδεμία 
δεικνύμενοι προς τους τέως συμμάχους (Βενετούς) 
συμπάθειαν,..διατρέχοντες τας ομόρους επαρχίας 
κατέφθειρον παν το τουρκικόν»,27 «..οι οπλαρχηγοί 

κρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ.319.
21. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 694.
22. -Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Πυρσός, Αθήνα 1934, τ. Ι΄, σ. 672.
23. -Κρέμου Π. Γεωργίου. Χρονολογία της ελληνικής ιστορίας. Τμήμα Γ΄. 1453-1830. Τυπ. Δ. Ια-
σεμίδου. Εν Αθήναις 1879, σ 5.
24. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 405-406.
25. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 702. –Σάθας Κ. Η κα-
τά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., εκ του τυπογραφείου Χρυσαλλίδος, σ. 23.
26. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία του ελλην., ό.π., τ. 18, βιβλ.14, σ. 266. -Ευαγγελί-
δης Ε. Τρύφων, ό.π., τ.. 24ος, σ. 672, τ. 16ος, σ. 843 και τ. 22ος, σ.154.
27. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 405.
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εκήρυξαν την ανεξαρτησίαν και εγένετο έκαστος εις 
το αρματωλίκιόν του αρχηγός ανεξάρτητος και αυ-
τοκέφαλος. Ούτω ο Χορμόπουλος εκυριάρχει των 
Αγράφων και της Ευρυτανίας και Θεσσαλίας..»28 «Οι 
αρματωλοί εισέπραττον τους φόρους, επολέμουν τους 
Τούρκους, διενέμοντο τα λάφυρα, και δεν αναγνώρι-
ζον τους Ενετούς, οίτινες δεν έπαυον προσκαλούντες 
αυτούς εις αναγνώρισιν της κυριαρχίας των. Μόνος 
ο (αρματολός της Ηπείρου) Αγγέλης (απ’ τους τρεις) 
ωρκίσθη τοις Ενετοίς υποταγήν.»29 

Κατ’ αρχάς λοιπόν οι αρματολοί συνέπραξαν με 
τους Βενετούς σε μια αναγκαία και χρήσιμη συμ-
μαχία, κάτι σαν τα μετέπειτα γνωστά «καπάκια» - 
ψευτοσυνθήκες ειρήνης, απελευθερώνοντας όλη την 
κεντροδυτική Ελλάδα προς όφελος των Βενετών. 
Ύστερα -πραγματοποιώντας μία αιφνιδιαστική όσο 
και αυτονόητη εξέγερση- αποσύρθηκαν συντονισμένα 
μαζί και ο καθένας στο δικό του αρματολίκι (ο Χορ-
μόπουλος στο Αγράφων κι ο Μεϊντάνης στο Ακαρ-
νανίας), όπου εγκαταστάθηκαν και εγκαθίδρυσαν 
ένα ιδιότυπο απελεύθερο καθεστώς στ’ αρματολί-
κια τους, που ευρίσκονταν στα ορεινότερα μέρη της 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Έλαβαν μάλιστα 
εκεί επιτόπια (από Βενετοσκλαβούνους - Δαλματο-
κροάτες30 μισθοφόρους αξιωματικούς των Βενετών, 

28. -Ιωαννίδης Σ. Χορμόπουλος. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια. Έκδοσις Με-
γάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. Τύπος Κόσμος. Αθήναι 1929, τ. 6, σ. 591.
29. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις (1684-1715), ό.π, Χρυσαλλίδος, σ.23-24.
30. -Πιζάνιας Πέτρος. Ο κόσμος της «θάλασσας των βουνών». Ο αρματολισμός από του 16ου αι-
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«..εξ̉ εκείνων όσοι είχον αυτομολήσει εκ Πελοπον-
νήσου προς τους ημετέρους»31) τεχνογνωσία, διοικη-
τική καθοδήγηση και εμπειρία, γνώση συντονισμού 
τής πολυπληθούς ομάδας τών πολεμιστών τους και 
προμήθειες υλικών και οπλισμού (αναφέρονται τα 
ονόματα των Βενετοσκλαβούνων Λουδορέκα, Δαμια-
νόβιτζ, Μποσίνα και Λουποζόβιτζ).32

Η επίτευξη αυτής της ελευθερίας μάλιστα ήταν 
τόσο σπουδαία και περιζήτητη, απ’ όλους όσους κα-
τέτρυχε ο δυνάστης (Τούρκος και Βενετός), ώστε 
πάμπολλοι συνέρρεαν33 για προστασία στην απελεύ-
θερη δυτικοκεντρική Ελλάδα. «..μετ’ ολίγον πολλοί 
των εις Πελοπόννησον υπό τας Ενετικάς σημαίας 
υπηρετούντων,..λιποτακτώσι και μεταβαίνωσιν εις 
την αντίπεραν Στερεάν..»,34 χιλιάδες έφτασαν στους 
αρματολούς της Ρούμελης απ’ τον τουρκοβενετο-
κρατούμενο Μοριά (ανάλογα την εποχή). Όπως δε 
ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης35 διηγείται στ’ 
απομνημονεύματά του, αυτή την εποχή, προφανώς, 
απ’ τον Μοριά κατέφυγαν στ’ ανεξάρτητα αρματο-
λίκια τών κλεφτών διασωζόμενοι απ’ την καταδίωξη, 
οι προ-πρόγονοί του, τού «..Δημητράκη τρία παιδιά, 

ώνα έως το 1821. Αφιέρωμα 1821-Αρματολισμός. Νέα Εστία, έτ. 87ο, τ. 173, τχ. 1857, Μάρτιος 
2013, σ. 67.
31. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία, ό.π., τ. 18, βιβλ.14, σ. 267.
32. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστ. (1684-1715), ό.π, Χρυσαλλίδος, σ. 23-24.
33. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστ. (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 23, 24.
34. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 405.
35. -Τερτσέτης Γεώργιος. Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του. ΙΙΙ΄. Διηγήσεις αγω-
νιστών του εικοσιένα. 1 Διήγηση Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Επιμέλεια Κονόμου Ντίνου. Έκδοση Βι-
βλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων. Αθήνα 1984, σ. 691.
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ονομαζόμενα Χρόνης, Λάμπρος και Δήμος,..Επέρα-
σαν εις την Ρούμελην. 12 χρόνους έκαμαν (εκεί) με 
τους Κλέφτας..»36

Επειδή ταυτόχρονα με τους εξεγερμένους Αγραφι-
ώτες εντοπίζεται αυτή ακριβώς την περίοδο (1687)37 
επαναστατική συνωμοτική δράση και κίνηση κατά 
των Τούρκων, τόσο του Επισκόπου Λαρίσης Μακαρί-
ου38 όσο και όλων εκείνων που ελπίζουν «..να απαλ-
λαγούν από την τυραννίαν των απίστων»39 κατοίκων 
των Φαρσάλων,40 Λαρίσης και Τρικάλων-Καρδίτσας, 
και ειδικότερα της νοτιοδυτικής41 Θεσσαλίας, πε-
ριοχές γειτνιάζουσες με το εκτεταμένο αρματολίκι 
των Αγράφων, που όπως προείπαμε περιλαμβάνει 
πλέον και «..μέρος της Ευρυτανίας και Θεσσαλίας», 
θεωρείται βέβαιο ότι οπωσδήποτε ο αρματολός των 
Αγράφων Χορμόπουλος ήταν υποκινητής, αρωγός και 
συμπαραστάτης τους.42 Σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
Αραβαντινός: «..εντός ολίγου η επαναστατική αύτη 
κίνηση εξετάθη και προέβη μέχρι των Φερσάλων..»43 

Μετά απ’ αυτά οι Βενετοί αγγελιοφόρο «..έστει-
36. -Κανδηλώρος Τάκης. Ο αματολισμός της Πελοποννήσου, ό.π., σ. 37-38.
37. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ. Δ΄, σ. 22.
38. -Κανδηλώρος Τάκης. Ο αρματολισμός, ό.π., σ. 41. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανά-
στασις (1684-1715),. ό.π. Χρυσαλλίδος, σ. 18-19. -Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τ. 
Ι΄, σ. 672.
39. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες, ό.π., σ. 694 και σημ. 427.
40. -Χασιώτης Ιωάννης. Οι βενετοτουρκικές συγκρούσεις, ό.π., τ. ΙΑ΄, σ. 26.
41. -Μέρτζιου Δ. Κ. Συμπλήρωμα εις την ηπειρωτικήν χρονογραφίαν. Ηπειρωτική Εστία, Ιωάν-
νινα Ιούλιος 1957, έτ. ΣΤ΄, τχ. 63ον, σ.485-496, σ. 489.
42. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 322-324, 352, 358.
43. -Αραβαντινός Π. Χρονογραφία της Ηπείρου, των τε ελληνικών και ιλλυρικών χωρών. Τυπ. 
Βλαστού, τ. Α΄, Αθήναι 1856, σ. 232.
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λαν εκείσε τον Κροάτον Μάρκον Μεδίνην, όστις διά 
μεγάλων υποσχέσεων και κολακευτικών λόγων, εις 
μάτην προσεπάθησε να προσελκύση και καταπείση 
τους σκληροτραχήλους τούτους»44 αρματολούς, που 
εξακολούθησαν την αυτόνομη - απελεύθερη κατά-
σταση, στρατολογώντας πολεμιστές, εκπαιδεύοντάς 
τους στα πολεμικά, μαζεύοντας τους φόρους κ.α. 
Ουσιαστικά οι Βενετοί προσπάθησαν να διαιρέσουν 
και προσεταιριστούν τους «..αυτοκέφαλους45 αρμα-
τωλούς,..αλλ’ απέτυχον..»46

Θεωρώ ότι και οι Βενετοί, αδυνατώντας να δρά-
σουν οι ίδιοι εναντίον τους (άλλωστε εκτεταμένα χρη-
σιμοποιούσαν μισθοφόρους) και μάλιστα στα εσώτερα 
ηπειρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας και Στερεάς, προ-
τίμησαν κατ’ αρχάς και υπέμεναν τους αρματολούς, 
τους οποίους χρησιμοποίησαν έτσι ως πολιορκητικό 
κριό και εμπροσθοφυλακή, στηριζόμενοι στην ισχυρή 
αρματολίτικη αντιτουρκική τους πολεμική, καιροφυ-
λακτώντας ακολούθως κι αναμένοντας την κατάλληλη 
ευκαιρία και χρονική στιγμή εξόντωσής τους. 

Εκεί, δρώντας στον γνώριμό τους βουνίσιο χώρο, 
όντας ένοπλοι και εμπειρότατοι, ετοιμοπόλεμοι, 
εξαίρετοι στις τακτικές του κλεφτοπολέμου και απο-
φασισμένοι, θα πρέπει να έλαβαν και τα πρώτα πο-
λιτικά – διοικητικά μέτρα αυτοδιάθεσης, ο καθείς στ’ 

44. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 407.
45. -Ευαγγελίδης Ε. Τρύφων, ό.π., τ.24, σ. 672, τ. 22, σ.154.
46. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία, ό.π., τ. 18, βιβλ.14, σ.267.
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αρματολίκι του47 με σπουδαιότερο την ταυτόχρονη 
άσκηση στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης, εξου-
σίας και ελέγχου απ’ τον πρωτοκαπετάνιο αρματο-
λό – προεστό. οργανώνοντας και εξοπλίζοντας την 
ευμεγέθη ένοπλη αρματολίτικη ομάδα τους, κατευ-
θύνοντας, εμπνέοντας κι εκπαιδεύοντας τους κατοί-
κους, οχυρώνοντας τις πιο κατάλληλες θέσεις αμύνης 
και το σπουδαιότερο πετυχαίνοντας να έλθουν μαζί 
τους και να συμπορευθούν σε μια ευρύτερη στρατι-
ωτική συμμαχία κι ένωση και άλλοι κλεφταρματολοί 
και καπετάνιοι της περιοχής, όπως π.χ. οι:48 Σπα-
νός, Κούρμας, Σπαθόγιαννος,49 Λιβίνης,50 Βαλαωρίτης 
Μόσχος,51 Σταφίλης κ.α.52 

Για λόγους ασφαλείας και ισχύος μάλιστα, θέλο-
ντας να εγκαθιδρύσουν και θεμελιώσουν την κυρι-
αρχία τους, κατά τον Μάρτιο του 168953 συνέστησαν 
μία συνομοσπονδία54 απαρτιζόμενη από δύο μεγάλες 
ομάδες - στρατόπεδα τεσσάρων ομόρων αρματολικι-
ών. η μία περιλαμβάνουσα τα δύο αρματολίκια του 
Χορμόπουλου (Αγράφων) και του Σπανού (Υπάτης) 
με έδρα το Καρπενήσι55 και η δεύτερη με τ’ άλλα 

47. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία, ό.π., τ. 18, βιβλ.14, σ. 264-265.
48. -Λάππας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της, ό.π., σ. 24.
49. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Ιστορία Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ. Δ΄, σ. 22.
50. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία, ό.π., τ.18, βιβλ.14, σ. 264.
51. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 17.
52. -Πιζάνιας Π. Ο κόσμος, ό.π., Ν. Εστία, έτ. 87, τ. 173, τχ. 1857, 3/2013, σ. 66.
53. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Ιστορία Νέου Ελληνισμού, ό.π., τόμ. Δ΄, σ. 29.
54. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία, ό.π., τ.18, βιβλ. 14, σ. 267.
55. -Ιωαννίδης Σ. Χορμόπουλος, ό.π., τ. 6, σ. 591.
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δύο αρματολίκια του Μεϊντάνη (Ακαρνανίας) και του 
Κούρμα (Παρνασσίδος) με έδρα το Λιδορίκι.56 Αυτό 
το αποφάσισαν με προφανή στόχο τον συντονισμό της 
ηγετικής ομάδας των αρματολών - προεστών και τον 
κοινό σχεδιασμό τής πολεμικής δράσης τους, εξακο-
λουθώντας να δίνουν μάχες τόσο κατά των Τούρκων 
και Αλβανών όσο και των Βενετών, προσπαθώντας μ’ 
επιτυχία να τους κρατήσουν μακριά απ’ τις περιοχές 
τών αρματολικιών τους, στην κεντρική ορεινή Ελλά-
δα (Θεσσαλία και Στερεά). Παρατηρούμε βεβαίως 
ότι, απ’ την ως άνω συνομοσπονδία απουσιάζει το 
αρματολίκι της Ηπείρου με τον αρματολό του Αγγέ-
λη Σουμίλα, γιατί, όπως προείπαμε «..μόνος ο Αγγέ-
λης ωρκίσθη τοις Ενετοίς υποταγήν.»57 

Επανειλημμένα58 δε, ισχυρή τουρκική στρατιωτική 
δύναμη υπό τον Μανιάτη «προσκυνημένο γκιαούρ 
πασά» Λιβέριο Γερακάρη (ή Λιμπεράκη) «οργάνου» 
των Τούρκων, απ’ τον Μάιο του 1689 κ.ε. αφ’ ενός 
«..πολλάκις προσεπάθησεν ίνα διέλθη πέραν του 
Αχελώου, αλλ’ αείποτε απεκρούσθη μετά μεγάλων 
ζημιών υπό του Μεϊτάνη»,59 αφ’ ετέρου επεχείρησε 
την είσοδο στις απελεύθερες περιοχές τών αρματο-
λών της Δυτικής Στερεάς και την καθυπόταξή τους. 
αλλά και πάλι σθεναρά και νικηφόρα αντιμετωπίστη-

56. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 405-406. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα 
επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 23-24.
57. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστ. (1684-1715), ό.π, Χρυσαλλίδος, σ. 23-24.
58. -Παπαρρηγόπουλος Κων/νος, Ιστορία, ό.π., τ. 18, βιβλ.14, σ. 267-268.
59. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 28. -Σάθας Κ. 
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 409.
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κε στα Σάλωνα (Άμφισσα) το 1691 απ’ τους συναγω-
νιστές αρματολούς, μ’ επικεφαλής τον αρματολό της 
Παρνασσίδας Κούρμα60 και τον Επίσκοπο Σαλώνων 
Φιλόθεο:61 

«Ήρθε ο Λιμπεράκης να πάρη τα Σάλονα, μα ο 
Κούρμας τον πήγε του κυνηγιού ςτο Καρπενήσι, και 
ςε τρίχα να τόνε πιάση και ολοζώντανο»,62 «..ο Λι-
μπεράκης αισχρώς φεύγων μόλις ηδυνήθη ίνα σωθή 
με τα συντρίμματα της στρατιάς του..κυνηγούμε-
νος..».63 στη συνέχεια οι αρματολοί «..επολιόρκισαν 
το Ζητούνι (Λαμία),.. έκαψαν και την Φήβα (Θήβα) 
εχτυπήσαν και το ορδί (στράτευμα) του Τούρκου κο-
ντά στο Πατρατζίκι (Υπάτη), και το Ταλάντι (Αταλά-
ντη) επήραν.»64 

Άλλες φορές πάλι ο «Μπέη Λιμπεράκη», όταν τα 
κατάφερε κινούμενος «χαμηλά» να περάσει και να 
φτάσει όχι σε ορεινές αλλά σε παραθαλάσσιες περι-
οχές υπό βενετική επιρροή και εξουσία (Μεσολόγγι, 
Αιτωλικό, Άρτα, παράκτιο Ξηρόμερο), «διήρπασεν, 
έκαψεν και ηχμαλώτησεν..»65 

Αλλά και οι Βενετοί «δυσανασχετούντες διά την 
μη αναγνώρισιν της κυριαρχίας αυτών υπό των εν 

60. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 410.
61. -Ιεζεκιήλ Μητροπ. Ο εθνομάρτυς Φιλόθεος, ό.π., Θεολογία,τα Ι΄, τχ. 3, 1932, σ. 230-231. 
Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π. Χρυσαλλίδος, σ. 28-29. -Μεγά-
λη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τ. Ι΄, σ. 672.
62. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, όπ., τ. Δ΄, σ. 31 και σημ. 1. 
-Αγγελής Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες-Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 702.
63. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 29.
64. - Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επαν. (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 19-20, 35.
65. -Μέρτζιου Δ. Κ. Συμπλήρωμα εις την ηπειρωτικήν, ό.π., σ. 492 και σ. 492-494.
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Στερεά Ελλάδι..» αρματολών, εκστράτευσαν απ’ την 
Ναύπακτο, έχοντας μαζί τους και Έλληνες μισθοφό-
ρους μ’ αρχηγό τον Βαλαωρίτη Χρήστο (τους οποίους 
οι απελεύθεροι αρματολοί περιπαικτικά ονόμαζαν 
«Μαρκολίνους», δηλαδή συνεργάτες του αγίου Μάρ-
κου των Βενετών). Σε μάχη «..εν Σιβίστη της Μακρυ-
νίας» στην Αιτωλία κατατροπώθηκαν απ’ τις ενωμέ-
νες ελληνικές αρματολίτικες δυνάμεις μ’ επικεφαλής 
τον αρματολό της Ακαρνανίας Μεϊντάνη, εκδιώκοντάς 
τους μέχρι την βενετοκρατούμενη Ναύπακτο και απ’ 
εκεί υποχωρώντας κατέληξαν στην Πελοπόννησο.66

Αργότερα «κατά τα 1692»67 ο Γερακάρης εγκατέ-
λειψε τους Τούρκους, συντάχθηκε και συμπολέμησε 
με τους Βενετούς μαζί με τους επαναστάτες αρμα-
τολούς, εναντίον των Οθωμανών (οι Βενετοί βεβαίως 
δεν του χαρίστηκαν, καθώς λίγο μετά τον έριξαν στην 
φυλακή), και όπως αναφέρει ο Γ. Αινιάν:68

«..συμφώνως (μαζί) με τους Αρματολούς εβοήθη-
σαν και οι κάτοικοι των ορεινών επαρχιών,..και ανέ-
βησαν εις Καρπενήσι, όπου κατέσφαξαν επίσης τους 
εκεί Τούρκους, μετέβησαν εις Νεαπάτραν (Υπάτη), 
όπου καταδιώξαντες τους Τούρκους, αιχμαλώτισαν 
όλας τας οικογενείας των, κ’ έφθασαν έως το κομμέ-
νον Τζαμί εις Φέρσαλα.» 

Να τι σημειώνει χαρακτηριστικά ο Απ. Βακαλό-

66. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς,ό.π., σ. 406.
67. -Αινιάν Γεώργιος. Ιστορικά. Αθηνά ήτοι Ανάλεκτα. Άρ. 1, Ιανουάρ. 1831, σ. 6.
68. -Αινιάν Γεώργιος. Ιστορικά, ό.π., Ιανουάρ. 1831, σ. 6.
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πουλος:69

«Η αποχώρηση του Γερακάρη από το θέατρο του 
πολέμου φαίνεται ότι κατ’ αρχάς ευνόησε την επι-
τυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων των Βενετών. Οι 
Έλληνες οπλοφόροι συνεχίζουν την δράση τους στην 
Φωκίδα, Βοιωτία, Αττική, Φθιώτιδα, κυριεύουν την 
Λαμία και μέρος της Θεσσαλίας ως το Κομμένο Τζα-
μί, ενώ ο βενετικός στόλος αγκυροβολεί εμπρός στην 
Στυλίδα, έτοιμος για απόβαση. Κατά την προέλασή 
τους αυτή τα επαναστατικά αυτά σώματα καταδι-
ώκουν και εκμηδενίζουν τους Τούρκους που συνα-
ντούν.» 

Τώρα θα προσπαθήσουμε ν’ αντιληφτούμε και να 
εξηγήσουμε τί ακριβώς εννοούν οι Σάθας Κ., Βακα-
λόπουλος Α. και Αινιάν Γ., δηλώνοντας, αντίστοιχα, 
ότι:

«..το Χορμόπουλον ενέμετο το αματωλίκιον των 
Αγράφων, περιλαμβάνον μέρος της…Θεσσαλίας.»70

«..Οι Έλληνες οπλοφόροι,..κυριεύουν…μέρος της 
Θεσσαλίας ως το Κομμένο Τζαμί.»71

«..με τους αρματολούς..(και οι Έλληνες ορεινοί)..
έφθασαν έως το κομμένον Τζαμί εις Φέρσαλα»,72 σε 
συνδυασμό με όλα τα προαναφερόμενα περί των 
Φαρσάλων – Επισκόπου Λαρίσης Μακαρίου κ.λ.π.

69. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Ιστορία Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ. Δ΄, σ. 40.
70. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 23. -Σάθας 
Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, όπ., σ. 405.
71. -Βακαλόπουλος Ε.Απόστολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ. Δ΄, σ. 40.
72. -Αινιάν Γεώργιος. Ιστορικά, ό.π., αρ. 1, Ιανουάριος 1831, σ. 6.
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Κατ’ αρχάς είναι ανάγκη να πούμε ότι δεν πρέπει 
να «βλέπουμε» τον όρο Θεσσαλία με τη στενή σημε-
ρινή έννοια της γεωγραφικής Θεσσαλίας, αλλά με την 
ιστορική και αντικειμενική περιγραφή της, εκείνης 
τής εποχής, ως εξής:73

«Θεσσαλία καλείται η τερπνή και περικαλλής 
εκείνη χώρα, ήτις,..διηρείται εις Πελασγιώτιδα, Εστι-
αιώτιδα, Θεσσαλιώτιδα, Φθιώτιδα,..Η Θεσσαλιώτις 
(έχει): Επαρχίαι Καρδίτσης, Φερσάλων και Δομο-
κού. Τρεις κωμοπόλεις παρατηρούνται καθ’ άπασαν 
την έκτασιν αυτής (Θεσσαλιώτιδος), η Καρδίτσα,..τα 
Φέρσαλα,..και ο Δομοκός,..Διαιρείται η Θεσσαλιώτις 
σήμερον εις τρεις ομωνύμους μοίρας, εις την πεδιάδα 
της Καρδίτσης, εις την των Φερσάλων και την του 
Δομοκού.»74

Στην περιοχή, τοποθεσίες με τ’ όνομα Κομμένο 
Τζαμί υπάρχουν: 

•	 Στην επαρχιακή οδό μεταξύ Δομοκού - Φαρ-
σάλων, και 

•	 Εντός της πόλεως των Φαρσάλων η γειτονιά 
γύρω απ’ το τζαμί με τ’ όνομα Γενί Τζαμί (μεταξύ 
των οδών Θέτιδος, Ν. Πλαστήρα και Ν. Κουκουφλή 
– πρώην οικία Γούναρη).75 

73. -Οικονόμος- Λογιώτατος Ιωάννης. Ιστορική τοπογραφία της τωρινής Θετταλίας (1817). Εισα-
γωγή-Σχόλια-Επιμέλεια Κώστας Σπανός. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, παράρτημα αρ. 2. Λάρισα 
2005, σ. 35.
74. -Γεωργιάδου Νικολάου. Θεσσαλία Εκ του τυπογραφείου Ερμού. Εν Αθήναις 1880, σ. 1, 156, 
225, 255, 305-306, 332.
75. -Μπακαλέξης Αχιλλέας. Τα τούρκικα τζαμιά των Φαρσάλων. Ελευθερία εφημερίδα Λάρι-
σας, 18-6-2016, σύμφωνα με υλικό από το αρχείο του Βαϊρακλιώτη Λάκη τ. Δημάρχου Φαρσά-
λων.
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Άρα, αδιαμφισβήτητα έχει καταληφθεί και απε-
λευθερωθεί η Λαμία καθώς και μεγάλο τμήμα, ορεινό 
και καμπίσιο, της Θεσσαλιώτιδας από τον Δομοκό 
και «κάτω», και μάλιστα όλη η περιοχή τού κάμπου 
μέχρι περίπου (ή και) τα Φάρσαλα, η οποία εντάχθη-
κε (για άγνωστο χρονικό διάστημα) στο απελεύθερο 
αγραφιώτικο αρματολίκι του Χορμόπουλου ή και σ’ 
αυτό της Υπάτης του Σπανού, και πάντως στο ενω-
μένο αρματολίτικο στρατόπεδό τους.

 Αυτονόητο βεβαίως είναι το γεγονός ότι, της σχε-
τικής αυτής αρματολίτικης ασφάλειας και ελευθερί-
ας απολάμβαναν μόνον οι κάτοικοι των «υψηλών» 
- ορεινών περιοχών τών προαναφερόμενων αρματο-
λικίων. και σε καμιά περίπτωση οι παράκτιες – νη-
σιωτικές ή «χαμηλές» - πεδινές περιοχές, τις οποίες 
λυμαίνονταν Τούρκοι και Βενετοί, πολλές φορές μά-
λιστα και διαδοχικά, λεηλατούσαν και υπερφορολο-
γούσαν,76 επέβαλαν εκτάκτους φόρους κι οι κάτοικοί 
τους υφίσταντο τα πάνδεινα.77 

Όλα αυτά τα χρόνια οι αρματολοί εξακολουθούν 
να ανθίστανται πολεμικά τόσο εναντίον των επιτι-
θέμενων Τούρκων όσο και των Βενετών, και τελικά 
κατά το 1695 «οι επισημότεροι των αρματολών, ως 
ο Κούρμας, το Χορμόπουλο, (ο Μεϊντάνης),78 (ο Λιβί-

76. -Πιζάνιας Πέτρος, ό.π., Νέα Εστία, έτ. 87ο, τ. 173, τχ.1857, 3/2013, σ. 62-64.
77. -Μέρτζιου Δ. Κ., ό.π., Ηπειρωτική Εστία, έτ. ΣΤ΄, σ. 486-496.
78. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ.34, όπου ο 
Σάθας αναφέρει ότι ο Πάνος Μεϊντάνης σκοτώθηκε σε μάχη κατά των Τούρκων του Τοπάλ-Ο-
σμάν, έξω απ’ το Αγγελόκαστρο. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα στρατιωτικά της επανα-
στάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται ιστορία του αρματωλισμού. Εισαγωγη και συμειώ-
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νης),79 ο Σταφίλης και άλλοι είχον πέσει»80 πολεμώ-
ντας τους Τούρκους. Ο Τ. Λάππας αναφέρει ότι στην 
Αράχωβα το 1830 βρισκόταν γραμμένη στον τοίχο 
της εκκλησίας αγία Τριάδα, τούτη η σχετική ενθύμη-
ση: «Κατά το 1685 επολέμησε ο καπετάν Λιβίνης».81 

Ο σύμμαχος και φίλος των Βενετών Αγγέλης Σου-
μίλας (που όπως προείπαμε κατείχε τ’ αρματολίκι 
της Ηπείρου) κατέφυγε στους Βενετούς στην Λευκά-
δα, οι οποίοι τον Νοέμβριο του 1701 τον αντάμειψαν 
πλουσιοπάροχα.82 

«Επαξίως αντέστησαν αι επαναστατήσασαι εκεί-
ναι χώρες μέχρι του 1700, ότε τα δύο πολέμια κράτη 
(Τουρκία - Βενετία) ειρήνευσαν»,83 γιατί απ’ το 1699 
με την συνθήκη του Κάρλοβιτς84 οι Βενετοί εγκατέ-
λειψαν οριστικά τη Στερεά Ελλάδα, καταλαμβάνο-
ντάς την σταδιακά τα πολυάριθμα τουρκικά στρα-
τεύματα του Οθωμανού σερασκέρη (αρχιστράτηγου) 
Ιβραήμ πασά και του Γιουρούκ πασά.

σεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. Α΄. Αθήναι 1939, σ. 4-9, 10, όπου ο Κασομούλης αναφέρει τον 
Μεγδάνη Νικόλα απ’ την Κοζάνη (ο Σάθας τον ονομάζει Μεϊντάνη Πάνο απ’ την Κατούνα του Ξη-
ρόμερου) που οι Τούρκοι Δεκέμβριο του 1700 τον «ετζάκωσαν εις χωρίον Γαρδίκι (Τρικάλων) 
και εις την Θεσσαλονίκην εχάλασαν.» -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις 1404-1881, τ. 
Α΄: 1404-1799, τ. Β΄: 1800-1881. Παραρτήματα αρ. 4 και 4α του Θεσσαλικού Ημερολογίου. 
Λάρισα 2011 και 2014, τ. Α΄, σ. 83, αρ. 135, όπου παρουσιάζεται όλη η σχετική ενθύμηση. Βλέ-
πε και τον Βακαλόπουλο Απόστολο. Ο αρματολός Μεϊντάνης (τέλη 17ου αι.). Ελληνικά, τ. 13ος, 
τχ. 1ο, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 160-164, όπου αποδεικνύεται (σ.161 και 164) ότι πρόκειται για 
δύο διαφορετικά πρόσωπα.
79. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 341.
80. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 31.
81. -Λάππας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της, ό.π., σ. 27. 
82. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., σ. 31-34.
83. -Αραβαντινός Π. Χρονογραφία, ό.π., τ. Α΄, σ. 232. 
84. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 426-427.
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Τους πολέμησαν Τούρκοι, Αλβανοί, Βενετοί και 
«προσκυνημένοι έλληνες» και άντεξαν στα ορεινά, 
δυσπρόσιτα και απομονωμένα καταφύγιά τους για 
έντεκα χρόνια (1684-1695): Κατόρθωμα. 

Μια υπερδεκαετής, διαρκής, ασταμάτητη και ζω-
ντανή εξέγερση και πάλη για τη λευτεριά.

Απ’ τα προαναφερόμενα συνάγεται το ατράντα-
χτο συμπέρασμα ότι αυτή την εποχή ο αρματολός 
Χορμόπουλος έχει καταστήσει και διοικεί, εντελώς 
απελευθερωμένο από Τούρκους και Βενετούς, το αρ-
ματολίκι του των Αγράφων85 καθώς και μια εκτετα-
μένη περιοχή που τα όριά της εκτείνονται περίπου 
από τον Τυμφρηστό μέχρι τον Ασπροπόταμο και απ’ 
τον Βάλτο μέχρι τον κάμπο της Καρδίτσας «και εις 
Φέρσαλα (έως) εις το κομμένον Τζαμί».86 έχει εξο-
ντώσει, εκδιώξει και αιχμαλωτίσει τους Τούρκους, 
και εισπράττει φόρους, στρατολογεί πολεμιστές, 
εκπαιδεύοντάς τους στα πολεμικά, οργανώνει την 
άμυνα της περιοχής του κ.λ.π., χρησιμοποιώντας την 
γνωστή ως άνω σημαία του: «Άσπρη κόκκινη, με τον 
σταυρό στη μέση.»87

Ας προσπαθήσουμε τώρα να υπολογίσουμε την 
ηλικία του, σε συνδυασμό με τα γεγονότα: 

Αφού αποβιβάστηκε στην Ήπειρο με τον Morosini 

85. -Κρέμου Π. Γεωργίου. Χρονολογία, ό.π., σ. 5.
86. -Αινιάν Γεώργιος. , ό.π., αρ. 1, Ιανουάριος 1831, σ. 6.
87. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Σημαία Αγράφων - Αγραφιωτών (καπεταναίων, οπλαρχηγών, κλε-
φτών, αρματολών. Ιστόρηση, ιστορικό περιοδικό Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, έτ. 1, τχ. 1, Δεκέμβρι-
ος 2021, σ. 47.



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

43

το 1684, ο άθλος με την αλγερίνικη γαλέρα θά 'γινε, 
μάλλον, ένα χρόνο πριν, το 1683. ήδη όμως τότε ήταν 
«φτασμένος» - γνωστός και «χιλιοπαινεμένος» και 
μάλιστα είχε διακριθεί ως αρματολός των Αγράφων, 
για κάποια χρόνια πριν το 1683, και αυτό γιατί όπως 
ξέρουμε, αμέσως μετά την αποβίβασή του στην Ήπει-
ρο το 1684 έσπευσε και πήγε στα λημέρια του κι ανέ-
λαβε το γνωστό – δικό του αρματολίκι. άρα αρματο-
λός θα ήταν κατά τα 1680. ήταν όμως Μικρός Χορμό-
πουλος, δηλαδή νεαρός - νέος. ισάξιος με τους άλλους 
(Σουμίλα και Μεϊντάνη) κλέφτης, και αρματολός των 
Αγράφων. άρα, για να 'ναι Καπετάνιος - για να γίνει 
αρματολός μικρός-νέος, θα 'ταν τότε (1680) περίπου 
30-35 ετών. άρα γεννήθηκε περίπου το: 1680–30= 
1650 (1645) και κατά τη συμμετοχή του το 1669 στην 
άμυνα του Ηρακλείου στην Κρήτη ήταν παλικάρι-α-
γωνιστής 19-24 ετών. Οπότε, όταν κατά το 1695 σκο-
τώθηκε απ’ τους Τούρκους θα ‘ταν 45-50.

Τα ηρωικά κατορθώματα του Χορμόπουλου και 
των άλλων αρματολών τραγουδήθηκαν και με το πα-
ρακάτω κλέφτικο δημοτικό, όπως, πρώτος απ’ όλους, 
το διέσωσε ο Κ. Σάθας:88

Μη νάναι χιόνια στα βουνά, μη νάν’ πανιά απλωμένα;
μη ναν Αγγέλης πώρχεται, Αγγέλης και Μεϊτάνης, 

88. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής (1685-1715), ό.π., σ. 692. 
-Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 12. -Σάθας Κ. 
Τουρκοκρατούμενη, ό.π., σ. 314 σημ. 1. -Αγγελίδου Α. Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Ιστορική 
αυτής, ό.π., σ. 24. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. , ό.π., σελ. ΧΙΙ΄. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλη-
νική Σημαία, ό.π., σ. 72.
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και το μικρό Χορμόπουλο πώρχετ’ από τ’ Αγράφα,
με τα μπαϊράκια ανοιχτά τα κόκκινα τα άσπρα;
Στην Άρταν παν κ’ εκόνεψαν, στη Βόνιτσα τους πιάνουν.
Μια φούστα (είδος πλοίου) εξαγνάντιασε….

Για το άσμα αυτό δηλώνει τ’ ακόλουθα το 1865 ο 
Σάθας:89 

«..ο μακαρίτης Γ. Αινιάν περιοδεύων εν έτει 1835 
αντέγραψε το εξής (ως άνω κλέφτικο) απομνημο-
νευόμενον απόσπασμα παρά τινος εκατοντούτους 
Αγραφιώτου, όστις και τω εξέθηκε τας άνω πιστώς 
εκτεθείσας λεπτομερείας», της δράσης τού Χορμό-
πουλου που ήδη περιγράψαμε.90

Χάριν συνέχειας παρουσίασης της συνολικής ει-
κόνας τής ιστορίας τού Χορμόπουλου και των Αγρά-
φων, σκέφτομαι να κλείσω το παρόν κεφάλαιο εξι-
στόρησης τα του Πρωτοκαπετάνιου Αγραφιώτου 
αρματολού, με τα παρακάτω τρία σύντομα σχετικά 
σημειώματα:

 Πρώτο: Ο δυσπρόσιτος, ορεινός, ποιμενικός και 
δασόβιος τόπος των Αγράφων υπήρξε πάντα ανυπό-
τακτος, πάνοπλος και αντάρτης για τους Οθωμανούς. 
Αυτοί, επέδειξαν πράγματι αδυναμία να τον ελέγ-
ξουν πλήρως και μόνιμα με στρατιωτικά μέσα και 
δεν κατόρθωσαν να εξοντώσουν τους εκπληκτικούς 
αγραφιώτες ορεσίβιους πολεμιστές και τις τοπικές 

89. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα επανάστασις, (1685-1715), ό.π., σ. 692. -Σάθας Κ. Η κα-
τά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις (1684-1715), ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 12.
90. -Λάππας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της, ό.π., σ. 25.
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κοινότητές τους.91 απέτυχε μάλιστα να τα καταφέρει 
και ο ισχυρός αρχιστράτηγός τους Τουραχάν Μπέη 
(1423-1456), αν και προηγουμένως ο ίδιος κατέκτησε 
όλη την πεδινή και ορεινή Θεσσαλία. Για αυτό τόλ-
μησαν και δημιούργησαν στ’ Άγραφα, επί Σουλτάνου 
(1421-1451) Μουράτ Β΄, το πρώτο92 αρματολίκι στην 
ελληνική επικράτεια και πιθανότατα το αρχαιότερο 
και μεγαλύτερο των Βαλκανίων.93 

Όταν σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα (1525), προ-
φανώς ύστερα από καινούργια επαναστατική δράση 
των Αγραφιωτών, πάλι οι Οθωμανοί με τον Βεϊλέρ 
βεγί πασά Αρχιστράτηγο της Θεσσαλίας δεν μπόρε-
σαν να τους υποτάξουν,94 τότε επανασυμβιβάστηκαν 
και επί Σουλτάνου (1520-1566) Σουλεϊμάν Α΄ απο-
φάσισαν να επαναεπιβεβαιώσουν επίσημα και εγ-
γράφως, αυτή τη φορά, την αυτονομία τους. Έτσι, 
συμφώνησαν με τους προύχοντες Αγραφιώτες, πα-
ραχωρώντας τους σημαντικότατα δικαιώματα αυτο-
νομίας και αυτοδιοίκησης μ’ αντάλλαγμα την «φόρο 
υποτέλειά τους» και συνυπέγραψαν την 10-5-1525 
στην κωμόπολη Ταμάσι – Ανάβρα της Καρδίτσας 
(στους πρόποδες των Αγράφων) την ακόλουθη «συν-

91. -Βακαλόπουλος Απόστολος. Οι προνομιακές κοινότητες της Πίνδου και των παραφυάδων της. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. Ι΄, σ. 152.
92. -Νταβαρίνος Ιω. Παναγιώτης. Μπουκουβαλαίοι: Οι αρματολοί της Αργιθέας και των Αγρά-
φων. Το αρματολίκι των Αγράφων. Ιστορικά Αργιθέας Αγράφων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου «Η Αρ-
γιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα», 4-5/8/2006. Έκδ. Πολ. Σύλ. Λεοντίτου - Ι. Μ. 
Σπηλιάς. Λεοντίτο 2007, σ. 67. 
93. -Πιζάνιας Πέτρος, ό.π.,Νέα Εστία, έτ. 87ο, τ. 173, τχ. 1857, 3/2013, σ. 53-56.
94. -Γριβέλλας Λ., Καραφύλλης Ν., Μαγόπουλος Β. Εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας. Β΄ έκδοση. 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας. Καρδίτσα 2006, σ. 93-96.
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θήκη του Ταμασίου»,95 την οποία παρουσίασε στα 
1926 ο ιστορικός Χρήστος Καλοκαιρινός:96

«Οι παρευρισκόμενοι εν τη συνελεύσει ταύτη 
συμφωνούμεν και αποφασίζομεν: Άπαντα τα χωρία 
των Αγράφων αποτελούσιν αυτονομίαν, η οποία δι-
οικείται υπό συμβουλίου, έχοντος έδραν την παρά 
το οροπέδιον Νεβροπόλεως ονομαστήν κωμόπολην 
(κασαμπά) Νεοχώριον. Ουδεμία Τουρκική οικογέ-
νεια επιτρέπεται να κατοικήση διαρκώς εις τα χωρία 
των Αγράφων, εκτός του Φαναρίου. Οι κάτοικοι των 
πεδινών και ορεινών μερών επικοινωνώσιν ελευθέ-
ρως. Εκάστη κοινότης των Αγράφων υποχρεούται να 
πληρώνη εις την Υψηλήν Πύλην ετησίως 50 χιλ. γρό-
σια. το ποσόν δε τούτο θ’αποστέλληται παρά του 
ειρημένου Συμβουλίου δι’ εμπίστου προσώπου απ’ 
ευθείας εις την έδραν της ευδαιμονίας (Κωνσταντι-
νούπολιν). Εγένετο 10 Μαΐου 1525. Βεϊλέρ βεγί (σ.σ. 
Αρχιστράτηγος Θεσσαλίας). Οι προύχοντες (σ.σ. των 
Αγράφων) Γαρίχι, δεβλέτι, αλιγιέ (σ.σ. ή α’ιγιέ).»97

95. -Βακαλόπουλος Απόστολος Νέα Ελληνική Ιστορία. Βάνιας. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 94. -Συ-
ντήλας Δ. Γιάννης. Τα Άγραφα, ό.π., σ. 96. -Πιζάνιας Πέτρος. Ο κόσμος, ό.π., Νέα Εστία, έτ. 
87ο, τ. 173ος, τχ. 1857, 3/2013, σ. 41-96, σ. 55 και σημ.38. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία 
της Θεσσαλίας και οι Θεσσαλοί αγρόται. Εκδόσεις Γ. Ξένου. Αθήναι 1947, σ. 42-43.
96. -Καλοκαιρινός Χρ. «Ιστορικά Σημειώματα. Συνθήκη Ταμασίου του 1525.» Θεσσαλική Φωνή 
Καρδίτσας. Έτ. 2, αρ. φ. 682, 21-7-1926, Καρδίτσα 1926, σ. 1. Τα γράμματα «σ.σ» σημαίνουν 
πως τα εντός εισαγωγικών είναι πρόσθετη σημείωση του γράφοντος το παρόν. -Βακαλόπουλος 
Απόστολος. Οι προνομιακές κοινότητες της Πίνδου, ό.π., σ. 152. -Θεσσαλικά Χρονικά, τ. Β΄ 
(1931), σ. 172-173.
97. -Νταβαρίνος Ιω. Παναγιώτης. Μπουκουβαλαίοι, ό.π., σ. 67-81, σ. 68-69. -Γριβέλλας 
Λ., Καραφύλλης Ν., Μαγόπουλος Β. Εγχειρίδιο, ό.π., σ. 93-95. -Θεολόγης Θωμάς. Ο Αρ-
ματολισμός, ό.π., σ. 22-23. -Στεργιούλης Μανώλης. Τα Άγραφα κατά την Τουρκοκρατία. Καρδι-
τσιώτικα Χρονικά. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων Μελετών, τ. ΧΙ΄, Καρδίτσα 2009, σ. 166-169



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

47

Απ’ τους πρώτους αρματολούς των Αγράφων και 
πάντως ο πιο γνωστός αρχαιότερος επί τουρκοκρατί-
ας υπήρξε ο Χορμόπουλος. διάδοχός του, λίγο μετά 
το 1700, ήταν ο Γιάννος Γέρο Μπουκοβάλας98 και διά 
των απογόνων του Γιαννάκη, Κώστα και Χρήστου (οι 
επονομαζόμενοι «Μπουκοβαλόπαιδα)99 πέρασε το 
1822 τ’ αρματολίκι στον Γ. Καραϊσκάκη.100

Δεύτερο: Πέρα απ’ τις πράξεις των αρματολών 
(Χορμόπουλου, Μεϊντάνη, Κούρμα, Σπανού, Λιβίνη), 
με προβλημάτισε ιδιαίτερα ν’ αναληφθώ – να «ιδώ» 
τί πραγματικά θέλησε η ψυχή τους, στο βάθος βάθος 
της. ποιά η επιδίωξή τους; Να διερμηνεύσω για ποιόν 
πραγματικά λόγο πολέμησαν και σκοτώθηκαν. Για 
την φιλοδοξία και ιδιοτέλεια της εξουσίας, της ηγεσί-
ας, του πλούτου; Ή κάτι άλλο;

Απεξαρτώμενοι απ’ τα δεσμά σύνδεσής τους με 
τους Βενετούς, τους οποίους χρησιμοποίησαν ως όχη-
μα και εργαλείο επίτευξης του κυρίαρχου σκοπού 
τους, νομίζω ότι στις δράσεις τους κρύβεται, ή μάλ-
λον βλάστησε ο εθνικοαπελευθερωτικός σπόρος και η 
συνείδηση τού «είμαστε εμείς», και αυτό γιατί:

Ερευνώντας βρήκα ότι σε διαθήκη101 που άφησε 

98. -Νταβαρίνος Ιω. Παναγιώτης. Μπουκουβαλαίοι, ό.π., σ. 69-72. -Κασομούλης Κ. Νικό-
λαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α, σ.13.
99. -Φυσεντζίδου Ν. Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί των επισημοτέρων Ελλήνων οπλαρχηγών 
και διάφορα προς αυτούς έγγραφα της διοικήσεως, μεθ’ ιστορικών σημειώσεων. Εκ του τυπογρα-
φείου του «Ταχυδρόμου». Αλεξάνδρεια 1893, σ. 207.
100. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α, σ. 28, σ. 29 και σημ.5.
101. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄, ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 34-36, όπου και η διαθήκη. –Σάθας Κ. 
Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 410-412, σημ. 1 της σ. 410.
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την «Εφτά Αλωναρίου 1708» ο, καταγόμενος απ’ το 
χωριό «Αγιθυμία» Αγία Ευθυμία της Παρνασσίδας, 
Χαριτόπουλος Δημήτρης αδελφός τού προαναφερο-
μένου Επισκόπου Σαλόνων Φιλοθέου και υπαρχηγός 
τού αρματολού τής Παρνασσίδος Κούρμα, όταν μετά 
την επικράτηση των Τούρκων κατέφυγε στο υπό Βε-
νετική κατοχή χωριό Καταστάρη της Ζακύνθου, γρά-
φει τα εξής κοσμοϊστορικά, που ολοφάνερα πλέον 
εξηγούν τα ως άνω ερωτήματα – διλήμματα μου: 

«Ο Φιλόθεος είχε γραμματαλλαγή (συνεννόηση με 
ανταλλαγή επιστολών) με τους Βενετζιάνους να το βα-
ρέσουνε (πολεμήσουνε) λευθερόνοντας το σκλαβωμέ-
νο γένος μας, και αγροικόταν (συνεννοούνταν) με τους 
καπετανέους και δεσποτάδες,..ούλη η Ρούμελη εδού-
λεψε σπαθί, και εκλαδέψαν πάσα ψυχή αλλόπιστων 
αγαρηνών,..δύο χιλιάδαις Τουρκών έσφαξαν,..Και αν 
δώση ο πανάγαθος και πανοικτίρμονας Θεός και καπι-
τάρη (φθάσει) και ελευθερωθή το δυστυχισμένο γένος 
μας από τον τρομερό, και απάνθρωπο, και αντίχριστο 
και ανελεήμονον Αγαρηνόν, να ξεθάψη τα κόκκαλα,..το 
αδέλφι μου ο Γιώργης,..και να τα θάψει εις την εκκλη-
σιά της πατρίδος μας μα το ξαναλέγω, σαν ελευθερω-
θή, και όχι τώρα, που είμαστε σκλάβοι..»102

Στόχος τους: Να «ελευθερωθή το σκλαβωμένο, το 
δυστυχισμένο γένος μας.»

 Τρίτο: Άγραφα: Η πιο αυτόνομη, άπαρτη και 

102. -Λάμπρου Σπυρίδων. Επιστολή του Σαλώνων Φιλόθεου. Νέος Ελληνομνήμων, τ. 12 (1915), 
σ. 452-455. -Ιεζεκιήλ Μητροπ., Ο εθνομάρτυς, ό.π., σ. 231-232. -Αγγελής Δημήτρης. Ελλή-
νων αγώνες, ό.π., σ. 703. 
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απελεύθερη χρονικά περιοχή τής Ελλάδος. αδούλω-
το λίκνο επαναστατικών κινημάτων κι αντρειοσύνης. 
υπήρξε ένα είδος αντάρτικου ελληνικού προτεκτορά-
του, καταφύγιο κάθε ανυπότακτου και φιλελεύθερου 
πατριώτη, μήτρα γενναίων ανδρών και γυναικών, μια 
«λίμνη» ελευθερίας, ασφάλειας, αυτάρκειας, αξιο-
πρέπειας και προκοπής στο κέντρο τού οθωμανικού 
μεσαιωνικού τυφώνα του σκοταδισμού, της οπισθο-
δρόμησης και του συντηρητισμού. ακόμη και σήμερα 
ζούμε τα οικτρά κατάλοιπά του.

«..τα Αγραφιώτικα βουνά. είναι κατοικημένον εις 
όλην την ξάπλωσίν του (έκτασή τους) από χριστια-
νούς ξυπνητούς (με αυτογνωσία),103 και άξιους, φι-
λελεύθερους, επιδέξιους, και σκληραγωγικούς, οπού 
ετραβήχθηκαν εις αυτά εις τον καιρόν της σκλαβιάς, 
οι οποίοι όλον φυλάγουν ακόμα τον παλαιόν χαρα-
κτήρα του γένους τους,..ούτε ημπόρεσεν ένας πο-
λυχρόνιος ζυγός να τους σβύση το ελληνικόν εκείνο 
πνεύμα, οπού εμψύχωνε τους προπάτοράς τους.»104 

Σημειώνει χαρακτηριστικά ο George Finlay:105

«Όσοι εκατοίκουν εις Άγραφα και εις τας ορεοσει-
ράς τας εκτεινομένας από του Πηλίου και Ολύμπου 
βορείως..έχαιρον το δικαίωμα να οπλοφορώσιν ως αρ-
ματωλοί. Είχον χαρακτήρα ελευθέρων ανδρών, και διέ-

103. -Ξυπνητούς: Με αυτογνωσία, όχι κοιμισμένους, έξυπνους.
104. -Οικονόμος- Λογιώτατος Ιωάννης. Ιστορική τοπογραφία, ό.π., σ. 34-35.
105. -Finlay George. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μετάφραση Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης. Φιλολογική επιμέλεια Άγγελος Μαντάς. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοι-
νοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Αθήνα 2008, τ. Α΄, σ. 63.
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πρεπον επί γενναιότητι και ανεξαρτησία μη απαντώση 
αλλαχού της Ελλάδος.»

Εκεί, στις αγραφιώτικες βουνοκορυφές περπάτησε 
και «πέταξε» ο Χορμόπουλος αγκαλιά με τ’ ανοιχτό 
μπαϊράκι – φλάμπουρό του, «..το κόκκινο το άσπρο, 
με τον Σταυρό στη μέση..»

- Ο Ζαφειρίου Ν. Ι. καταγράφει ότι: 
«Οι Καλαρρυτηνοί106 και οι Αγραφιώται107 ύψωσαν 

(σημαία) λευκήν με ερυθρόν σταυρόν.»
- Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Καμπούρο-

γλου Γρ. Δ. (1852-1942) αναφέρει:
«Από τας σημαίας των κλεφτών δεν έλειπεν ο Σταυ-

ρός,..Οι χρωματισμοί τών σημαιών ήσαν ποικίλοι. 
Επεκράτει το ερυθρόν χρώμα..»108 

-Τούτο επίσης καταγράφουν πάμπολλοι ιστορι-
κοί, μελετητές, συγγραφείς, όπως π.χ. ο Αγγελίδης 
Ν.: «Αι σημαίαι των Κλεπτών και των Αρματωλών 
ήσαν δίχρωμοι,..πλεονάζοντος του ερυθρού χρώματος. 
Κατά γενικήν συνήθειαν ο σταυρός εσημειούτο εις 
όλας τας σημαίας των Αρματολών και των κλεφτών»,109 
ο Μαζαράκης – Αινιάν Κ. Ι.: «Οι κλέφται είχαν ση-

106. -Ζαφειρίου Νικ. Η ελληνική σημαία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερον. Αθήναι 
1947, σ.32.
107. -Ζαφειρίου Ν. Ι. Σημαίαι. Π. Δρανδάκη. Πυρσός, τ. Ι΄ (δέκατος). Αθήνα 1928, σ. 241-
242 και Φοίνιξ, τ. Ι΄. Αθήνα 1956, σ. 592-593. -Χατζηλύρας Αλέξανδρος. Η Ελληνική Σημαία, 
ό.π., 1/2003 / σ. 11, 16, παράρτ. Β΄, σ. ΙΙΙ-ΙV, παράρτ. Γ΄, σ. V-VII. -Στρατιωτική Επιθεώρη-
ση. Κείμενο-Φωτογραφίες Χατζηλύρας Αλέξανδρος-Μιχαήλ, ό.π., Γ. Ε. Σ. / 7ο Ε. Γ. / 5, τχ. 
Σεπτ.-Οκτ. 2003, σ. 37, και σ. 38-39, φωτογραφία νο.8, και σ. 43, 46, φωτογραφία νο.7, σ. 
48. - Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 72.
108. -Καμπούρογλου Γρ. Δ. Αρματωλοί και Κλέφτες, ό.π., σ. 23-24.
109. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Μέρος πρώτον, ό.π., σ. 438-439. -Αγγελίδου 
Α. Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Ιστορική, ό.π., σ. 22, 30.
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μαίας φερούσας,..ως σύμβολον, ερυθρόν σταυρόν..»,110 
ο Ζαφειρίου Ν.: «Η σημαία αύτη (των Ηπειρωτών 
σπαχήδων) έφερεν ερυθρόν σταυρόν..»111 κ.π.α. 

-Θεμέλιο είναι και τούτη η μαρτυρία, κι η αδια-
πραγμάτευτη απόδειξη:
-Ο αρθρογράφος και εκδότης της αρχαιότερης εκδι-
δόμενης στο Μεσολόγγι χειρόγραφης επαναστατικής 
εφημερίδας «Αιτωλική», την 10-8-1821 αναφέρει112 
ότι ο Αγραφιώτης φιλικός και καπετάνιος Λογοθέτης 
Ζώτος113 αρχές Μαΐου 1821 με την έναρξη της επανα-
στάσεως στ’ Άγραφα επικεφαλής αντάρτικου σώμα-
τος εξόρμησε «..προς την Κονιαρόβρυσιν πλησίον της 
Ρενδίνης» και προσκάλεσε τους κατοίκους της Ρεντί-
νας των Αγράφων Καρδίτσας «..να ενωθώσι εις τας 
Νικηφόρους σημαίας του τιμίου σταυρού..»114 Να 
ενωθούν κάτω από τις σημαίες του τιμίου σταυρού, 
δηλαδή την γνωστή ως άνω σημαία των Αγράφων του 
Χορμόπουλου, τη λευκή με τον κόκκινο τίμιο σταυρό 
στη μέση. ατράνταχτη αναγνώριση και τεκμηρίωση 
της διαχρονικής χρήσης της απ’ το 1680 έως στις αρ-
χές του 1822.

110. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. Χ΄.
111. -Ζαφειρίου Ν. Ι. Σημαίαι. Π. Δρανδάκη. Πυρσός, τ. Ι΄(1928), σ. 241-242, και Φοίνιξ, τ. 
Ι΄(1956), σ. 592-593.
112. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Τα 100 άρθρα ιστορικά (49+51) λαογραφικά. Καρδίτσα 2021, σ. 30.
113. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής επαναστάσεως. Εκ του τυπογρα-
φείου Π. Β. Μωραϊτίνη, Αθήναι 1861, τ. Δ΄, σ. 147-148. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήμα-
τα, ό.π., τ. Α΄, σ. 100 και σημ.9.
114. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος. Νέος Ελληνομνήμων, τ. Α΄, 31-12-1904, 
τχ. Δ΄, Leide 1904, σ. 450-487, όπου παρουσιάζεται η εκδιδόμενη στο Μεσολόγγι χειρόγραφη 
«Εφημερίς Αιτωλική», νο. 1/10-8-1821, 2/15-8-1821 και 7/10-9-1821, νο. 1/10-8-1821, σ. 462.
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Αναφέρουμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι ο ως 
άνω εκδότης και αρθρογράφος της εφημερίδας, ο 
οποίος χειρίζεται άψογα τον γραπτό λόγο, περιγρά-
φει έτσι το αντικείμενο-πράγμα (res) της επαναστα-
τικής σημαίας των Αγραφιωτών: «σημαία του τιμίου 
σταυρού», δηλαδή σημαία-πανί-μπαϊράκι που φέρει 
το σχέδιο τού σταυρού. Διότι εάν ήθελε να μιλήσει 
μεταφορικά για το θρησκευτικό – θεολογικό σύμβολο 
του σταυρού, ρητά θα το προσδιόριζε ορθογραφικά 
ως εξής: «Τίμιος σταυρός», με κεφαλαίο το ταυ (Τ), 
όπως π.χ. λέμε Τίμιο ξύλο.

- Εν ολίγοις, όλα τα προαναφερόμενα μας λένε 
ότι:

«Οι Καλαρρυτηνοί και οι Αγραφιώται ύψωσαν 
(σημαία) λευκήν με ερυθρόν σταυρόν», «..φέρουν τα 
φλάμπουρα ανοιχτά με τον Σταυρό στη μέση..», «..με 
τα μπαϊράκια ανοιχτά τα κόκκινα τα άσπρα..», «από 
τας σημαίας των κλεφτών δεν έλειπεν ο Σταυρός,..
επεκράτει το ερυθρόν χρώμα..» και έφεραν «..ως 
σύμβολον, ερυθρόν σταυρόν..» και οι επαναστατη-
μένοι προσκαλούνταν «..να ενωθώσι εις τας Νικηφό-
ρους σημαίας του τιμίου σταυρού..», σε διάκριση και 
σε αντιπαράθεση προς τις τουρκομουσουλμανικές 
σημαίες της ημισελήνου. 

-Η σύνθεση των στοιχείων αυτών αποδεικνύει ότι 
ο αρματολός - κλέφτης των Αγράφων (οπλαρχηγός) 
Καπετάν Χορμόπουλος («το Μικρό Χορμόπουλο, το 
χιλιοπαινεμένο, πούνε καμάρι των κλεφτών, καμά-
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ρι των Αγράφων»), χρησιμοποίησε, στον κατά των 
κατακτητών (Τούρκων και Βενετών) αγώνα του, ση-
μαία: 

Άσπρη κόκκινη. Λευκή με κόκκινο σταυρό στη μέση. 
Απ’ τα χρόνια τού «πρώτου» κλεφταρματολού 

των Αγράφων λοιπόν, του Μικρού Χορμόπουλου - 
του Χορμόπουλου, ξεκινά την ιστορία και την πα-
ρουσία της μία από τις προεπαναστατικές σημαίες 
(μπαϊράκια) των Αγραφιωτών οπλαρχηγών. χρονι-
κά η αρχαιότερη και μακροβιότερη. και γράφω μία, 
επειδή σίγουρα στο διάβα τής ιστορίας τών Αγρά-
φων, θα υπήρξαν κι άλλες.

-Θεωρώ δεδομένη λοιπόν και ιστορικά τεκμηρι-
ωμένη την ύπαρξη και χρήση τής ως άνω σημαίας 
απ’ τον Πρωτοκαπετάνιο Χορμόπουλο (στον κατά 
των κατακτητών, Τούρκων-Βενετών, αγώνα του) και 
κατά χρονική επέκταση και από τους Αγραφιώτες 
κλέφτες - αρματολούς - καπεταναίους - οπλαρχη-
γούς, και Καλαρρυτινούς, μέχρι και το 1821 (κατά 
την εξέγερσή τους την άνοιξη του 1821), όπως ακρι-
βώς την περιγράφει και ιστορικά την ισχυροποιεί και 
ενισχύει το 1928 ο Ν. Ζαφειρίου,115 ήτοι: 

«..λευκήν με ερυθρόν σταυρόν» στη μέση. 
Ο Ζαφειρίου Ν. άλλωστε παραθέτει την περιγρα-

φή τής ως άνω σημαίας στην παράγραφο του έρ-
γου του που μιλάει για τις σημαίες της επανάστα-
σης του 1821 (την περιλαμβάνει, κατά σειρά, μαζί με 

115. -Ζαφειρίου Ν.Ι. Σημαίαι., σ. 241-242, και Φοίνιξ. Τ. Ι΄. Αθήνα 1956, σ. 592.
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τις σημαίες τού Υψηλάντη, αγίας Λαύρας, Λόντου, 
ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ, Εμ. Παππά, Διάκου, Πλαπούτα, Κα-
νάρη, Παπαφλέσσα, και των νήσων Σπέτσες, Ύδρα 
και Ψαρά), και όχι στην αμέσως προηγούμενη όπου 
παραθέτει τις προεπαναστατικές (Σπαχήδων, Κρο-
κόδειλου Κλαδά, Μακάριου Μελισσηνού, Τζιουβάρα, 
Τσεκούρα, Μηλιώνη, Κατσώνη, Σταθά, Μ. Μπότσαρη 
το 1820 στο Σούλι, και Ρήγα).

Πιο πάνω αναφέραμε ότι η σημαία αυτή (λευκή 
με κόκκινο σταυρό στη μέση) χρησιμοποιήθηκε στ’ 
Άγραφα και ευρύτερα μέχρι και το 1821. γιατί όχι 
και περαιτέρω χρονικά; 

Διότι την 1-1-1822 οι «παραστάτες του Έθνους» 
στην «εν Επιδαύρω Α΄ Εθνικήν Συνέλευση, στο όνομα 
της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος» κήρυξαν «ενώ-
πιον Θεού και Ανθρώπων την πολιτικήν ύπαρξην και 
ανεξαρτησίαν του Ελληνικού Έθνους»116 και με το 
«Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», μεταξύ τών 
άλλων, ψήφισαν (άρθρα ρδ΄ και ρε΄) αφ’ ενός την θέ-
σπιση της εθνικής σημαίας, δηλαδή της σημερινής 
γαλανόλευκης, εφ’ ετέρου την κατάργηση όλων των 
παλαιότερων τοπικών και άρα απ’ εκείνο το χρονι-
κό σημείο και μετά ουδείς νομιμοποιούνταν να κάνει 
χρήση των παλαιών ή και ετέρων (της γαλανόλευκης) 
σημαιών.117 

116. -Μάμουκας Ζ. Ανδρέας. Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την 
αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από 
το 1821 μέχρι 1832, τ. Β΄, Πειραιάς 1839, σ. 5, 33.
117. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 107-108.
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- Το απλό ερώτημα, που αβίαστα προκύπτει εν 
προκειμένω, είναι:

Πώς ακριβώς ήταν αυτή η σημαία; (ακριβές σημείο 
θέσης τού κόκκινου σταυρού, στη μέση, επί του λευ-
κού πανιού, μέγεθος, διαστάσεις κ.α.). η οποία πράγ-
ματι μπορεί «να ήταν λίγο έτσι, και λίγο αλλιώς».

Η επαναλαμβανόμενη ανεύρεση, ωστόσο, τής γνω-
στής ως άνω σημαίας (λευκή με κόκκινο σταυρό στη 
μέση) στους δύο πίνακες ζωγραφικής - λιθογραφίες 
τού Γερμανού ζωγράφου Peter von Hess (1792-1871), 
που ακολούθησε και συνόδευσε τον Βασιλιά (1832-
1862) Όθωνα στην Ελλάδα το 1833 (όπου παρέμει-
νε εννιά μήνες) απεικονίζοντας, τα πρώτα πρώτα 
χρόνια τής απελευθέρωσης, πολεμικές σκηνές τού 
αγώνα, την άφιξη του Όθωνα στην Αθήνα κ.α., και η 
συσχέτισή της με όλα τα προαναφερόμενα, καταδει-
κνύει την ύπαρξη και εκτεταμένη χρήση της εκείνη 
την εποχή (αρχή της επανάστασης του 1821), από 
στεριανούς τής ηπειρωτικής Ελλάδος. προφανέστατα 
αυτό είναι μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη, που οπωσ-
δήποτε συμπληρώνει και επικουρεί τα δικά μας, ως 
άνω, επιχειρήματα.
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Πίνακας Peter von Hess  
«Ο Μαυρομιχάλης  

επανιστά την Μεσσηνίαν», 
Μουσείο Μπενάκη,  

Αργολική  
Αρχειακή Βιβλιοθήκη 

 Ιστορίας και Πολιτισμού.

Πίνακας Peter von Hess 
(λεπτομέρεια)
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Γιατί απλούστατα, ο συγκεκριμένος ζωγράφος με 
τον χρωστήρα του ζωγραφίζει ό,τι βλέπει, τα ντο-
κουμέντα και όχι φανταστικά ιστορήματα. διότι εάν 
αυτή η σημαία του, αφενός μεν ήταν ανύπαρκτη τού-
τη της εποχή της έκρηξης της επανάστασης, εάν ήταν 
φανταστική και ανιστόρητη, δεν θα γινόταν αποδε-
κτή από τους επιζώντες στρατηγούς, καπεταναίους 
κ.α. μαχητές του 21, αφετέρου δε, δεν θα την απο-
θανάτιζε στους πίνακές του ούτε ο ίδιος ο Hess και 
μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό πίνακα που αφο-
ρούσε την άφιξη στην Ελλάδα (Αθήνα) του ιδίου του 
Βασιλιά Όθωνα (The entry of King Othon of Greece 
in Athens). βάζοντας μάλιστα κατά την υποδοχή τούς 
Έλληνες να ζητωκραυγάζουν κρατώντας στα χέρια 
τους μόνον γαλανόλευκες σημαίες, μαζί με μία δαφ-
νοστολισμένη «σημαία των Αγράφων» λευκή με κόκ-
κινο σταυρό στη μέση, και ουδεμία άλλη – διαφο-
ρετική. ουδεμία. και αυτό διότι o ερχομός του Peter 
von Hess στην Ελλάδα, κατ’ εντολή τού πατέρα τού 
Όθωνα του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου, αφο-
ρούσε αποκλειστικά και μόνο την ανάθεση σ’ αυτόν 
τού έργου της αντικειμενικής απεικόνισης των ηρώ-
ων, των υπαρκτών σκηνών της επανάστασης του 1821 
και της άφιξης του Όθωνα στην Αθήνα.

Πολύ απλά: Την ζωγράφισε, επειδή την είδε με τα 
μάτια του, δίπλα του, «ολοζώντανη», αναπεπταμένη. 
Γι’ αυτό όλους και όλα τα αποτύπωσε στον πίνακά 
του όπως ήταν και τα έζησε ο ίδιος εκείνες τις στιγ-
μές: Την ακρόπολη, τον Βασιλιά, τους αρχιερείς, τους 
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φουστανελοφόρους, τις ενδυμασίες, τις γαλανόλευ-
κες (της θαλάσσης και των φρουρίων) και την σημαία 
των Αγράφων.

Πίνακας Peter von Hess «The entry of King Othon of Greece in Athens», 
«Empfang Konig Ottos von Griechenland in Athen», 

 Νέα Πινακοθήκη του Μονάχου.
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Πίνακας Peter von Hess (λεπτομέρεια).

Επιπλέον στοιχεία που επικουρούν και συμπληρώ-
νουν το όλον επιχείρημά μας, είναι και τ’ ακόλουθα:

Πρώτο: Γνωστό είναι ότι ο συγκεκριμένος κόκ-
κινος σταυρός είναι ο κόκκινος σταυρός του αγίου 
Γεωργίου. είναι το κατ’ εξοχήν σύμβολο ελευθερίας 
τού πολεμικού και ελευθερωτή τροπαιοφόρου αγίου 
Γεωργίου του στρατηλάτου, που έφιππος εξολοθρεύ-
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ει το «θηρίο» - δράκοντα, αφού ο άγιος «είναι χαρα-
κτήρ στρατιωτικός, συμβολίζων την Ελευθερίαν και 
διά τούτο από τους Βυζαντινούς χρόνους εθεωρήθη 
προστάτης των στρατευμάτων.»118 Τον ά. Γεώργιο 
άλλωστε τιμά και ο ελληνικός στρατός ως προστάτη 
του, «αι σημαίαι των συνταγμάτων φέρουσιν εν τω 
μέσω του λευκού σταυρού την εικόνα του Αγ. Γεωρ-
γίου.»119 Προσκυνώντας οι ένοπλοι άνδρες τον κόκ-
κινο σταυρό, σύμβολο του α. Γεωργίου, αναγνώριζαν 
στην θωριά του τον ίδιο, τον ταύτιζαν με τον άγιο, 
ενώ ταυτοχρόνως ταυτίζονταν και συντάσσονταν με 
τον συμπολεμιστή και συμπαραστάτη τους ά. Γεώρ-
γιο της χριστιανοσύνης, τον οποίο επικαλούνταν ως 
προστάτη τους και βοηθό.120

Δεύτερο: Επίσης γνωστό είναι ότι οι κλεφταρμα-
τολοί της Θεσσαλίας θεωρούν «δικό τους» άγιο τον 
άγιο Γεώργιο και τον κόκκινο σταυρό του. να τι κα-
ταγράφει ο Ασπρέας Γ.: 

«Από των μέσων του 17ου αιώνος, ο αρματωλι-
σμός και η κλεφτουριά αρχίζουν να προτιμούν επί 
των σημαιών των μετά του σταυρού, τας εικόνας των 
τροπαιοφόρων αγίων τού Γεωργίου και του Δημητρί-
ου. Τον πρώτον άγιον τον προτιμούν οι..Θεσσαλοί, 
τον δεύτερον..»121

118. -Ζαφειρίου Νικ. Η ελληνική σημαία, ό.π., σελ. 39-40. 
119. -Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια. Σημαίαι. Έκδοσις Μεγάλης Στρατι-
ωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. Τύπος Κόσμος. Αθήναι 1929, τ. 6, σ.42.
120. -Αραβαντινός Π. Χρονογραφία, ό.π., τ. Α΄, σ. 225-226.
121. -Ασπρέας Γεώργιος. Το εθνικόν μας σύμβολον. Η ιστορία της ελληνικής σημαίας. Χρώμα-
τα-Σχήματα-Συμβολισμοί. Βον. Εστία. Έτ. ΛΣΤ΄. Αρ. 12930, 14-9-1930, σ. 4. 
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Επίκαιρο είναι το γεγονός ότι, οι φεύγοντες τον 
τούρκικο ζυγό καταφεύγοντες στην Δύση, διάσημοι 
για την αντρειοσύνη τους πολεμιστές, περιζήτητοι απ’ 
τους ευρωπαϊκούς στρατούς, οι «Έλληνες Stradioti 
ή Estradiots122 στρατιώτες της Δύσης», ζήτησαν την 
4-10-1511 να τους επιτρέψουν οι Βενετοί να ανεγεί-
ρουν στην πόλη των δόγηδων ορθόδοξο ελληνικό ναό 
του προστάτη τους αγίου Γεωργίου, γράφοντας τ’ 
ακόλουθα στην αίτησή τους:

«Να μας χορηγηθή η άδεια προς αγοράν δι’ιδίας 
ημών δαπάνης γηπέδου εν τη πόλει ταύτη, όπως επ’ 
αυτού οικοδομήσομεν εκκλησίαν εις δόξαν Θεού και 
επ’ ονόματι του ημετέρου συμμάχου και οδηγού αυ-
θέντου αγίου Γεωργίου,..με την χάριν του ειρημένου 
αγίου ζωογονούμενοι εκθέσωμεν την ημετέραν ζωήν 
υπέρ της υπηρεσίας, τιμής και ωφελείας..»123 Οι Βε-
νετοί αποδέχθηκαν αμέσως το αίτημά τους.

Τρίτο: Οι ίδιοι ως άνω δύο πίνακες του Peter von 
Hess, αλλά και άλλοι τού αυτού, και άλλων ζωγρά-
φων της εποχής του 21, παρασταίνουν τον κόκκινο 
σταυρό στο μέσον - κέντρο του λευκού υφάσματος, 
χωρίς αυτός να διαχωρίζει εντελώς τη σημαία σε τέσ-
σερα ίσα μέρη, αλλά απολήγουν οι τέσσερεις ακτίνες 
του λίγο πριν την άκρη τού πανιού. Μόνον τυχαία δεν 
μπορεί να είναι η αποτύπωση του Γερμανού ζωγρά-

122. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες-Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 508-509. -Αγγελής 
Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 63-64.
123. -Σφυρόερας Βασίλειος. Σώματα αντιστάσεως του Ελληνισμού. Οι στρατιώτες. Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΑ΄, σ. 144-151, σ.145.
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φου Hess, ο οποίος αποδίδει σχεδόν «φωτογραφικά» 
αυτό που βλέπει, δηλαδή την συγκεκριμένη λευκή 
σημαία με τον κόκκινο σταυρό που χρησιμοποιήθηκε 
(και) απ’ τους Αγραφιώτες. Γιατί στην ουσία, ο εικα-
στικός πίνακάς του αποδεικνύει και οπτικοποιεί την 
ιστορική πραγματικότητα, τις ιστορικές πληροφορίες 
και όλα τα τεκμήρια που αναλυτικά προαναφέραμε. 
ο Hess δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει μία 
ανύπαρκτη σημαία, ούτε μία χαλκευμένη. Πιθανότα-
τα λοιπόν, και για να διακρίνεται έτι περισσότερο 
και εκ του μακρόθεν ο κόκκινος σταυρός, αφ’ ενός 
ήταν ευμεγέθης, αφ’ έτερου τοποθετούνταν αυτός όχι 
μόνον εντελώς στο κέντρο του λευκού υφάσματος, 
αλλά και χωρίς να διαμοιράζει το πανί σε τέσσερα 
ίσα τεταρτημόρια. το οποίο λευκό πανί λειτουργούσε 
έτσι ως φόντο, ως χώρος προβολής, ώστε να υπερ-
τονίζεται η παρουσία του κόκκινου σταυρού, έναντι 
των τεσσάρων λευκών τεταρτημορίων. Έτσι, στο βά-
θος - στο φόντο τού ουρανού - του ορίζοντα, χάνεται 
το ολόλευκο του πανιού, και παρουσιάζεται ορατός 
μόνος, ιπτάμενος και αιωρούμενος ο κόκκινος σταυ-
ρός, ευδιάκριτος από πολύ μακριά. αυτό συμβαίνει 
ιδιαίτερα όταν το τοπίο - το πεδίο είναι αγραφιώτι-
κο: συνεφιασμένο. 

Τέταρτο: Η εν λόγω σημαία «αισθητικά είναι λιτή 
και απλή, ανάλογη της ταυτότητας των Αγραφιωτών 
καθώς αντανακλά στην ανυπότακτη και αγωνιστική 
παράδοσή τους», δηλώνει εμφατικά ο συγγραφέας 
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- ερευνητής τοπικής ιστορίας και Δήμαρχος Λίμνης 
Πλαστήρα Νάνος Παναγιώτης. Το ότι δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες, και ιδιαίτερα εκτεταμένες σχετικές ανα-
φορές, ενδεχόμενα οφείλεται ακριβώς στην απλότη-
τά της, αλλά ίσως - ίσως και στην διαδεδομένη της 
μορφή, η οποία απαντάται σε διάφορα επαναστατι-
κά-στρατιωτικά σώματα, απ’ τους Αγραφιώτες, τους 
Καλαρρυτινούς, τη Θετταλομαγνησία, ή μέχρι και 
τους επαναστατημένους Μεσσηνίους, τους οποίους 
αποδίδει στο πρώτο ως άνω έργο του ο Hess.

Πέμπτο: Δεν ήταν ασυνήθιστη η ευρύτερη χρήση 
της σημαίας αυτής (λευκό ύφασμα, κόκκινος σταυρός 
στο κέντρο) και από άλλους, νωρίτερα ή εκείνη την 
εποχή. ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες μόνον φέ-
ρουσες κόκκινο σταυρό:124

** Σπαχήδων125 ή Ντερεμπέϊδων: Από το 1431-1516 
κ.ε. «οι Έλληνες αυτοί, κατά πλειονότητα, Ηπει-
ρώτες, Μακεδόνες, Θεσσαλοί..»126 χρησιμοποιούσαν 
δική τους λευκή σημαία που «..έφερεν ερυθρόν σταυ-
ρόν και τον άγιον Γεώργιον..»127

**Θετταλομαγνησίας του Άνθιμου Γαζή: Με τέσ-
σερις μικρότερους κόκκινους σταυρούς, ένας σε κάθε 
τεταρτημόριο. 

** Αθηνών: Με γλαύκα, 2 οφθαλμούς, ή ταν ή επί 

124. -Αγγελής Κ.Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 62-63, 82, 93, 94, 97-98, 172.
125. -Βακαλόπουλος Απόστολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ. Α΄, σ. 203-204, 206-
209. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 62-63.
126. -Ασπρέας Γεώργιος. Το εθνικόν μας σύμβολον, ό.π., σ. 4.
127. -Ζαφειρίου Ν. Ι. Σημαίαι, ό.π., σελ. 241-242, και Φοίνιξ. Τ. Ι΄. Αθήνα 1956, σελ. 592. 
-Ζαφειρίου Νικ. Η ελληνική σημαία, ό.π., σ. 25-26.
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τας.128

** Φιλικής Εταιρείας: Με κλάδο ελιάς, λόγχες, 
ΗΕΑ ΗΘΣ.

** Σπετσών: Με άγκυρα, ημισέληνο, όφι.
** Ψαρών: Με ελευθερία ή θάνατος, πουλί, λόγχη, 

κ.α., και βεβαίως η των
** Καλαρρυτινών, που είναι ολόιδια.
Έκτο: Εδώ παρατίθενται οι πιθανοί συμβολισμοί 

τών δύο χρωμάτων, στηριζόμενοι σε όσα (ταυτόση-
μα) όρισαν - δήλωσαν ο Ρήγας Φεραίος και οι Νι-
κόλαος και Αλέξανδρος Υψηλάντης, για τις «δικές 
τους» σημαίες:129

Κόκκινο: «Σημαίνει την αυτοκρατορικήν πορφύ-
ραν και αυτεξουσιότητα του Ελληνικού λαού. το εμε-
ταχειρίζοντο οι προπάτορές μας ως ένδυμα πολέμου, 
θέλοντες να μη φαίνονται αι πληγαί, οπού έτρεχον 
αίμα, διά να μη δειλιώσιν οι στρατιώται»,130 «διότι 
πολεμεί διά την ανάστασιν της πατρίδος.»131

Λευκό: «Σημαίνει την αθωότητα της δικαίας ημών 
επιχειρήσεως κατά των τυράννων.»132

128. -Μαζαράκης – Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. ΧXV-XXVI.
129. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής επαναστάσεως. Τύποις Π. Σού-
τσα και Α. Κτενά. Αθήναι 1859, τ. Α΄, σ. 96. -Βρανούσης Ι. Λέανδρος. Ρήγας Βελεστινλής 1757-
1798. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Αθήναι 1957, σ. 119.
130. -Καραμπερόπουλος Απ. Δημήτριος. Τα επαναστατικά. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης 
Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005, σ. 60-61.
131. -Άννινος Μπάμπης. Ιστορικά σημειώματα, μετά πολλών εικόνων. Τυπογραφείον Εστία. Εν 
Αθήναις 1925, σ. 279.
132. -Μαζαράκης–Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. ΧVII-XVIII. -Αγγελής Κ. Δημή-
τρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ.79-80, 87.
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«Σημαία Αγράφων του  
Μικρού Χορμόπουλου - 
Σημαία Αγραφιωτών  

καπεταναίων,  
οπλαρχηγών, κλεφτών, 

αρματολών».133 

Σημαία Αγράφων του αρματολού Χορμόπουλου  
(1645; - 1683 κ.ε. - 1695;)

133. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Σημαία Αγράφων - Αγραφιωτών (καπεταναίων, οπλαρχηγών, κλε-
φτών, αρματολών). Ιστόρηση, έτ. 1, τχ. 1, Δεκέμβριος 2021, σ. 35-47. Η σημαία αναπετάχθηκε 
την 9-5-2021 και κυματίζει σήμερα στην ιστορική θέση «Στεφάνι» του Μορφοβουνίου Καρδί-
τσας (στ’ αρματολίκι τού Καραϊσκάκη «..όπου ο Καραϊσκάκης είχε μόνιμο καραούλι»).
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Τέλος, δεν πείθει η κρίση τού Βλαχογιάννη Γ. 
(1867-1945) όταν δηλώνει ότι το δεύτερο προαναφε-
ρόμενο κλέφτικο δημοτικό (που αναφέρει τον στίχο 
«με τα μπαϊράκια ανοιχτά τα κόκκινα τα άσπρα..») 
είναι «ένα δείγμα της πλαστής μούσας του Σάθα..»134 
(μόνον αυτό λέει), διότι: 

Η κρίση του αυτή δεν είναι ολοκληρωτικά τεκμη-
ριωμένη, είναι απλή και άνευ σχετικής αναλύσεως. 
αφού ουδόλως παρουσιάζει αυτό που ακριβώς υπο-
νοεί, θεωρεί, προτείνει και ισχυρίζεται, αλλά περιορί-
ζεται μόνον στην αμφισβήτηση, χωρίς καν να δηλώνει 
τους λόγους και το γιατί, και αυτό καθιστά απολύ-
τως αδύναμη την άποψή του. παρέμβαση μάλιστα, 
που εκδηλώνεται το 1935 εβδομήντα (70) ακριβώς 
χρόνια μετά την πρωτοπαρουσίαση τού ως άνω κλέ-
φτικου δημοτικού τραγουδιού το 1865 από τον Κ. 
Σάθα135 (το οποίο επαναδημοσίευσε στο ενδιάμεσο, 
το 1908, ο Ν. Αγγελίδης)136 και είκοσι ένα (21) χρόνια 
μετά τον θάνατο του Κ. Σάθα (1842-1914) το 1914, 
και άρα χωρίς τον αντίλογό του.

Ωστόσο, ακόμη και αν κατ’ αρχάς γίνει δεκτή η 
εκτίμησή του, που αφορά άλλωστε μόνον στα χρώ-
ματα λευκό και κόκκινο, αυτό από μόνο του ουδόλως 
επηρεάζει, αφού πάμπολλοι έτεροι, όπως προαναφέ-
ραμε (δες ως άνω Ζαφειρίου, Καμπούρογλους, Αγ-

134. -Βλαχογιάννης Γιάννης. Κλέφτες του Μοριά, ό.π., σημ. 2 της σ.201.
135. -Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις, ό.π., Χρυσαλλίδος, σ. 12. -Σάθας Κ. Η κα-
τά τον ΙΣΤ΄ αιώνα, ό.π., Χρυσαλλίς, έτ. Γ΄, τ. Γ΄, φ. 71, 15-12-1865, σ. 692.
136. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ», ό.π., σ. 440.
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γελίδης, Μαζαράκης–Αινιάν, εκδότης της εφημερίδας 
Αιτωλική κ.α.), επιβεβαιώνουν ότι: «Οι Αγραφιώται137 
ύψωσαν (σημαία) λευκήν με ερυθρόν σταυρόν», «Οι 
κλέφται είχαν σημαίας φερούσας,..ως σύμβολον, ερυ-
θρόν σταυρόν..»,138 «Από τας σημαίας των κλεφτών 
δεν έλειπεν ο Σταυρός,..Οι χρωματισμοί τών σημαι-
ών ήσαν ποικίλοι. Επεκράτει το ερυθρόν χρώμα..»,139 
«Αι σημαίαι των Κλεπτών και των Αρματωλών 
ήσαν δίχρωμοι,..πλεονάζοντος του ερυθρού χρώμα-
τος. Κατά γενικήν συνήθειαν ο σταυρός εσημειούτο 
εις όλας τας σημαίας των Αρματολών και των κλε-
φτών»,140 «..να ενωθώσι (οι επαναστατημένοι Έλλη-
νες) εις τας (κάτω από τας) Νικηφόρους σημαίας του 
τιμίου σταυρού..»141

Επομένως, οίκοθεν, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός του.

ΣΗΜΑΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΤΟ 1796
 
Είναι γνωστό ότι ο αυτοαποκαλούμενος Ρήγας 

Βελεστινλής ο Θεσσαλός142 (1757–1798), ο Αντώνης 

137. -Ζαφειρίου Ν. Ι. Σημαίαι. Π. Δρανδάκη, Πυρσός, τ. Ι΄, Αθήνα 1928, σ. 241-242 και Φοί-
νιξ, τ. Ι΄(1956), σ. 592-593. -Χατζηλύρας Αλέξανδρος. Η Ελληνική Σημαία, ό.π., 1/2003 / 
σ. 11, 16, και παράρτ. Β΄, σ. ΙΙΙ-ΙV, και παράρτ. Γ΄, σ. V- VII. -Στρατιωτική Επιθεώρηση. Η 
Ελληνική Σημαία, ό.π., Γ Ε. Σ. / 7ο Ε. Γ. / 5, τχ. Σεπτ.-Οκτ. 2003, σ. 37, σ. 38-39, φωτ. νο. 
8, σ. 43, 46, φωτ. νο. 7, σ. 48.
138. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. Χ΄.
139. -Καμπούρογλου Γρ. Δ. Αρματωλοί και Κλέφτες, ό.π., σ. 23-24.
140. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Μέρος πρώτον, ό.π., σ. 438-439. -Αγγελίδου 
Α. Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Ιστορική, ό.π., σ. 22, 30.
141. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π., «Εφημ. Αιτωλική», νο. 1/10-8-
1821, σ. 462. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Τα 100 άρθρα, ό.π., σ. 30.
142. -Βρανούσης Λέανδρος. Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 8, 12, καταχωρείται η πίστη πως έφυ-
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Κυριαζής143 απ’ το Βελεστίνο, άρχισε το 1796 κ.ε. 
ν’ αγωνίζεται για την απελευθέρωση των χριστιανών 
ραγιάδων απ’ τον τουρκικό ζυγό. Στη συνωμοτική 
του κίνηση, που επεδίωκε την εξέγερση των χριστια-
νικών λαών της βαλκανικής και την ανατροπή τού θε-
ολογικού – μουσουλμανικού τυραννικού καθεστώτος 
των Τούρκων, μυούσε τους Έλληνες προσπαθώντας 
να διαδώσει τις ιδέες για την απόκτηση της ανεξαρ-
τησίας, διά επαναστάσεως,144 του ελληνικού έθνους, 
γνωρίζοντας ότι η πνευματική προετοιμασία των 
υποδούλων είναι καίριος παράγων για την επιτυχή 
διεξαγωγή τού αγώνα.145 Υπήρξε δε φίλος του αποστά-
τη του Σουλτάνου, πασά του Βιδινίου της «Μπουλγκά-
ριας» και υποστηρικτή των χριστιανών Πασβάνογλου.146 

Αφού τύπωσε στη Βιέννη τα πατριωτικά του κείμε-
να – χάρτες147 – επαναστατικά τραγούδια – Θούριο,148 

γε απ’ την πατρίδα του επειδή αναγκάστηκε να σκοτώσει Τούρκο. -Μιχαλόπουλος Φάνης. Ρή-
γας Βελεστινλής. Βιογραφικόν εράνισμα. Θεσσαλικά Χρονικά, τ. Α΄(1930), σ. 3-21.
143. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, σ. 788, βλέπε όλο το έργο για 
τον Ρήγα στις σ. 788-795.
144. -Δασκαλάκη Α., Ο Θούριος του Ρήγα εις το αρχαιότερον σωζόμενον χειρόγραφον. Δελτίον 
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (1962), τ. 16, σ. 370.
145. -Δασκαλάκη Απ. Ο Θούριος Ρήγα, ΔΙΕΕΕ (1962), τ. 16, σ. 371.
146. -Βλαχογιάννης Γιάννης. Καραϊσκάκης. Αφιέρωμα, ό.π., Νέα Εστία, έτος ΚΒ΄, 1948, τχ. 
515, σ. 115 και σημ. 1, «Έλλην φίλος τού Πασβάντογλου «Ρήγας» (πολλά) μεσιτεύει και φο-
νεύεται.» -Αινιάνος Δ. Χρονολόγιον του έτους 1857. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Αθή-
νησι 1856, σ. 14, «..του Πασβάντογλου, αποστάτου μεν του Σουλτάνου, ευεργετημένου δε άλλοτε 
παρά του Ρήγα..» 
147. -Λάϊος Γεωργιος. Οι χάρτες του Ρήγα. Δελτίο Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. 
14 (1960), σ. 231-312. 
148. -Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα πολεμικά. Επιμελητής Ε. Πρωτοψάλτης. Εκ-
δοτικός οίκος Γ. Τσουκαλά. Αθήναι1956, σ. 16-17. -Άννινου Μ. Ιστορικά Σημειώματα, ό.π., σ. 
278-279.
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αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να πετύ-
χει την ένοπλη ανταρσία των χριστιανών.149 Φτάνοντας 
την 19-12-1797150 στην Τεργέστη συνελήφθη, μαζί μ’ 
άλλους επτά οπαδούς του που ανακρίθηκαν μέχρι την 
10-5-1798, οπότε η Αυστρία παρέδωσε στη φίλη Τουρ-
κία τον σαραντάχρονο «..πανουργότατο και απιστό-
τατο των εθνών»151 κατά την αυστριακή διπλωματία, 
Ρήγα και τους συντρόφους του.152 Όλοι βασανίστηκαν 
φριχτά μέχρι την 13-6-1798 στη φυλακή του πύργου 
Neboisa στο Βελιγράδι153 απ’ τον Μαρασλή Αλή πασά 
της πόλης, οπότε στραγγαλίστηκαν154 και τα πτώματά 
τους ρίχθηκαν στα νερά του Δούναβη.155 

Πριν εκτελεσθεί αναφέρεται ότι φώναξε:156

«Λύσσαξε Τούρκε. Δεν εξαλείφεις μ’ ημάς και τον 

149. -Άμαντος Κων/νος. Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή. Σύλλογος προ διάδωσιν ωφε-
λίμων βιβλίων. Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη. Βιβλιοπωλείο Ι.Σιδέρης. Εν Αθήναις 
1930, σ. ιγ΄-ιδ΄, 7, 155, 179.
150. -Άμαντος Κων/νος. Ανέκδοτα έγγ. Ρήγα, ό.π., ΣΔΩΒ, ΙΛΒ, σ. θ΄.
151. -Legrand Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Aνέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βε-
λεστινλή. Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Εν Αθήναις 1889, τ. 3, σ. 
639.
152. -Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 18. -Άμαντος Κ., Ανέκδοτα έγγ. Ρή-
γα, ό.π., ΣΔΩΒ, ΙΛΒ, σ. 155-157, 181. -Γούδας Αναστάσιος. Βίοι παράλληλοι των επί της αναγεν-
νήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών. Τυπογρ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, τ. Β΄. Εν Αθήναις 
1870, σ. 134 κ.ε. -Βρανούσης Ι. Λέανδρος. Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 105, 130. -Legrand 
Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Aνέκδοτα, ό.π., ΔΙΕΕΕ (1889), τ. 3, σ. 601, 
607, 651, 667-669.
153. -Καιροφυλάς Κώστας. Ο Ναπολέων και η Ελλάς. Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, έτ. 
1928, Αθήναι 1928, σ. 345.
154. -Legrand Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Ανέκδοτα, ό.π., ΔΙΕΕΕ(1889), 
τ. 3, σ. 603, 758-759.
155. -Νικολαΐδου Κλεάνθους. Ιστορία του Ελληνισμού με κέντρον και βάσιν την Μακεδονίαν από 
των παναρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον. Αθήναι 1923, σ. 253.
156. -Αινιάνος Δ. Χρονολόγιον, ό.π., σ. 15.
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σπόρον της ελευθερίας, οι εκδικηταί μας γλήγορα θ’ 
αναβλαστήσωσι.»157

Παρά τον θάνατο όμως του πρωτομάρτυρα Ρήγα 
τα διεγερτικά μηνύματα δεν χάθηκαν μαζί του.158 
Έτσι, η πνοή τής ψυχής τού φωτεινού οδηγού τού ελ-
ληνισμού δεν απωλέσθη, ούτε λησμονήθηκε, αντίθετα, 
ο ίδιος μέσω των έργων του λειτούργησε ως πυρπο-
λητής των ελληνικών ψυχών.159

Η μνήμη του καλούσε σε χριστιανική εξέγερση 
κατά των Οθωμανών. 

Τα λόγια του ηχούσαν δυνατά σαν ρομφαία στα 
μηλίγγια των Ελλήνων, καλώντας τόν «..λαό (τον) 
απόγονο των Ελλήνων οπού κατοικεί την Ρούμελην, 
την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους Νήσους», με πί-
στη στο «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται 
καλά»160 και έχοντας ως στόχο «..την ανέγερσιν του 
ποτέ (κάποτε) λαμπροτάτου Γένους των Ελλήνων», 
να εξεγερθούν και ορμητικά να εκδιώξουν τους 
εχθρούς Τούρκους, καταλύοντας μια για πάντα το 
σουλτανικό αυταρχισμό, επανιδρύοντας την ελεύθε-
ρη πατρίδα τους και απολαμβάνοντας τα αγαθά της 
χωρίς εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. και συνέχιζε 
ζητώντας απ’ τον καθένα «να γίνει στύλος της ίδιας 

157. -Άμαντος Κ., Ανέκδοτα έγγ. Ρήγα, ό.π., ΣΔΩΒ, ΙΛΒ, σ. κβ΄-κστ΄, 3, 35, 145, 155, 163. 
-Βρανούσης Λ., Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 58.
158. -Legrand Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Aνέκδοτα, ό.π., ΔΙΕΕΕ (1889), 
τ. 3, σ. 605.
159. -Legrand Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Aνέκδοτα, ό.π., τ. 3, σ. 603, 
663.
160. -Βρανούσης Λ. Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 54.
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φυλής.»161 
Στίχοι όπως οι παρακάτω, του «Ύμνου Πατριωτι-

κού της Ελλάδος και όλης της Γραικίας, προς ξανα-
πόκτησιν της αυτών ελευθερίας»162 και του «Θουρί-
ου» του, μονομιάς ανάστησαν την ψυχή και του πιο 
ραγιά των ραγιάδων:163

Όλα τα έθνη πολεμούν 
και στους τυράννους τους ορμούν,
εκδίκησιν γυρεύουν
και τους εξολοθρεύουν. 
και τρέχουν για την δόξαν,
με χαρά στην φωτιάν,
φανερά μπρε παιδιά. 
Να σηκωθούμεν με ορμή, 
εκδίκησιν ζητούντες, 
τυρράνους απωλούντες,
για την ελευθερίαν. 
Με χαρά, μπρε παιδιά, 
με χαρά, στη φωτιά.164

Δεύτε παίδες των Ελλήνων,
ο καιρός της δόξης ήλθεν, 

161. -Περραιβός Χ., Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 17.
162. -Μαζαράκης-Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. XVII. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελ-
ληνική Σημαία, ό.π., σ. 79.
163. -Δασκαλάκη Απ. Ο Θούριος Ρήγα, ό.π., ΔΙΕΕΕ (1962), τ. 16, στις σ. 378-381 ο Θούριος. 
-Αγγελής Κ. Δημήτριος. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας, ό.π., σ. 791-793.
164. -Άμαντος Κ., Ανέκδοτα έγγ. Ρήγα, ό.π., ΣΔΩΒ, ΙΛΒ, σ. κε΄. -Βρανούσης Λ., Ρήγας Βελεστιν-
λής, ό.π., σ. 102.
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ας φανώμεν άξιοι εκείνων 
που μας ’δώσαν την αρχήν.

Μη ελπίζετε εις ξένους -και υιούς νενοθευμένους- 
η Ελλάς να λυτρωθή…

Ως πότε παλικάρια
θα ζούμε στα στενά
μονάχοι σα λιοντάρια
στις ράχες στα βουνά;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά;
Στοχάσου πώς σε ψήνουν καθ’ώρα στη φωτιά. 
Να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον σταυρόν.

Ω Βασιλεύ του κόσμου ορκίζομαι εις σε,
σ’ την γνώμην των τυράννων να μην ελθώ ποτέ.
Επάνω στας σημαίας υψώστε τον σταυρόν,
κι ως αστροπελέκια χτυπάτε τον εχθρόν.
Ν’ άλθη δικαιοσύνη, να λείψει ο εχθρός.
Ο νόμος ναν’ ο πρώτος και μόνος οδηγός
και της πατρίδος να γένει αρχηγός.
Γιατί κ’ η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά.165

Ο λόγος του καυστικός, αληθινός, ορμητικός, ριζο-

165. -Βρανούσης Λ. Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 154-158. 
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σπαστικός και ανατρεπτικός. Ο λόγος του Ρήγα:166

«Ο λαός, απόγονος των Ελλήνων,..και όσοι στενά-
ζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του Οθωμανι-
κού βδεληρωτάτου δεσποτισμού,..απεφάσισεν να εκ-
βοήση μεγαλοφώνως ενώπιον πάσης της Οικουμένης 
τα ιερά και άμωμα δίκαια, όπου Θεόθεν τω εχαρί-
σθησαν δια να ζήση ησύχως επάνω εις την γην,..Όταν 
η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια το 
λαού και δεν εισακούη τα παράπονά του, το να κάμη 
τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να 
αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους 
του, είναι το πλέον ιερόν απ’ όλα τα δίκαιά του και 
το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του..Η Ελ-
ληνική Δημοκρατία είναι μία, μ’ όλον οπού συμπερι-
λαμβάνει εις τον κόλπον της διάφορα γένη και Θρη-
σκείας,..είναι αδιαίρετος, μ’ όλον οπού ποταμοί και 
πελάγη διαχωρίζουν τες επαρχίας της, αι οποίαι όλαι 
είναι συνεσφιγμένον αδιάλυτον σώμα. Η αυτοκρατο-
ρία είναι θεμελιωμένη εις τον λαόν.. Ήγουν (δηλαδή) 
ο λαός μόνον ημπορεί να προστάζη, και όχι ένα μέρος 
ανθρώπων ή μία πόλις και ημπορεί να προστάζη δι’ 
όλα χωρίς κανένα εμπόδιον.»167

«Έφυγε», με πίστη στην ελπίδα ανάστασης του 
γένους:168

166. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 792-793.
167. -Φιλήμονας Ι. Δοκίμιον περί της Φιλικής Εταιρείας. Τυπογραφία Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη. 
Εν Ναυπλία 1834, σ. 288-289. -Βρανούσης Λ., Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 117, 150-151. -Άμα-
ντος Κ. Ανέκδοτα έγγ. Ρήγα, ό.π., ΣΔΩΒ, σ. 49.
168. -Περραιβός Χ., Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 19.



Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων 

74

«Ο θάνατός μου θα ωφελήση την πατρίδα μου πε-
ρισσότερον από την ζωήν μου. Έτσι πεθαίνουν τα παλ-
ληκάρια! Αρκετόν σπόρον έσπειρα! Θαρθή ώρα που 
το Έθνος μου θα δρέψη τον γλυκύν καρπόν!169 Οι Έλ-
ληνες θέλουσιν εκδικηθή το αίμα μου μίαν ημέραν.»170 

Υπέρτατο σύμβολο της δημοκρατίας που οραματί-
στηκε ο Ρήγας, η σημαία. ήταν τρίχρωμη, ερυθρή, λευκή 
και μαύρη, με τρεις μεγάλους σταυρούς και στο κέντρο 
το ρόπαλο του Ηρακλή. «η σημαία οπού βάνετε εις τα 
μπαϊράκια και παντιέρες της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
είναι εν ρόπαλον του Ηρακλέους με τρεις σταυρούς 
επάνω»,171 «το κόκκινον (χρώμα συμβολίζει) την αυ-
τοκρατορικήν πορφύραν και αυτεξουσιότητα του Ελ-
ληνικού Λαού,..το άσπρον σημαίνει την αθωότητα της 
δικαίας ημών αφορμής κατά της Τυραννίας,..το μαύρον 
σημαίνει τον υπέρ Πατρίδος και Ελευθερίας ημών θά-
νατόν»172 έλεγε. ενώ επί της σφραγίδας του «..ήσαν 
τρία ρόπαλα, κείμενα πλαγίως, επί εκάστου τούτων 
τρεις σταυροί»173 και ανέγραφε «Υπέρ Πίστεως, Πα-
τρίδος, Νόμων και Ελευθερίας.»174 

169. -Καιροφυλάς Κ., Ο Ναπολέων και Ελλάς, ό.π., ΗΜΕ (1928), σ. 344-345.
170. -Φιλήμονας Ι., Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας, ό.π., σ. 58.
171. -Άννινου Μ., Ιστορικά Σημειώματα, ό.π., σ 279. -Αγγελής Δ., Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 
79-80.
172. -Καραμπερόπουλος Δημήτριος. Τα επαναστατικά, ό.π., σελ. 60-61.
173. -Βρανούσης Λ., Ρήγας Βελεστινλής, ό.π., σ. 84,119. -Βρανούσης Λέανδρος. Η σημαία, το 
εθνόσημο και η σφραγίδα της «Ελληνικής Δημοκρατίας» του Ρήγα. Δελτίο Εραλδικής και Γενεαλο-
γικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. 8, σ. 347-388.
174. -Legrand Emile - Λεγράνδ Αιμίλιου και Λάμπρου Σπύρου. Ανέκδοτα έγγ., ό.π., ΔΙΕΕΕ 
(1889), τ. 3, σ. 591. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 793-
794.
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Έτσι, ο αναπτυσσόμενος ελληνισμός εμπνέεται, 
ταράσσεται, «σηκώνει κεφάλι», διεκδικεί, παλεύει 
για τη χειραφέτησή του και καρδιώνεται την εικόνα 
του Ρήγα, ακολουθώντας πιστά τα «πύρινα» λόγια 
του: «Στη φωτιά, στη φωτιά.»175

Ο ραγιάς στην ουσία μετέτρεψε τον Ρήγα σε σύμ-
βολο του γένους, όραμα του ελληνισμού, ιδεολόγο 
ηγέτη κατηχητή, σ’ αρχηγό της εκκολαπτόμενης επα-
νάστασης, στη σημαία της λευτεριάς.

Σημαία Ρήγα Φεραίου176 (σχεδίασμα Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  
σημαίας της «Ελληνικής Δημοκρατίας» του Ρήγα).

175. -Φιλήμονας Ι., Δοκίμιον Φιλικής Εταιρείας, όπ., σ. 289, παρ. κ΄.
176. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XVII, 9. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Ση-
μαία, ό.π., σ. 79. βλέπε σχετικά και τον Καραμπερόπουλο Απ. Δημήτριο. Ρήγας και ορθόδοξη 
πίστη. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005, σ. 42, 44, 
όπου και το ρόπαλο του Ηρακλέους με τους τρεις σταυρούς και η σημαία, καθώς και το έργο: Τα 
επαναστατικά, του ιδίου ως άνω και της αυτής εταιρείας, Αθήνα 2005, σ. 60-61.
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ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑΘΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 1800-1807

«Αρχάς 1800»177 κ.ε. δημιουργείται στόλος 1.400 
περίπου ανταρτοαρματολοναυτικών Ελλήνων, απαρ-
τιζόμενος από εβδομήντα178 πολεμικώς εξοπλισμέ-
να πειρατικά179 καράβια μ’ επικεφαλής τον απ’ τον 
Βάλτο180 θαλασσομάχο αρματολό τού Ολύμπου (γα-
μπρό του απ’ τ’ Άγραφα αρματολού Μπουκουβάλα)181 
Γιάννη Σταθά182 (1758-1812) και υπαρχηγό τον Νικο-
τσάρα,183 και τους Θ. Κολοκοτρώνη,184 Παπα - Βλα-
χάβα Ευθύμιο, Καζαβέρνη, Λάζο, Τσαχίλα, Μπιζιώτη, 
Σύρο, Αλεξανδρή, Ρομφέη, Λιόλιο κ.α. κλεφταρματο-
λούς, ιδία του Ολύμπου και των Αγράφων. 

Να τι καταγράφει σχετικά ο Κασομούλης:185

Νωρίτερα και αρχικά186 «ο Νίκος Τζιάρας, με τους 
περί αυτόν, αποσυρθέντες από τον Όλυμπον περί-
που των επτακοσίων ανδρών, διά πλοιαρίων με τας 

177. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Ιστορική αυτής εξέλιξις, σ. 24.
178. -Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Σταθάς Γιάννης, ό.π., τ. 6, σ. 132.
179. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 47, 60-61.
180. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 34-36.
181. -Passow Arnoldus. Popularia carmina Graeciae recentioris. Τραγούδια Ρωμαίικα. Lipsiae in 
aedibus B.G. Teubneri 1860, σ. 14 -Εθνικά Άσματα 1453-1821. Εταιρεία ο «Ελληνισμός». Εκ 
του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουτσουλίνου. Εν Αθήναις 1896, σ. 15-16.
182. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες -Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 837-840.
183. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 63.
184. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 585. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήμα-
τα, ό.π., τ. Α΄, σ. 61.
185. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 47. 
186. -Ευαγγελίδου Ε. Τρύφωνος. Η νήσος Σκιάθος και αι περί αυτήν νησίδες. Μελέτη τοπογραφι-
κο-ιστορική μετά χάρτου της Νήσου και εικόνων. Τυπογραφείον Δ. Γ. Ευστρατίου και Δ. Δελή. Εν 
Αθήναις 1913, σ. 96-105.
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οικογενείας, αφού ασφάλισαν αυτάς εις Κασσάνδρα 
(και) εις τας νήσους,..με μόνον τα ξίφη εις τας χείρας 
δοθέντες μετά σπουδής και επιτυχίας εις το έργον 
της πειρατείας, συνειθίσαντες εις την θάλασσαν να 
κωπηλατούν και οι ίδιοι, και να διευθύνουν τα πει-
ρατικά πλοιάρια και μόνοι των, τρέχοντες από την 
θάλασσαν εις την ξηράν και από την ξηράν εις την 
θάλασσαν, στήνοντες τον ένα πόδα έξω και τον άλλον 
εις τα πλοία, παρουσιαζόμενοι εις τους Οθωμανούς 
τρομακτικώτεροι, άρχισαν εντεύθεν να καταφρονούν 
περισσότερον τους εχθρούς,..και να φέρουν μυρίας 
δυσκολίας και κινδύνους εις τον κοινόν εχθρόν.»

Με έδρα λοιπόν και ορμητήριο την Σκιάθο μετα-
ξύ των ετών 1800-1807 και ιδιαίτερα κατά τα έτη 
1806-1807 (ρωσοτουρκικός πόλεμος) κυριαρχούν στο 
βόρειο Αιγαίο και ενεργούν πειρατικές καταδρομι-
κές επιθέσεις κατά των Τούρκων των παραλίων απ’ 
την Εύβοια μέχρι την Χαλκιδική κι απ’ τον Ελλήσπο-
ντο μέχρι την Μικρά Ασία, χτυπώντας στη θάλασσα 
όλα τα τούρκικα εμπορικά και πολεμικά καράβια,187 
κατασφάζοντας τους Τούρκους.188 «Είμεθα ημείς οι 
Έλληνες 1.400, όλοι οι Καπεταναίοι του Ολύμπου..» 
σημειώνει εμφατικά ο Θ. Κολοκοτρώνης.189

Για καλύτερη μάλιστα δράση έχουν διαμοιράσει 
τον στόλο των 70 πλοίων, ανά 10, σε 7 μοίρες-σώ-

187. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 76.
188. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 577-580, 584.
189. -Τερτζέτης Γ., Ο Γεώργιος Τερτζέτης, Διήγηση Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ό.π., σ. 702. -Σά-
θας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 587 σημ. 1.
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ματα (ταϊφάδες), δίνοντας σε κάθε μία τα εξής ονό-
ματα: Όλυμπος, Σκιάθος, Ρούμελη, Βάλτος, Μοριάς, 
Άσπρη Θάλασσα (Αιγαίο) και Κασσάνδρα.190 

Τα πλοία τους είναι «..καταμέλανα και τα ιστία 
και το σκάφος»,191 κατάμαυρα κουρσάρικα και χρη-
σιμοποιούν σημαία βαθυγάλανη με ένα λευκό φαρδύ 
σταυρό στη μέση,192 «του ουρανού παντιέρα». σχεδόν 
πανομοιότυπη με την πρώτη επίσημη σημαία της ξη-
ράς («κατά γην») του ελληνικού κράτους. ο σταυρός 
ήταν ελάχιστα πιο λεπτός από αυτής του Σταθά.193

Καταγράφει ο Σάθας πως μετά την συνθήκη του 
Τίλσιτ τον Ιούλιο του 1807 και «άμα τη φυγή του 
ρωσικού στόλου (του Ρώσου Ναυάρχου Ντιμίτρι Σε-
νιάβιν) πολλοί των παρακολουθησάντων τον Σινιάβιν 
αρματολών, ως ο Γιάννης Σταθάς, και άλλοι, ηνώ-
θησαν μετά τινων νησιωτών και των καπεταναίων 
του Ολύμπου, και ανυπολιγίστους ζημίας εις τους 
Τούρκους επροξένησαν.194 Αναλαβών την αρχηγίαν 
ο Σταθάς αμέσως διέταξε να απορριφθή η ρωσσική 
σημαία, και αντ’ αυτής κατασκευάσας ανεπέτασεν 
επί της ναυαρχίδος του την σημαία του ελληνισμού, 
φέρουσαν επί κυανού πεδίου σταυρόν κατάλευκον.»195 

190. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 585-586.
191. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 586.
192. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 585-586.
193. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελλήνων Αγώνες - Εκκλησίας Μάχες, ό.π., σ. 839.
194. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 584.
195. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 586. «Οι καταδρομείς προτραπέντες και υπό 
της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης εκλησίας,..και εν απειθεία απειλούσης κατά της κεφαλής των 
τους κεραυνούς του αναθέματος, ηναγκάσθησαν να διαλυθώσι, και περί τας αρχάς Δεκεμβρίου 
(1807) επανήλθον εις τας εστίας των..» σ. 587.
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Δηλαδή τότε για πρώτη-πρώτη φορά φιλοτεχνήθη-
κε- «κατασκευάσας» στην Σκιάθο η ελληνική γαλα-
νόλευκη. 

 Να η σημαία:

Σημαία Σταθά Γιάννη στις Σποράδες.196

Αναφέρεται μάλιστα ρητά ότι η σημαία υφάνθηκε 
στη μονή του Ευαγγελισμού της Σκιάθου και ευλο-
γήθηκε επιτόπου το 1807 απ’ τον ηγούμενο Νήφωνα, 
που όρκισε και τους παρόντες αρματολοναυτικούς, 
ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατά τη οποία κα-
ταστρώθηκαν τα επόμενα πολεμικά τους σχέδια197

196. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 75-.76. -Μαζαράκης-Αινιάν Κ.Ι. Ση-
μαίες, ό.π., σ. XV.
197. -Φραγκούλας Ν. Ιω. Σκιαθίτικα. Δ΄-Μνήμες Σκιάθου. Τρία ιστορικά μελετήματα. Η πρώτη 
ελληνική σημαία και η Σκιάθος. Εκδόσεις Ιωλκός. Αθήνα 1986, σ. 41, 43-46.
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Δηλώνει χαρακτηριστικά ο Τ. Ευαγγελίδης:198

«Η Σκιάθος και η ιερά Μονή του Ευαγγελισμού 
έχουσι πρώται την τιμήν ότι ήκουσαν τους φιλο-
πάτριδας εκείνους άνδρας, έχοντας προ αυτών την 
σημαίαν (επί κυανού εδάφους λευκόν σταυρόν) και 
ορκιζομένους υπό του ηγουμένου Νήφωνος, ότι θα 
πολεμήσωσιν υπέρ πίστεως και πατρίδος.»199

 Όπως δε σημειώνει ο Ι. Φραγκούλας:200 
«Επομένως μπορεί η Σκιάθος να υπερηφανεύεται 

ότι είναι ο τόπος στον οποίο υψώθηκε η πρώτη Ελ-
ληνική Σημαία, ότι είναι η γενέτειρα της Ελληνικής 
Σημαίας.» 

Τραγουδήθηκαν ως εξής:201

Μαύρο καράβ’αρμένιζε ’ς τα μέρη της Κασάντρας,
είχε πανιά κατάμαυρα, και τ’ ουρανού παντιέρα…(σημαία).
Εμπρός κορβέτα μ’ άλικο (κατακκόκινο-τούρκικο) μπαϊράκι 
του εβγήκε.
-Μάινα! (κατέβασε) Φωνάζει (ο Τούρκος) τα πανιά, ρίξε τα 
λέγει κάτω!
-Δεν τα μαϊνάρω τα πανιά, ουδέ τα ρίχνω κάτω!
Μη με θαρρείτε νειόνυφη, να βγω να προσκυνήσω.
Εγώμαι ο Γιάννης του Σταθά, γαμπρός του Μπουκουβάλα.

198. -Ευαγγελίδου Ε. Τρύφωνος. Η νήσος Σκιάθος, ό.π., σ. 100-101. -Φραγκούλας Ν. Ιω. Σκι-
αθίτικα. Α΄-Ιστορία της Σκιάθου. Η ιστορική- πολιτική -εκκλησιαστική επισκόπηση της Σκιάθου. Εκ-
δόσεις Ιωλκός. Αθήνα 1978, σ. 97.
199. -Βαλέτας Γ. Οι αρχές του Νεοελληνικού θεάτρου. Ο άγνωστος θεατρικός πρόδρομος Επιφά-
νιος Δημητριάδης ο Σκιάθιος και η ανέκδοτη τραγωδία του Πέρσαι ή Ξέρξης. Αθήνα 1953, σ. κδ΄.
200. -Φραγκούλας Ν. Ιω. Σκιαθίτικα. Δ΄-Μνήμες Σκιάθου, ό.π., σ. 43, 45.
201. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Μέρος πρώτον, ό.π., σ. 440. -Εθνικά Άσματα 
1453-1821. Εταιρεία ο «Ελληνισμός», ό.π., σ. 14-15.
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Τράκο202 (επίθεση-κυνηγήστε τους) λεβένταις! ρίξετε ‘ς τη 
πλώρη το καράβι!
Των Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μη ψηφάτε…(υπολογίζετε)
Οι Τούρκοι βόλταν έρριψαν, κ’ εγύρισαν την πλώρη.
Πρώτος ο Γιάννης πέταξε με το σπαθί ‘ς το χέρι (πήδηξε-όρ-
μησε - ρεσάλτο).
Στα μπούνια203 τρέχουν αίματα, η θάλασσα κοκκινίζει.
Αλλά! αλλά! (Αλλάχ-Αλλάχ) οι άπιστοι κράζουν και προσκυ-
νούνε.204 ή
Πούχε τα νέφη για πανιά, τον ουρανό παντιέρα..
Να χύσωμ’ αίμα Τούρκικο, να φάνε κ’ οι κοράκοι
ποτάμι τρέχουν αίματα, θάλασσα κοκκινίζει..205 ή
Μαύρα πανιά το σκέπαζαν και τ’ ουρανού παντιέρα..206

ΣΗΜΑΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ 
ΤΟΥ ΖΩΤΟΥ Λ., ΒΕΛΗ Κ. κ.α.  

Τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου του 1821 στ’ Άγρα-
φα συγκρότησαν επαναστατικό συμβούλιο οι κα-
πετάνιοι – οπλαρχηγοί Λογοθέτης Ζώτος, Χρίστος 
Σουλιώτης, Κώστας Βελής, Κωνσταντής Βουλπιώτης, 
Γιαννάκης Γιολδάσης, Μπράσκας και Αραπογιάννης207 

202. -Τράκο: Συμπλοκή σώμα με σώμα πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου.
203. -Μπούνια: Μικρά ανοίγματα στις πλευρές του πλοίου για να φεύγουν τα νερά απ’ το κατά-
στρωμα.
204. -Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, ό.π., σ. 586.
205. -Passow Arnoldus. Popularia carmina Graeciae, ό.π., σ. 14-15.
206. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XV. -Αγγελίδου Α. Νικολάου. Η ελληνική ση-
μαία. Ιστορική αυτής εξέλιξις, ό.π., σ. 24.
207. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι επαναστ., ό.π.,τ. Δ΄, σ. 147.
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«..διά να ελευθερώσουν τα άγραφα κατακρατούμενα 
έως τώρα εις φόβον από μίαν εχθρικήν δύναμιν..»208 
Μετά την οργανωτική συγκέντρωση, στην οποία συμ-
μετείχαν αντιπρόσωποι απ’ όλα τα αγραφιώτικα χω-
ριά, όπου αποφασίσθηκε η εξέγερση, ο Βελής και ο 
Βουλπιώτης «..επήγαν εις την Ευρόπολιν (Νευρόπο-
λη) μετά προτρεπτικών Γραμμάτων, και εν τω άμα 
συνήχθησαν αφ’ όλα τα χωρία οι φιλελεύθεροι Έλλη-
νες και εβόησαν ομοθυμαδών: «Κατεβάλλωμεν ήδη 
τον εχθρόν, απερρίψαμεν τον ζυγόν» ο Χριστός μεθ’ 
ημών, και ουδείς καθ’ ημών.»209 

Παράλληλα ο Λογοθέτης Ζώτος210 προσκάλεσε 
τους κατοίκους της Ρεντίνας «..να ενωθώσι εις τας 
Νικηφόρους σημαίας του τιμίου σταυρού..»,211 ανα-
φέρει την 10-8-1821 ο αρθρογράφος-εκδότης της 
αρχαιότερης, εις το Μεσολόγγι, εκδιδόμενης χειρό-
γραφης εφημερίδας «Αιτωλική».212 Να ενωθούν κάτω 
από τις σημαίες του τιμίου σταυρού, δηλαδή κάτω 
από την γνωστή ως άνω σημαία των Αγράφων του 
Χορμόπουλου, τη λευκή με τον κόκκινο τίμιο σταυ-
ρό στη μέση. ατράνταχτη μαρτυρία και απόδειξη της 
διαχρονικής χρήσης της απ’ το 1680 έως στις αρχές 
του 1822. 

Δηλώνει μάλιστα και κάτι επιπλέον με την ως άνω 

208. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι, ό.π., Νέος Ελληνομνήμων, τ. Α΄, σ. 461-462.
209. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι, ό.π., Νέος Ελληνομνήμων, τ. Α΄, σ. 462.
210. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι επαναστ., ό.π.,τ. Δ΄, σ. 147-148. -Κασομού-
λης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α, σ. 100 και σημ.9.
211. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι, ό.π., Νέος Ελληνομνήμων, τ. Α΄, σ. 462.
212. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Τα 100 άρθρα Ιστορικά-Λαογραφικά, ό.π., σ. 30.
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καταγραφή του ο αρθρογράφος στην εφημερίδα:
«Τας σημαίας», χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό 

όχι σημαία. Αυτό φανερώνει ότι η επανάσταση έχει 
εξαπλωθεί σ’ όλα τ’ Άγραφα.

Να η σημαία:

Σημαία επανάστασης του 1821 στ’ Άγραφα, του Λογοθέτη Ζώτου,  
Κώστα Βελή κ.α. Αγραφιωτών καπεταναίων-οπλαρχηγών.

Τότες ήταν που ο φιλικός Βελής Κώστας213 (Στερ-
γιόπουλος,214 1770-1821) την 10-5-1821 κήρυξε την 
επανάσταση215 στο Κεράσοβο216 των Αγράφων, ανα-

213. -Κασομούλης Νικ. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 100-101, 140, 147, σημ. 2.
214. -Λάππας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης τα τραγούδια της, ό.π., σ. 100.
215. -Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Ψηφιοποιημένα στον διαδικτυακό ιστό της Βουλής 
των Ελλήνων. Βουλή των Ελλήνων. Έτος έκδοσης 1857, 1862, επανέκδοση 1971, 1972, τ. 11, σ. 
43, 216. -Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, Βελής, ό.π., τ. 2, σ. 338.
216. -Διαμαντούρου Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο. Επέ-
κταση και ένταση των πολεμικών συγκρούσεων. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθη-
νών. Αθήναι 1975, τ. ΙΒ΄, σ. 105, 160.
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πετάσσοντας την σημαία της ελευθερίας «του τιμίου 
σταυρού», καλώντας τους Αγραφιώτες σ’ εξέγερση 
με την ακόλουθη προκήρυξη:217 

«Αδελφοί. Ήρθεν η ώρα με το θέλημα του Θεού να 
ελευθερώσωμεν την Πατρίδα από την τυραννίαν την 
τουρκικήν. Λοιπόν άμα λάβητε το παρόν, να πάρετε 
τα άρματά σας και να έλθητε οπού σας προσμένω 
εδώ εντός τριών ημερών διότι ο καιρός δεν μας περι-
μένει περισσότερον. Να είμεθα έτοιμοι να κάμωμεν 
το χρέος μας εις την Πατρίδα. Κεράσοβον 10 Μαΐου 
1821. Ο αδελφός σας Κώστας Βελής.»218

Αναφέρει ο Ν. Κασομούλης σχετικά:
Στ’ Άγραφα και στον Ασπροπόταμο «..όταν ήλ-

θεν η ώρα της Επαναστάσεως του έθνους, το 1821, 
ύψωσαν την σημαίαν ο Νικολός Στορνάρης μετά του 
..Γεωργάκη Βελή Αγραφιώτου.»219 

Την 4-6-1821 μάλιστα ο Βελής Κώστας μαζί με 
τον οπλαρχηγό και αρματολό του Ασπροποτάμου Νι-
κολό Στορνάρη γράφουν τα εξής σ’ επιστολή τους 
προς τον αρματολό του Ξηρομέρου και μετέπειτα 
(2/1822) στρατηγό Γωργάκη Βαρνακιώτη ή Νικολού:220

«..και εγω (Στορνάρης) σιμερα με το θέλιμα του 
θέου κανώτο χαϋρλιξεκυνημαμου (εξεγείρομαι) και 
ανμπότας (μακάρι) οθεός ναμας αξιόσι και ναμας δι-
νάμοσι διανατελιοσομεν το ποθούμενω μας. Δεν σου 

217. -Διαμαντούρου Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως, ό.π., σ. 113.
218. -Γριβέλλας Λ., Καραφύλλης Ν., Μαγόπουλος Β. Εγχειρίδιο, ό.π., σ. 120.
219. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 91.
220. -Φυσεντζίδου Ν. Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί, ό.π., σ. 63.
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αποκρήθικα απουταεπροχθες επιδεί ερποσμενα (πε-
ρίμενα) τον κωστα βελί απουτα είταν (που ήταν) στα 
τρίκαλα και σιμερον εβίκεν (μπήκε-ήλθε) και αντα-
μοθκαμαν και ομόγνομος κάνομεν τι καλον τέρτιπι 
κάτα τον σέφερον.. (μαζί και οι δύο ξεκινάμε τον 
πόλεμο)», και συμπληρώνει ο ίδιος ο Βελής:221

«καγώ ο αδελφο σας κώστας βελή..παρασκεβή 
βράδη έδοσα την μούντζα της τουρκιάς (ξεσηκώθηκα) 
και εβήκα (ήλθα) εδό εις τον αδελφόν μας καπεταν 
νηκολώ και εκάμαμαν αυτά οπού σου γράφη όθεν 
αδελφέ (Γ. Βαρνακιώτη) μήαν ώρα αρχήτερα να γένη 
ο χτιπήςμός (να τους χτυπήσουμε) από όλα τα μέρη 
οπού να μην προπήσον (να μην προλάβουν) να παρον 
τα μέτρα τους ότι το πρότο (γιατί πρώτα απ’ όλα) 
αν τους βάλομεν εμπρος διά δέκα ημέρας πέρη τέλος 
η δουληά τους (θα τους τελειώσουμε) ότι το πρότο 
επήρεν κάτου γηρηζμόν (θα πάρουν την «κάτω βόλ-
τα») σωνόμεθα ώχη και να μας κριγιόση η δουληά 
(να μην αργήσουμε),..διά να γκαρδιόσι (εμψυχωθεί) 
ο κώζμος διά να έμπουν σε κομάτι γκαγερέτι (να βο-
ηθήσουν, να συμμετάσχουν στην εξέγερση)». 

 Στη συνέχεια ο Βελής Κ. με τους οπλαρχηγούς 
Κώστα Μπουκουβάλα, Λογοθέτη Ζώτο. Σταμούλη 
Γάτσο, Χρήστο Σουλιώτη, Κωνσταντή Βουλπιώτη, 
τους Γιολδασαίους, Αραπογιάννη, Μπράσκα222 κ.α. 
«..απεδίωξαν και οι Αγραφιώται τους εν τη επαρ-

221. -Φυσεντζίδου Ν. Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί, ό.π., σ. 64.
222. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής, ό.π., τ. Γ΄, σ. 346. «..ως και 
ο (οπλαρχηγός) του Σοβολάκου Ιωάννης Βράσκας..»
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χία αυτών..Τούρκους και συσσωματωθέντες έπεσαν 
εις Θεσσαλίαν και έκαυσαν223 τα επί των μεθορίων 
δύο κονιαροχώρια Φράγκον224 και Λοξάδαν»225 (στα 
ριζά του κάμπου της Καρδίτσας), δίνοντας μάχες226 
με τους Τούρκους στο Μπλάζον (Μοσχάτο), Φανάρι, 
Κανάλια, Κερασιά, Στούγκον (Κρυονέρι) και Ρεντίνα 
των Αγράφων Καρδίτσας. «Οι ριζιώται ετράβησαν 
τας φαμελίας των εις τα υψηλότερα μέρη και έλαβον 
τα όπλα. με τοιαύτην ευκολίαν ελευθερώθησαν τα 
άγραφα..»227 

Η εξέγερση επεκτάθηκε, οπότε οι επαναστάτες:
«..τον ουμερ πασια (Ομέρ πασά) τον ηφερά κυ-

νηγόντας έος το ζήτουνι (Λαμία) ομηος (ομοίως) 
και τον τελία φεύξω (Τελεχά φέϊζο μπέη) τον έχον 
κλίσμενον εις τιν πάτρα (Νέα Πάτρα-Πατρατζίκι-Υ-
πάτη) στο καρπενιση τους τούρκους τους εκάμαν 
μουασερέν (τους πολιόρκησαν, διαπραγματεύτηκαν) 
και επροςκύνισαν και τους περαν τα τοφέκυα και 
δεν τους εσκωτοσαν..»228 και ύστερα οι Τούρκοι του 
Καρπενησίου «..απελπισθέντες έφυγον νυκτός εις 

223. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής, ό.π., τ. Δ΄, σ. 147. -Διαμα-
ντούρου Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως, ό.π., σ. 160.
224. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π.,, σ. 464. -Finlay George. Ιστορία 
της Ελληνικής Επαναστάσεως, ό.π., τ. Α΄. σ. 245.
225. -Τρικούπης Σπυρίδων. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τυπογραφία Ταϋλόρου και 
Φραγκίσκου. Έκδοσις δευτέρα. Εν Λονδίνω 1860-1862, τ. Α΄, σ. 271, και έκδ. τρίτη, τυπογρα-
φείο της Ώρας, Αθήναι 1888, τ. Α΄, σ. 212-213.
226. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Τα 100 άρθρα ιστορικά, ό.π., σ. 30.
227. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π., σ. 463.
228. -Φυσεντζίδου Ν. Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί, ό.π., σ. 63. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγρα-
φοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π., σ. 468.
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Ήπειρον διά τινών δυσβάτων οδών.»229

Ακολούθως «..ο ανάξιος Προεστώς και προδότης 
Τσολάκογλους»,230 οι συνεργάτες των Τούρκων τής 
οικογένειας των φιλότουρκων231 μεγαλοκοτζαμπάση-
δων - προεστών Δ. Τσολάκογλου της Ρεντίνας, πρό-
δωσαν232 τον Βελή στους Τούρκους μ’ αποτέλεσμα να 
συλληφθεί στα μέσα Ιούνη233 δίπλα απ’ την Ρεντίνα 
στην περιοχή του χωριού Φωτιάνα (Αϊδονοχώρι), που 
έκτοτε πήρε τ’ όνομά του «ταμπούρια του Βελή» και 
να εκτελεστεί234 στην Κωνσταντινούπολη με φρικτά 
βασανιστήρια.235

ΣΗΜΑΙΑ ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ ΣΤΗ  
ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑ – ΠΗΛΙΟ ΤΟ 1821236

 

Ο καταγόμενος απ’ τις Μηλιές του Πηλίου αρχι-

229. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής, ό.π., τ. Γ΄, σ. 346.
230. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π., σ. 462. 
231. -Σταματόπουλος Α. Τάκης. Ο εσωτερικός αγώνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821. 
Αθήνα 1957, σ. 72 και σημ. 1, σ. 167 και σημ. 1 και 3, σ. 168.-Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυ-
μήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 295 και σημ.3. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, 
ό.π., σ. 462-463.
232. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 95, 100-101, 116, 125, 127, 140, 
295, τ. Γ, σ. 626 και σημ.1. -Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος, ό.π, σ. 462-
463.
233. -Τρικούπης Σπυρίδων. Ιστορία, ό.π., έκδ. β΄, τ. Α΄, σ. 272, έκδ. γ΄, σ. 212.
234. -Αραβαντινός Π. Χρονογραφία, ό.π., σ. 346 σημ. 1. -Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική 
Εγκυκλοπαίδεια, Βελής, ό.π., τ. 2, σ. 338.
235. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περί επαναστάσεως, τ. Δ΄, σ. 148. -Διαμαντούρου 
Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως, ό.π., σ. 160 -Κασομούλης Κ. Νικόλαος Ενθυμήματα, 
ό.π., τ. Α΄, σ. 147, σημ. 2, απόγονός τους υπήρξε ο συνεργασθείς με τους Γερμανούς, δοσίλογος 
και διορισμένος απ’ τις γερμανικές δυνάμεις «Πρωθυπουργός» Τσολάκογλου Γ.
236. -Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περί επαναστάσεως, τ. Γ, σ. 132-135.
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μανδρίτης, λόγιος, μεγάλος διδάσκαλος του γένους 
και φιλικός Άνθιμος Γαζής237 (1758-1828) ως «Επί-
τροπος της Υπερτάτης Αρχής» την 7-5-1821238 ύψωσε 
στο χωριό του, μαζί με τον τοπικό αρματολό Κυριάκο 
Μπασδέκη, τον οπλαρχηγό Γιώργο Γριζάνο239 κ.α., την 
παρακάτω επαναστατική σημαία240 με τον κόκκινο 
σταυρό του αγίου Γεωργίου και τέσσερις μικρότε-
ρους στα ισάριθμα τεταρτημόρια. Ύστερα, με κέντρο 
πάντα τις Μηλιές που έγινε το πολεμικό κέντρο, ξε-
σήκωσε την επαρχία, εξέδωσε επαναστατική προκή-
ρυξη, συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 πολε-
μιστές, συγκρότησε τη «Βουλή της Θετταλομαγνησί-
ας»241 και «έπεσαν» κατά των Τούρκων στα Λεχώνια 
(7/5), Βόλο (9/5), Βελεστίνο κ.α.242 

237. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. ΧXV.
238. -Διαμαντούρου Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως, ό.π., σ. 105, 110-112.
239. -Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα, διά να χρησμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν. 
Εκδίδονται υπό Χ.Ν.Φιλαδελφέως εις 5 τόμους. Αθήνησιν 1857, τ. Α΄, σ. 129.
240. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 94.
241. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας και οι Θεσσαλοί αγρόται. Εκδόσεις Γ. Ξέ-
νου. Αθήναι 1947. σ. 52.
242. -Διαμαντούρου Ιωάννα. Εξάπλωση της επαναστάσεως, ό.π., σ. 111.



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

89

Σημαία Γαζή Άνθιμου στη Θετταλομαγνησία - Πήλιο243 (σχεδίασμα 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

 

Να τι καταγράφουν σχετικές ενθυμήσεις:244

«Αφτόν τουν κιρόν εγινε μεγάλη σιισι (σύγχυση-φασα-
ρία) στα μέρι τις Ζαγοράς, ο..αρχιμαντρίτης Γαζις Μηλιό-
τις..Χτιπίθικαν στα ικοσιτεσαρα (24 χωριά του Πηλίου) η 
ραγιάδες με του τουρκικου ασκέρ..», «Ετούτον τον κερον 
ι Ρομέι τα έβαλαν με τιν Τουρκιάν κε σίκοσαν μπαϊράκι η 
Μακρινίτζα κι άλα χουργια κ ίρθε ασκέρ τούρκικο πολί..», 
«Έγινε μία αποστασία, δηλ. εσήκωσαν τοφέκι τα εικοσι-
τέσσερα χωρία Βόλου κατά τους Τούρκους..»

243. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XXV, σ. 15.-Αγγελής Δημήτρης. Ελληνική 
Σημαία, ό.π., σ. 94
244. -Σπανός Κ. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 124, 125, 127.
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ΣΗΜΑΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 1821

Ο Λιακόπουλος Μήτρος ή Λιάκος245 κατ’ αρχάς 
έδρασε στον Όλυμπο ως κλεφταρματολός και με την 
έναρξη της επανάστασης το 1821, ως οπλαρχηγός, πο-
λέμησε κατά των Οθωμανών στον Όλυμπο, στις Σπο-
ράδες επικεφαλής των «Ολυμπιακών στρατευμάτων»246 
και στη Χαλκιδική με γενικό αρχηγό τον Εμμανουήλ 
Παππά (Ιούνιος 1821 κ.ε.). Επιστρέφοντας συμμε-
τείχε στην εξέγερση των Ολυμπίων οπλαρχηγών στο 
υψηλόκορφο όρος και στις μάχες της Καστανιάς και 
Μηλιάς (3/4-4-1822), στον ξεσηκωμό και στην άμυνα 
της Νάουσας με τον πρόκριτο – οπλαρχηγό Ζαφειρά-
κη Λογοθέτη (Απρίλιος 1822), σε μάχες με τον Κα-
ραϊσκάκη,247 τον Υψηλάντη Δ. και τον Μακρυγιάννη 
Γ., ακολούθως εξεστράτευσε στο Τρίκερι (Νοέμβριος 
1827) καταδιώκοντας τους Τούρκους και σκοτώθη-
κε στη μάχη του Μαυροβουνίου Θήβας248 τον Ιούνιο 
1829,249 προήχθη σε αντιστράτηγο το 1825 και σε πε-
ντακοσίαρχο το 1829.250 «..ο γενναίος Μήτρος, άξιον 

245. -Ζαφειρίου Νικ. Η ελληνική σημαία, ό.π., σελ. 32.
246. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 372. «Ολυμπιακά ωνομάσθησαν 
ως εκ του περιφήμου όρους Ολύμπου.»
247. -Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα, διά να χρησμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν. 
Εκδίδονται υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως εις πέντε τόμους. Αθήνησιν 1857, τ. Γ΄, σ. 152.
248. -Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών. Εκ της τυπο-
γραφίας Α. Κορομηλά. Εν Αθήναις 1836, τ. Α΄, σ. 68, 96.
249. -Τσακνάκης Β. Ευάγγελος. Ο αγωνιστής του 1821 Δημ. Κ. Λιακόπουλος, ακόλουθος του Μή-
τρου Λιακόπουλου. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ. 79, Λάρισα 2021, σ. 3-16.
250. -Χιονίδης Χ. Γεώργιος. Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδό-
νες. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1952, τ. 12 (1972), σ. 44.
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παλληκάρι και καλός πατριώτης» τον χαρακτηρίζει ο 
Μακρυγιάννης.251 

 Χρησιμοποιούσε σημαία κατάλευκη που έφερε ει-
κόνα του πολέμαρχου αγίου Γεωργίου.252

Σημαία Λιακόπουλου Μήτρου στον Όλυμπο.253 

 Καθώς μιλήσαμε για τον Όλυμπο παρουσιάζουμε 
εδώ στίχους απ’ το κλέφτικο δημοτικό «Ο Όλυμπος», 
σχετιζόμενοι με το υπό έρευνα θέμα μας:254

251. -Μακρυγιάννης Ιωάννης. Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη. Κείμενον-Εισαγω-
γή-Σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη. Έκδοσις Β΄. Έκδοσις βιβλιοπωλείου Ε. Γ. Βαγιονάκη. 
Αθήναι 1947, τ. Α΄, σ. 261.
252. -Τζούρας Βασίλειος. Η ελληνική σημαία, μελέτη πρωτότυπος ιστορική αρχομένη από τους 
προϊστορικούς χρόνους και μέχρι των καθ’ ημάς. Έκδοσις Β΄. Χρωμοτυπογραφείον Α. Λάνζα. Εν 
Κέρκυρα 1909, σ. 22.
253. -Νουχάκης Εμ. Ιωάννης. Η σημαία μας. Βιβλιοπωλείον Ι. Σιδέρη. Εν Αθήναις 1909, σ. 
35. -Ζαφειρίου Ν. Ι. Σημαίαι. Π. Δρανδάκη. Πυρσός, τ. Ι΄(1928), σ. 241-242, τ. Ι΄(1956), 
σ. 592.
254. -Εθνικά Άσματα 1453-1821. Εταιρεία ο «Ελληνισμός», ό.π., σ. 92.



Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων 

92

Μη με μαλώνεις Κίσσαβε μπρε Τουρκοπατημένε,  
που σε πατούν η Τούρκισσαις τσιγγάναις των κονιάρων. 
Εγώμ’ ο γέρος Όλυμπος ςτον κόσμο ξακουσμένος,
έχω σαράντα δυο κορφαίς κ’ εξήντα δυο βρυσούλαις,
κάθε κορφή και φλάμπουρο (σημαία), κάθε κλαδί και κλέφτης.
Και στην ψηλή μου την κορφήν αϊτός ειν’ καθισμένος
οπού κρατεί ςτα νύχια του κεφάλ’ αντρειωμένου.. 255 
ή σε παραλλαγή
Εγώμ’ ο γέρο Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμένος.
Πώχω χιλιάδες δυο κορφές κι αμέτρητες βρυσούλες,
κάθε κορφή και φλάμπουρο..256 ή
Έχω γιατάκια κλέφτικα, που ξεχειμάζουν κλέφταις
και όταν πέρν’ η άνοιξις κι ανοίγουν τα κλαδάκια
γεμίζουν τα βουνά κλεφτιά..257 

ΣΗΜΑΙΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΟ – ΘΕΤΤΑΛΟ – ΘΡΑΚΙΚΗ» 1826

Οι πρόσφυγες στο Ναύπλιο αγωνιστές Θεσσαλοί, 
Μακεδόνες και Θρακιώτες, ενώθηκαν στα μέσα Ιού-
λη του 1826 και η Διοικητική (κυβερνητική) Επιτροπή 
την 7-7-1826 ενέκρινε - όρισε αρχηγό τους τον «..εξ’ 
Ολύμπου της Θετταλίας»,258 σύντροφο του Ρήγα, φιλι-
κό και συγγραφέα Χριστόφορο Περραιβό.259 

255. -Passow Arnoldus. Popularia carmina, ό.π., σ.103. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Ση-
μαία, ό.π., σ. 73.
256. -Αγγελίδου Νικολάου. Η ελληνική σημαία. Μέρος πρώτον, ό.π., σ. 443.
257. -Passow Arnoldus. Popularia, ό.π., σ.104. -Εθνικά Άσματα 1453-1821, ό.π., σ. 107-108.
258. -Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα, ό.π., Εν Αθήναις 1836, τ. Α΄, σελίδα: Εξώ-
φυλλο, βλέπε επίσης του ιδίου: Απομνημονεύματα, Αθήνα 1956, σελίδα: Εξώφυλλο.
259. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 377, 427, σημ. 1.
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Σχημάτισαν έτσι ένα ξεχωριστό στρατιωτικό σώμα 
600 σχεδόν πολεμιστών με την ονομασία «Φάλαγξ 
ΜακεδονοΘετταλοΘρακική»260 και δική τους σημαία, 
προφανώς την ελληνική εθνική γαλανόλευκη «των 
κατά γην δυνάμεων», επί της οποίας είχαν θέσει την 
επιγραφή «Μακεδονο-Θετταλο-Θρακικόν».261 Ακο-
λούθως διαχωρίστηκαν σε λόχους μ’ επικεφαλείς Λο-
χαγούς κι έλαβαν μέρος σε διάφορες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην ανατολική Στερεά Ελλάδα μ’ αρχη-
γό τον Αρχιστράτηγο του αγώνα Καραϊσκάκη,262 στο 
στράτευμα του οποίου εντάχθηκαν,263 ενώ εξέλεγαν 
και δικούς τους Πληρεξούσιους - Παραστάτες στις 
Εθνοσυνελεύσεις.264 

Ένα τμήμα της φάλαγγας συγκροτούσε το μικρό-
τερο «σώμα των Σταυροφόρων», που έφεραν σταυρό 
ραμμένο αριστερά στο στήθος.265

260. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 351, 429.
261. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 95-96.
262. -Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα, ό.π., τυπ. Κορομηλά. Εν Αθήναις 1836, τ. 
Β΄, σ. 95. -Αινιάν Δημήτριος. Η βιογραφία, σ. 36.
263. -Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος. Τα πολεμικά γεγονότα από τον Ιούλιο ως το τέλος του 1826. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΒ΄, σ. 420.
264. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 673.
265. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 346 σημ. 6, 7, σ. 337 σημ. 1, 2, 3.
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Σημαία Θεσσαλών, Μακεδόνων και Θρακιωτών του 1826  
(σχεδίασμα του γράφοντος).

Κατά μίμηση του σώματος αυτού συγκροτήθηκαν 
και άλλα όπως η «Φάλαγξ των Επτανησίων», η «Ιό-
νιος Φάλαγξ», η «Σμυρναίικη» κ.α.266

 
ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΤΟ 1827. Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

 Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να 
οδηγούν σε σημαία χρησιμοποιηθείσα απ’ τον Αρχι-
στράτηγο και Γενικό Αρχηγό της Στερεάς Ελλάδας 
Καραϊσκάκη Γεώργιο (1782-1827). Προφανώς δεν 

266. -Αινιάν Δημήτριος. Η βιογραφία, σ. 43.
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υπάρχει σημαία τού Καραϊσκάκη, παρά μόνον αυτή 
που παρέδωσε ο Στόλαρχος όλων των ελληνικών 
ναυτικών δυνάμεων Κόχραν στον Καραϊσκάκη (δέκα 
πέντε περίπου ημέρες πριν τον θάνατό του) κατά την 
άφιξη του πρώτου στο στρατόπεδο του δευτέρου.

Συγκεκριμένα:267  
Τότε ήταν (την 7-4-1827) που ο Στόλαρχος Βρε-

τανός λόρδος Τόμας Κόχραν «αποβάς εις την ξηράν, 
απήλθεν εις το στρατόπεδον του Καραϊσκάκη όπου, 
συνελθόντων όλων των οπλαρχηγών, κρατών σημαίαν 
εις την δεξιάν είπεν:268 «-Όστις αρπάσει την σημαίαν 
του Κιουταχή ή εμπήξει την σημαίαν ταύτην εις την 
πύλην της Ακροπόλεως θα λάβει αμοιβήν χίλια δίστη-
λα»269 (ευρωπαϊκό νόμισμα). «..έκαμεν μίαν σημαίαν 
κυανήν, και έβαλεν την γλαύκαν επάνω..»,270 αυτή ήταν 
«..μίαν σημαίαν κυανήν, έχουσα εν τω μέσω την γλαύ-
κα..»,271 «..δώρο φιλελληνικό, τη φύλαγε η Κυβέρνηση 
σαν πράμα ιερό ύστερα από το θάνατό του (Καραϊ-
σκάκη). Στα 1829, είπανε στο Μακρυγιάννη, για με-
γάλη τιμή, να δώσουν τη σημαία τού Καραϊσκάκη στο 
τάγμα του.»272 «Η πελώρια σημαία εκυμάτιζεν εις το 

267. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 479. Βλέπε και το ειδικό έργο 
για τον Καραϊσκάκη: Γαζής Γεώργιος Κ. Βιογραφία των ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκά-
κη. Εν τη Εθνική Τυπογραφίαι παρά Γ. Αποστολίδου Κοσμίτου. Εν Αιγίνη 1928. 
268. -Τρικούπης Σπυρίδων. Ιστορία, ό.π., τ. Δ΄, σ.135-136.
269. -Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα, ό.π., τ. Γ΄, σ. 279.
270. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 479.
271. -Αινιάν Δημήτριος. Η βιογραφία του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπό του ιδιαιτέρου 
γραμματέως του Δ. Αινιάνος, 2η έκδ. (Μετά συλλογής ανεκδότων και αποφθεγμάτων). Εκ τυπο-
γραφείου Γ. Σ. Βλαστού. Εν Αθήναις 1903, σ. 96.
272. -Βλαχογιάνης Ιωάννης. Τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη. Ανέκδοτα - 
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στρατόπεδον του Καραϊσκάκη,..το ύφασμά της είχεν 
αγορασθή εις την Μασσαλίαν, όταν επρόκειτο ο Κό-
χραν να κατέλθη εις την Ελλάδα, ήτο χρώματος ανοι-
κτού γαλάζιου, εκτός του κέντρου εις το οποίον είχεν 
επιρραφή τεμάχιον λευκόν μεταξίνου υφάσματος. Και 
επί του λευκού τούτου επιπέδου είχε ζωγραφηθή με 
σταχτί χρώμα από έναν Περουβιανόν, μία κουκουβά-
για, διότι..η γλαύξ της Αθηνάς ήτο το εθνικόν έμβλη-
μα της Ελλάδος.» «Είχε δέκα ποδάρια μάκρος κι έξι 
φάρδος,..στερεωμένη σ’ ένα κοντάρι βαμμένο μπλου 
κι άσπρο, μακρύ ίσαμε δεκατρία ποδάρια, που από 
την κορυφή του κρεμόταν μια πλούσια γαλάζια και 
λευκή μεταξωτή φούντα,..273 η σημαία υψώθη εις τον 
κοντόν της σκηνής του Καραϊσκάκη, όπου ανερριπίζε-
το υπό τα βλέμματα των στρατιωτών.»274

Γνωμικά - Περίεργα. Εκ του τυπογραφείου Γ.Β. Καλλέργη. Εν Αθήναις 1922, σ. 17. 
273. -Φωτιάδης Δημήτρης Καραϊσκάκης. Έκδοση 14η. Εκδοτικός οίκος Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος. 
Αθήνα 1995, σ. 750.
274. -Αγγελομάτης Εμ. Χρ. Ο αναγεννώμενος φοίνιξ. Από του Ρήγα εις τον Όθωνα. Πρόλ. Δ. Ζα-
κυθηνού, έκδ. Β΄. Εστία, σ. 96, 97.
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Σημαία του στρατοπέδου τού Καραϊσκάκη  
  (σχεδίασμα του γράφοντος).

Εκδηλώνεται επίθεση του στρατού τού Καραϊσκά-
κη την 14-4-1827 στο μοναστήρι του αγίου Σπυρί-
δωνα στον Πειραιά και «..τότε ένας μπαγιρακτά-
ρης (σημαιοφόρος) Νυδραίος (Υδραίος) –εκείνος δεν 
ήταν άνθρωπος, ήταν εις τα ποδάρια αγιτός (αετός) 
και εις την καρδιά λιοντάρι- ευτύς πήρε την σημαία 
του και την έμπηξε μέσα εις το τούρκικον ταμπούρι 
και κοντά εις αυτόν όλο το στράτεμα. Και παίρνομεν 
δεκατρία ταμπούρια των Τούρκων και τους πήγαμεν 
κυνηγώντας..»,275 «..ως μία αγέλη διωκόμενοι..»276

Ο Καραϊσκάκης από τα 1816 είχε χαράξει σφρα-

275. -Μακρυγιάννης Ιωάννης. Απομνημονεύματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 315- 316.
276. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Β΄, σ. 482.
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γίδα277 «ωραία οχτώπλευρη, παράσταινε το δικέφα-
λο αϊτό, γύρω τα γράμματα Κ-Ρ-ΙC-Κα, από κάτου 
ο χρόνος 1816»278 και πάνω απ’ τον δικέφαλο αετό 
υπήρχε κορώνα, «η σφραγίδα του γράφει «Γ. Καρα-
ΐσκος 1816».279

Σφραγίδα Γ. Καραϊσκάκη.280

 
    

Υπογραφή Γ. Καραϊσκάκη.281

277. -Λάππας Τάκης. Ελληνικά ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862. Εκδόσεις Ατλαντίς - Μ. Πεχλι-
βανίδης και ΣΙΑ Α.Ε. Βιβλιοθήκη Τα Καλά Παιδιά. Αθήναι (Άνευ εγγραφής έτους έκδοσης), σ. 
169. δες εκεί την σφραγίδα και την υπογραφή του.
278. -Βλαχογιάννης Ιωάννης. Ιστορική ανθολογία: ανέκδοτα-γνωμικά- περίεργα -αστεία εκ του 
βίου διασήμων Ελλήνων 1820-1864. Πατριωτική χορηγία Εμ. Α. Μπενάκη. Τύποις «Ελλάς» 
Αθήναι 1927, νο. 565, σ. 257. 
279. -Βλαχογιάνης Ιωάννης. Καραϊσκάκης. Αφιέρωμα. Νέα Εστία, έτ. ΚΑ΄, 1947, τ. 41, τχ. 
468, Αθήναι 1-1-1947, σ. 12-18, και συνέχεια σε όλα τα επόμενα τεύχη έως και το τχ. 514. εδώ 
το τχ. 480, σ. 808, τχ. 483, σ. 994.
280. -Μαζαράκης Αινιάν Κ. Ι. Σφραγίδες ελευθερίας 1821-1832. Ιστορική και Εθνολογική Εται-
ρεία της Ελλάδος. Αθήναι 1983, αρ. 1212. -Λάππας Τάκης. Ελληνικά ιστορικά ανέκδοτα 1750-
1862, ό.π., σ. 169. -Χαρίτος Θ. Γεώργιος. Αρχείον Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη (1821-1835). 
Περιλαμβάνονται επιστολές, διαταγές και έγγραφα. Εξεδόθη υπό του Δήμου Αράχωβας. Αθή-
ναι 2009, σ. 450, 459, 511, 516.
281. -Λάππας Τάκης. Ελληνικά ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862, ό.π., σ. 169. -Χαρίτος Θ. Γεώργι-
ος. Αρχείον Γ.Καραϊσκάκη, ό.π., σ. 362, 569, 562, 567. -Εστία. Εκδίδοται κατά Κυριακήν, έτ. 
Γ΄, τ. 6, αρ. 152, 26-11-1878, σ.753. 
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Τέλος θυμίζουμε ότι, όπως προαναφέραμε, αντι-
κειμενικά δεν μπορεί να χρησιμοποιούσε προσωπική 
«δική του» σημαία μετά την 1-1-1822, παρά μόνον 
την εθνική γαλανόλευκη, εκτός αν θεωρηθεί ως τέ-
τοια (προσωπική) η ως άνω σημαία που του έδωσε 
ο Κόχραν.

Όλα τα χρόνια όμως πριν το 1822, σαν Αγραφιώ-
της κλέφτης, καπετάνιος και αρματολός, σαν αντάρ-
της που γεννήθηκε, έζησε και ανδρώθηκε στ’ Άγρα-
φα, οπωσδήποτε, μέχρι και τις αρχές του 1822 (την 
εποχή αυτή ήταν στ’ Άγραφα) θα χρησιμοποιούσε 
την (ως άνω) γνωστή και αναγνωρίσιμη αγραφιώτικη 
σημαία την «λευκήν με ερυθρόν σταυρόν στη μέση». 
που τού ήταν οικεία και «ρίζα» και παράδοσή του, 
και σίγουρα μαζί της θα ταυτίστηκε.

Καταγράφουμε εδώ, ως ύστατο χαιρετισμό, ως 
μνημόσυνο και περηφάνια μας, την εμπεριστατωμέ-
νη περιγραφή που κάνει ο Βλαχογιάννης Γ. για τον 
Καραϊσκάκη:282 

«Η καρδιά του πάντα αγνή, καρδιά γενναία που 
ξεχνάει το κακό. Δεν αδίκησε, δεν ξεδικήθηκε, δεν 
φίλησε αχρείες ποδιές των δυνατών,..(ήταν) το πιο 
μεγάλο πνέμα (πνεύμα),..είπα τον μεγαλύτερο, αλλά 
και τον πιο ηθικό άντρα του ιερού αγώνα, πρέπει 
να πω αδικημένον ίσα-ίσα γιατί ήτανε τρανός και 
αταίριαστος, αμόλευτος από κατάχρηση (πράμα μο-
ναδικό της εποχής εκείνης), από ευτέλεια πολιτική, 
282. -Βλαχογιάννης Γιάννης. Καραϊσκάκης, ό.π., Νέα Εστία, έτ. ΚΒ΄, 1948, τχ. 468, σ. 15, 
16, 18, τχ. 473, σ. 366, τχ. 479, σ. 722, τχ. 506, σ. 984, τχ. 513, σ.1426, τχ. 515, σ. 131,133.
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αρετή κι αυτή σπάνια του καιρού εκείνου. Ίσως όμως 
τόχε και το φυσικό του, σαν ξεχωριστός που ήταν, 
έτσι να κατατρέχεται, όπως γίνεται συχνά στον τόπο 
των μικρών ανθρώπων, τον τόπο που μεγάλους δε 
χωρεί, γιατί οι μικροί είναι πλήθιοι, κι ότι ασυνήθιστο 
και ξαφνικό, γενναίο και μεγαλόφαντο, θανάσιμα το 
κυνηγάνε σαν ξένο, σαν ξενόφερτο. Της μοίρας του 
ήτανε λοιπόν να μισηθή ο άνθρωπος αυτός ο μισερός, 
ο αρρωστιάρης, μα και λεοντόκαρδος και μεγαλό-
πνοος και βαθυστόχαστος μαζί,..όμως έφταιξε ο ίδιος 
και γιατί; Δεν ήξερε να κάνη το μικρό μπρος στους 
πολιτικούς, που θέλανε τους πολεμικούς άνδρες του 
τόπου ταπεινούς, να τους φιλάνε χέρι, δεν έκρυβε 
ότι είχε στο νου και στην καρδιά του, χτυπούσε το 
ψέμα, αρνιότανε την αδικία, και όχι αυτό μονάχα, 
παρά έκανε ότι αυτός νόμιζε δίκιο,..οι οχτροί του..
θέλουνε..ο πεθαμένος ο μεγάλος (Καραισκάκης) να 
γινότανε μικρός μέσα στον τάφο του, ο περήφανος 
δούλος ταπεινός, ο δίκιος άδικος, ο τίμιος άτιμος. 
Έτσι φανταστήκανε πως ένας σπάνιος τύπος ανθρώ-
που θαυμαστού, αφού ζωντανός δεν τους προσκύ-
νησε, τώρα θα προσκυνούσε πεθαμένος. Του Καρα-
ϊσκάκη το μεγαλείο είναι διπλό. πρώτα γιατί αντι-
στάθηκε, δεν έσκυψε μπρος στην άδικη καταδρομή 
και νίκησε. και δεύτερα γιατί..έδειξε ότι δεν ήξερε 
μοναχά να πατάη τον ελληνικό φθόνο, την ελληνική 
παλιανθρωπιά, τη διαβολή, την κρυφοδάγκωση, την 
αδιαντροπιά της πολιτικής καταδρομής, χάρες και 
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τούτες ασκημόθωρες, χάρες ελληνικές, θλιβερό να το 
λέει κανείς κατά πρόσωπο μιας κοινωνίας που έχει 
τροφή της το φτόνο τον ακοίμητον ενάντια στους δι-
αλεχτούς της, που ζη σκάβοντας με την υπομονή, κι 
ανοίγοντας το λάκο του διαλεχτού παιδιού της, σα 
νάφταιξε γι’ αυτό, σα να είν’ ένοχος που δεν είναι 
ίσος και κατώτερος από τους οχτρούς του. Λοιπόν 
δεν νίκησε μονάχα τον Ελληνικό φτόνο, αλλά έδειξε 
πως ήξερε να νικάει της πατρίδας τον οχτρό στον πό-
λεμο,..(κι) όταν έφτασε στα κατακόρυφα..δεν κατα-
δέχτηκε να δείξη το παραμικρό σημάδι πως θυμόταν 
τους ανθρώπους που του κάμανε κακό, που φτάσαν 
ως και τον θάνατό του να τον πεθυμήσουν, να τον ευ-
κηθούν και να τον ετοιμάσουνε διαβολικά. ήταν άν-
θρωπος άχολος, μεγαλόψυχος,..ήταν η ψυχή του από 
βαμμένο ατσάλι διαλεχτό, που σκουριά δεν το κολ-
λούσε,..η πιο μεγάλη πολεμική δόξα τής νέας Ελλά-
δας,..ένα πλάσμα όχι κοινό, διαλεχτό φυντάνι τής γης 
της Ελλάδας, παιδί θάμα βέβαια,..είδωλο συμβολικό, 
αλύγιστο μπροσ’ στο κακό, πνεύμα γεμάτο ομορ-
φιά και χάρη, φαινόμενο μοναδικού ανθρώπου που 
καταφρόνησε το χρήμα, το θεό του παραδόπιστου 
Έλληνα, που πάντα αντίκρυσε το θάνατο και ποτέ 
δεν φρόντισε της ζωής τον κίντυνο να συλλογιστεί,..
ευγενέστατο τύπο ανθρώπου, φίλο πιστό στους φί-
λους του, δανειστή των φτωχών αφιλόκερδο, καρδιά 
γενναία, καθάρια από κάθε ηθική λέρα, κακομοιριά, 
πάθη σαρκικά, ορμές χτηνώδικες, λιχουδιές της κοι-
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λιάς, του πιοτού αδυναμίες, στους οχτρούς του αμνη-
σίκακο (ποτέ δεν ξεδικήθηκε με το χέρι άνθρωπο, δεν 
έχυσε αίμα, όπως κάναν άλλοι). Κι έρχεται ύστερα 
ένας Φαναριώτης (σ. σ. Μαυροκορδάτος), που φα-
ντάστηκε πως μ’ όργανό του τυφλό έναν ξένο τυχο-
διώκτη (σ. σ. τον Άγγλο Τσωρτς), θα μπορούσανε να 
στιγματίσουν το μέτωπο το πειο, από της κακίας την 
καπνιά, πλυμένο και σαν το νερό ξάστερο κι αγνό κι 
από φυσικού του,..Ο ήρωας, της Ελλάδας ο ήρωας 
υπάρχει ζωντανός, παληκαράκι ακόμα ζωντανό στων 
Αγράφων τα κατσάβραχα..»

Τέλος, δηλώνει ο Σουρμελής:283 «Ο θάνατος τούτου 
του ανδρός παρέδωκε την Ακρόπολιν εις χείρας των 
εχθρών, διότι το στρατόπεδον έμεινεν ορφανόν, και 
δεν είχε άξιον οδηγόν. Είχε μεν πολλούς Στρατηγούς, 
πολλούς ανδρείους, πολλούς πολεμιστάς. δεν είχεν 
όμως άλλον Καραϊσκάκην.284 Ούτος ήτον ο μόνος και 
ο τελευταίος Αρχηγός των Δυνάμεων της Ελλάδος,..
εθρυνήθη παρά πάντων ως ουδείς άλλος..», «ο ανήρ 
ούτος υπήρξεν ο μόνος στρατηγός..»,285 «..το αιώνι-
ον καύχημα της Ελλάδος».286 Ενώ ο Θ. Κολοκοτρώ-
283. -Σουρμελής Διονύσιος. Ιστορία των Αθηνών κατά των υπέρ ελευθερίας αγώνα αρχομένη από 
της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων. Έκδοσις δευτέρα. Τύποις Νικολά-
ου Αγγελίδου. Εν Αθήναις 1853, σ. 213. 
284. -Κουτσονίκας Λάμπρος. Γενική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Τύποις «Ευαγγελι-
σμού» Δ. Καρακατζάνη. Αθήναι 1864, τ. Β, σ. 344.
285. -Βυζάντιος Χρήστος. Ιστορία των κατά την ελλην. επανάστασιν εκστρατειών και μαχών και 
των μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός, από του 1821 μέχρι του 1833. Βυζα-
ντίου Χρ. Συνταγματάρχου και Φαλαγγάρχου Αθηνών. Τυπογραφείο Κ. Αντωνιάδου. Εν Αθήναις 
1874, κεφ. ΙΑ΄, σ. 258 – 259.
286. -Περραιιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα, ό.π., τυπ. Κορομηλά. Εν Αθήναις 1836, τ. 
Β΄, σ. 146.
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νης «μανθάνοντας τον σκοτωμόν τού Καραϊσκάκην, 
τον εμοιρολόγησε ωσάν γυναίκα.»287 Ο Καραισκάκης 
«..ανεδείχθη βεβαίως ανώτερος εκείνου (του Θ. Κο-
λοκοτρώνη) και διά τον τρόπον καθ’ ον συνεκρότησε 
τον στρατόν αυτού και διά την επιτηδειότητα μεθ’ 
ης ήγαγεν αυτόν επί τους πολεμίους..Ποτέ θάνατος 
ανδρός δεν απέδειξεν οποία ήτο η αξία αυτού» ανα-
φέρει ο Κ. Παπαρηγόπουλος,288 καθώς «διηύθυνε την 
νέαν στρατείαν μετά τοιαύτης ρώμης και φρονήσεως, 
οίαν ουδέποτε μέχρι τότε είχεν αναπτύξει ο Κολο-
κοτρώνης, και έδωκεν εις τον εν Ρουμελία Ελληνι-
κόν αγώνα απροσδόκητον δύναμιν και επίδοσιν» συ-
μπληρώνει ο Hertzberg Gustav Friedrich.289

 Με τούτα τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια ύμνησε 
κι έκλαψε τον Καραϊσκάκη της η καρδιτσιώτικη ψυχή:

-Γιώργη μ’ για πού, Καραϊσκάκη μου ετοιμάζεσαι και 
ζώνεις τ’ άρματά σου; 
-Εγώ θα πάω στ’ Άγραφα που γίνονται οι πολέμοι.
-Κι αν σε σκοτώσουν το φτωχό Γιώργη μ’ ποιος θα σε 
κλάψει;
-Θα κλάψουνε η κλεφτουριά κι όλοι οι καπεταναίοι

287. -Τερτζέτης Γ. Ο γέρων Κολοκοτρώνης. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Εν Αθήναις 1851. 
Διηγήσις συμβάντων της ελληνικής φυλής, από τα 1770 έως τα 1856. Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κ. Κο-
λοκοτρώνης. Αθήνησιν 1846, σ. 288. -Βλαχογιάννης Ιωάννης. Ιστορική ανθολογία, ό.π., νο. 
443, σ. 208.
288. -Παπαρρηγόπουλος Κ. Ιστορία, ό.π., τ. 19, βιβ. 15, σ. 253, 256-257, 260-261. 
289. -Hertzberg Gustav Friedrich. Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Μετάφρασις Παύλου 
Καρολίδου. Ιστορική βιβλιοθήκη Φέξη. Εκδιδόμενη υπό την διεύθυνσιν του Δρος Ι. Ζερβού. Εκ-
δοτικός οίκος Γ. Δ. Φέξη. Εν Αθήναις 1916, τ. Γ΄, σ. 98. 
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που πολεμούν για λευτεριά, για πίστη, για πατρίδα.290 

-Κορίτσια από την Καστανιά κι από το Μαστρογιάννη 
(Αμάραντος)
για πάρτε τις ροκούλες σας και βγέστε παραπάνω, 
κάτι να σας ρωτήσουμε, κάτι να σας ειπούμε.
Μην είναι Τούρκοι στο χωριό, μην είν’ χωροφυλάκοι;
-Εμείς Τούρκους δεν είδαμε, ούτε χωροφυλάκους
μον’ είδαμε ένα γέροντα και τον Καραϊσκάκη
φορούσανε αρματωσιές, βαριά ήταν τ’ άρματά τους.
Μαζί ανηφορίσανε για τα Νεραϊδοχώρια
να παν απάνω στα βουνά ψηλά να πολεμήσουν.291  
       (Ποζιός Θ. Λάμπρος) 

Τρία πουλάκια κάθονταν επάνω στον Πειραία,
μοιρολογούσαν κ’ έλεγαν, μοιρολογούν και λέγουν:
Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωσε, να μ’ είχε ξημερώσει.
Νησιώτες κάνουν τη βουλή να παν να πολεμήσουν,
ο Καραϊσκάκης τ’ άκουσε, πολύ του βαρυφάνει.
«-Σεΐζη, στρώσε τ’ άλογο να πάω να πολεμήσω.»
Και το σπαθί του το ’βγαλε και πάει να πολεμήσει.
Και στην Τουρκιά που πήγαινε για να τους πολεμήσει,
πικρή βολιά τον χτύπησε, πικρή φαρμακωμένη. 292

  (Μαλλιαρού Βασιλική-Μαλλιαρός Νικόλαος)

290. -Κάμπας Λευτέρης. Τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια της Αργιθέας στην Τουρκοκρατία. Ιστο-
ρικά Αργιθέας Αγράφων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αι-
ώνα», 4-5/8/2006. Έκδ. Πολ. Συλ. Λεοντίτου - Ι. Μ. Σπηλιάς. Λεοντίτο 2007, σ. 276.
291. -Κάμπας Λευτέρης. Τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια, ό.π., σ. 276.
292. -Δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Παραδοσιακοί χοροί και περιβάλλον. Δ/νση Πρωτοβ. 
Εκπαίδ. Καρδίτσας. Γραφ. Περιβ. Εκπαίδ. Δημοτικά Σχολεία 1 και 12 Καρδίτσας. Εκτυπωτική. 
Καρδίτσα Μάιος 2001, σ. 21, 119.
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Τρεις περδικούλες κάθονται στον κάμπο της Αθήνας 
είχαν τα νύχια κόκκινα και τα φτερά γραμμένα,
είχαν και τα κεφάλια τους στο αίμα βουτηγμένα.
Από βραδύ μοιρολογούν και το ταχύ (πρωί) φωνάζουν:
Τρίτη, Τετράδη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωνε, να μ’ είχε ξημερώσει.
Σείστηκε η Μάνη σείστηκε, τρέμουν και τα Βαρδούσια
τρέμει κι η μαύρη Ρούμελη απ’ τον Καραϊσκάκη
την εκστρατειάν επώκαμε να πάγη στην Αθήνα.293

Σαν τα σαΐνια ρίχτηκαν στα τούρκικα ταμπούρια
δέκα ταμπούρια έπηραν, στα δώδεκα πηγαίνουν.
Κακό μαντάτο ακούσθηκε μεσ’ από τα ταμπούρια.
Τον Αρχηγό μας λάβωσαν, πικρά φαρμακωμένα
κι απ’ τ’ άλογό του έπεσε και πάλ̉ οπίσ’ ανέβη. 
Ψηλή φωνίτσα εφώναξε ν’ ακούση το ασκέρι.
«-Έλληνες μην κιοτεύετε, Έλληνες μη σκορπάτε,
εγώ δεν έχω τίποτε, μόν’ είμαι λαβωμένος.
Για πάρτε με και σύρτε με στο έρημο τσαντήρι,
να πλύνω τη λαβωματιά, και πάλ̉ οπίσω νάρθω.
Τον κλαίει η μαύρη Ρούμελη, τον κλαίει ο κόσμος, 
τον κλαίουν όλ’ οι Έλληνες και οι καπιταναίοι.

Παρασκευή μεσάνυχτα, Καραϊσκάκη,
μην είχε ξημερώσει.
Που ρίξαν και σε λάβωσαν

293. -Κύρκος Α. Βασ. Μνήμη του ενδόξου Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Περιοδική Έκδοση 
της Ένωσης Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας. Γνώση και Γνώμη, τ. Ι΄, (1993-1994). Καρδίτσα 1994, 
σ.36.
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Καραϊσκάκη
στη μάχη του Φαλήρου.
Σήκω να πας στη Κούλουρη
Καραϊσκάκη  
και στη Φανερωμένη.
Για να σου γιάνουν
τις πληγές, Καραϊσκάκη.294

    (Νασιώκας Νίκος)

 Προφανώς με τούτο το χανιώτικο ριζίτικο (της τά-
βλας) τραγούδησαν οι Κρητικοί την καλογριά – μάνα 
του Καραϊσκάκη, όσο και τον ίδιο. Το καταγράφω 
όπως μου το τραγούδησε ο πρόεδρος του ιστορικού, 
λαογραφικού, καλλιτεχνικού συλλόγου «Κρητικές 
Μαδάρες» των Χανίων, παλιός καλός μου φίλος Νι-
κόλας Μαρκετάκης, και το πρωτοδημοσίευσε δισκο-
γραφικά ο Γιάννης Κουτουλάκης απ’ τον Σάσαλο – 
Κισσάμου – Χανίων, σε δίσκο που κυκλοφόρησε το 
2003 απ’ την Keros Musik Post με τίτλο «Ριζίτικα 
τραγούδια»:

Καλογριοπούλα-Καλογριά.

-Καλογριοπούλα καλογριά μικρή καλογριοπούλα
ηντά ‘τρωές στο γάστρι σου (τι έτρωγες όταν 

ήσουν έγκυος)
καλογριά κυρά καλογριά ξανθή,

294. -Κάμπας Λευτέρης. Τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια, ό.π., σ. 275-276.
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ηντά ‘τρωές στο γάστρι σου
και μύρισεν ο γιος σου;
-Κυδώνι έτρωγα το πρωί,
(καλογριά κυρά καλογριά ξανθή)
κυδώνι έτρωγα το ταχύ (πρωί),
μήλο το μεσημέρι
κι αργά είμουν στο κληματζουργιό (αμπέλι)
(καλογριά κυρά καλογριά ξανθή.)

ΣΗΜΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1854  
Σημαία του αγωνιστή οπλαρχηγού Βελή Κ. Γεωργίου, του 
Χορμούζη και των χωριών Λαύκου και Προμυρίου Πηλίου 

Γιος τού προαναφερόμενου καπετάνιου του 1821 
Βελή Κώστα, ήταν ο αγωνιστής Βελής Γεώργιος295    
(;-1876+) που πολέμησε κατά την επανάσταση του 
1821 στ’ Άγραφα, Άρτα, Βάλτο κ.α. με τον Καραϊ-
σκάκη και Ράγκο296 κι αργότερα (μετεπαναστατικά) 
έλαβε μέρος στο επαναστατικό κίνημα των Αγράφων 
το 1854, προήχθη σε αντιστράτηγο και επανειλημμέ-
να διετέλεσε βουλευτής Ευρυτανίας (1847-1861). 

295. -Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα, ό.π., τ. Α΄, σ. 399 και σημ. 3, σ. 420 σημ 4, σ. 
425-426, τ. Γ΄, σ. 62, 305, τ. Δ΄, σ. 61, σημ. 4 και σ. 62. -Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική 
Εγκυκλοπαίδεια, Βελής, ό.π., τ. 2, σ. 338. -Κολοκοτρώνη Θ. Ιωάννου - Φιλαδελφέως Χ. Ν. 
Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστα-
σιν. Από 1821 μέχρι 1827. Συλλεγέντα υπό του Υποστρατήγου Ιωάννου Θ. Κολοκοτρώνη. Τύποις Χ. 
Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Αθήνησι 1856, σ. 441. όπου ο αρματολός Γιαννάκης Ράγκος στην 
από 28-3-1827 επιστολή του αναφέρει στον Καραϊσκάκη: «εις την Ακαρνανίαν αφήσαμεν,..
απέξω τον Γεώργιον Βελή,..διά να βαρούν το ντερβένι.» 
296. -Ελληνικά Χρονικά, εφημ. Μεσολόγγιον, αρ. 66, 13-8-1824, σ. 3. «..εξεκίνησεν αμέσως 
εν σώμα 250 στρατιωτών υπό τον Χιλίαρχον Καραγιάννην, και τον Γεωργάκην Κώστα – Βελή, διά να 
προχωρήση εις Μακρυνόρος..»
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Γι’ αυτήν την πρώτη επανάσταση του 1854 προς 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας και Ηπείρου και ειδι-
κότερα σε ότι αφορά την Καρδίτσα, αναφορικά με 
την σημαία της και τον Γεώργιο Βελή,297 ενδεικτικά 
σημειώνουμε τ’ ακόλουθα:

Από καιρού εκδηλώνονταν μεθοριακές διενέξεις με-
ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την κατοχή των δύο 
παραμεθόριων αγραφιώτικων χωριών Μπελοκομίτη 
και Καρίτσα της Καρδίτσας. Εθελοντές έφταναν στα 
σύνορα, στρατιωτικοί «παραιτούνταν» των ενόπλων 
δυνάμεων και ως αντάρτες ετοιμάζονταν για την είσο-
δό τους στις τούρκικες περιοχές των Αγράφων, Άρτας 
και Δομοκού, πραγματοποιούνταν εκτεταμένες στρα-
τολογήσεις πολεμιστών, προκηρύξεις εκδίδονταν, οπλι-
σμός συγκεντρώνονταν και χρήματα, ακράτητος γενικός 
ενθουσιασμός κι οι ελληνικοί πληθυσμοί στα τούρκικα 
«έβραζαν»,298 ενώ «παντού μιλούσαν για ανασύσταση 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας,..εμφανίζονταν ακόμα 
και σημαίες με την επιγραφή «Βυζαντινόν Βασίλειον»,299 
της «Ελληνικής Χριστιανικής Αυτοκρατορίας του Βυζα-
ντίου»300

Οι επαναστάτες επίσημα καθόρισαν την ειδική 
πολεμική σημαία και τον όρκο του αγώνα τους, ως 

297. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση του 1854 και οι πέριξ της Καρδίτσας αγώνες. Καρδι-
τσιώτικα Χρονικά, τ. V, Καρδίτσα 2000, σ. 87, 94-96.
298. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση του 1854, ό.π., σ. 85-87.
299. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος και ο Ελληνισμός. Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΓ΄, σ. 145.
300. -Αιών, εφημ. Αθηνών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1436, 17-2-1854, σ. 3. 
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εξής:301

-Σημαία:302 Κυανό φόντο, λευκός σταυρός στο κέ-
ντρο που εκπέμπει χρυσές ακτίνες, πράσινα κλαδιά 
δάφνης στεφανώνουν τον σταυρό, με τις φράσεις:

«Εν ονόματι του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού» 
επάνω απ’ τον σταυρό και «Πίστις – Πατρίς» δεξιά 
και αριστερά του.

-Όρκος:303 «Ορκίζομαι εις το ι. Ευαγγέλιον, εις την 
Αγίαν Τριάδα και εις τον Εσταυρωμένον, ότι λαμβάνων 
εις χείρας μου τα όπλα, δεν θέλω καταθέσει αυτά ειμή 
αφού αποδιώξω τους τυράννους μου Οσμανλίδας από 
την γην των πατέρων μου αποκαθιστών ελευθέραν την 
πατρίδα μου. Ορκίζομαι προσέτι εις τον ύψιστον, ότι 
θέλω υπερασπίζεσθαι την σημαίαν και τους συντρό-
φους μου, χύνων αν η χρεία το καλέση και την τελευ-
ταίαν σταλαγματιάν του αίματός μου υπέρ αυτών.»304

301. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 149.
302. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854 και αι εν Θεσσαλία, ιδία, επιχειρή-
σεις. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Διατριβή επί διδα-
κτορία. Εν Αθήναις 1976, σ. 60, 201.
303. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 59-60.
304. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός, ό.π., σ. 149. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1428, 20-1-
1854, έκτακτον παράρτημα της 21-1-1854.
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Η σημαία της θεσσαλικής επανάστασης του 1854.305

Από την 18η Ιανουαρίου 1854 «..άρχισαν οι Έλλη-
νες και ζητούσι τον τόπον τους έως εκεί οπού ήταν 
δοσμένος..»306 και με αφορμή την έκρηξη (Οκτώβρι-
ος 1853) του ρωσοτουρκικού (Κριμαΐκού) πολέμου307 
ξεσηκώθηκαν μόνοι τους οι εντόπιοι308 Αγραφιώτες 
(πριν καν εισέλθουν και πριν φθάσουν οι εθελοντές 
απ’ την Ελλάδα), και μ’ αρχηγούς τους οπλαρχηγούς 

305. -Γ. Α. Κ. (Βλαχογιάννης), φάκ. 190, Κροκίδας. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστα-
σις του 1854, ό.π., σ. 60 και 201, όπου παρουσιάζεται η σημαία.
306. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 204.
307. -Ασπρέας Γ. Από της ανεξαρτησίας και εντεύθεν. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυ-
κλοπαίδεια. Έκδοσις Μεγάλης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. Τύπος Κόσμος. 
Αθήναι 1929, τ. 3, σ. 280. κατ’ αυτόν συμπολέμησαν Τούρκοι, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί 
κατά των Ρώσων (1853-1856).
308. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 67.
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Καραούλη Γ., Τσιγαρίδα Δ., Μαντζιούκη Ν., Οικο-
νόμου Γ., Μανωλίδη Κ., τους Αλεξανδρήδες, Σελίμη, 
Τσιγγέλη, Καραθανάση, Φούρλη, Κολτσίδα, Κότσο, 
Φροξυλιά Θ.,309 Ρεντινιώτη Ν., Καραγκούνη Γ., Καρυ-
αμπά Κ., Βίκο Α., Τσιμίδη Γ., Μπογαζιώτη Δ. κ.α.,310 
επιτέθηκαν κατά των Τούρκων, καίγοντας311 τούρκι-
κους στρατώνες, φυλάκια κ.α. Κατέλαβαν την γέφυ-
ρα Κοράκου στον Αχελώο που συνδέει τη Θεσσαλία 
με την Ήπειρο, έδωσαν μάχες στο Λιάσκοβο (Πετρω-
τό), Μπουκοβίτσα (Ανθηρό), Ρεντίνα, Καστανιά, Νευ-
ρόπολη κ.α.312 και απελευθέρωσαν όλα τ’ Άγραφα, 
εγκαθιστώντας το γενικό στρατόπεδό τους στο χωριό 
Μπουκοβίτσα313 της Αργιθέας – Αγράφων (500-700 
αντάρτες).314 

Την 26-1-1854 οι πρόκριτοι των Αγράφων (23ών315 
εξεγερθέντων ορεινών χωριών) εξέδωσαν, απ’ τα 

309. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 200-201, «..πόλεμος γεγονεν..
υπό την οδηγήαν ενός αξιωματικού Φρουξιλιάς τούνομα, ελευθέρωσε τους εκείσε Χριστια-
νούς.» -Φροξυλιάς Κων/νος. Ο οπλαρχηγός Αθανάσιος Φροξυλιάς και η συμβολή του στον απε-
λευθερωτικό αγώνα της Θεσσαλίας. Καρδιτσιώτικα Χρονικά. Εταιρ. Καρδ. Μελετών, τ. ΧΙΙ, Καρ-
δίτσα 2010, σ. 283-289.
310. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση 1854, ό.π., σ. 87-90. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτρι-
ος. Η Καρδίτσα κατά την επανάσταση του 1854. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου μελετών Καρδίτσας, 12 / 
13-10-1991, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Σύλ. Απανταχού εκ Καρδίτσας καταγομένων, 
Αθήνα 1991, σ. 125-126.
311. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866-67 στην Αργιθέα της Καρδίτσας. 
Ιστορικά Αργιθέας Αγράφων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο 
αιώνα», 4-5/8/2006. Έκδ. Πολ. Συλ. Λεοντίτου- Ι. Μ. Σπηλιάς. Λεοντίτο 2007, σ. 182-183.
312. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήματα στα θεσσαλικά Άγρα-
φα. Έκδοση Δήμου Ιτάμου Καρδίτσα 2000, σ. 17.
313. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 201.
314. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1435, 13-2-1854, σ. 3.
315. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1438, 24-2-1854, σ. 4.
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«τουρκικά Άγραφα», επαναστατική προκήρυξη316 με 
την οποία παρακινούσαν, ως εξής, τους απανταχού 
Αγραφιώτες να σπεύσουν επί τόπου προς υποστήρι-
ξη της επανάστασης:317

«Πατριώται,..δράξατε τα όπλα σας,..κινηθείται, 
μιμηθείται τους προγόνους σας και χύσατε το αίμα 
σας προς τιμήν της Πατρίδος μας, της Θρησκείας, 
της τιμής κι της ελευθερίας Σας,..δώσατε χείρα 
βοηθείας..»,318 ενώ σε άλλες δύο προκηρύξεις, την 
19-2-1854 και 22-2-1854 απ’ την Ρεντίνα και την 
Καστανιά των Αγράφων αντίστοιχα, δηλώνουν οι 
πρόκριτοι των νοτιοανατολικών Αγράφων:319

«Κηρύττομεν ομοφώνως την επανάστασιν,..εν 
ονόματι της Αγίας Τριάδος (λόγω της) αφορήτου 
τυραννίας των Τούρκων,..να μας συνδράμωσι προς 
απελευθέρωσίν μας από του ζυγού, διότι η επανά-
στασις αύτη είναι συνέχεια εκείνης του 1821. Όθεν 
αδελφοί εις τα όπλα,..μιμούμενοι τους προγόνους 
μας.»320 «Πανέλληνες. Επί αιώνας τέσσαρας υπό την 
τυραννίαν των βαρβάρων διατελούντες και μη δυνά-
μενοι, καθ’ ο Έλληνες και ημείς να ανεχθώμεν τας 
κακώσεις, τας ατιμίας, την διακόρευσιν των παρθέ-
νων μας, τους φόνους των,..δράξαντες τα καριοφίλια 
και τας σπάθας εις τας χείρας μας ορμώμεν κατά 

316. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 201.
317. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1434, 9-2-1854, σ. 3. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανά-
σταση, ό.π., σ. 183-185.
318. -Συντήλας Δ. Γιάννης. Τα  Άγραφα διά μέσου των αιώνων, ό.π., σ. 100.
319. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά, ό.π., σ. 17-18.
320. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1438, 24-2-1854, σ. 3, αρ. 1440, 3-3-1854, σ. 4.
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των βαρβάρων δια να τους αποδιώξωμεν εκ της πα-
τρώας μας γης..»321

Οι επαναστάτες, όπως είπαμε, κατόρθωσαν πολύ 
γρήγορα και απελευθέρωσαν όλα τ’ Άγραφα χτυπώ-
ντας παντού και εξουδετερώνοντας είτε τα τοπικά 
τουρκικά στρατιωτικά σώματα, είτε αυτά που απο-
στέλλονταν εναντίον τους κι ύστερα άρχισαν να κα-
τεβαίνουν στον καρδιτσιώτικο κάμπο ξεσηκώνοντας 
τον πληθυσμό.322

Οπότε, «η επανάστασις αύτη των Αγράφων,..ανε-
γνωρίσθη επισήμως και υπό της Ελληνικής κυβερνή-
σεως, θεωρηθείσα ακραιφνώς εθνική.»323

Τότε, ο οπλαρχηγός – αντισυνταγματάρχης Γ. Βε-
λής324 πέρασε τα σύνορα «..μέσω Καστανιάς Καρ-
δίτσης, ένθα είχον συγκεντρωθή περί τους 700 επα-
ναστάται»,325 κατευθυνόμενος προς τα κεντρικά της 
Καρδίτσας. πολλοί άλλοι έκαναν το ίδιο σε όλο το 
μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων από Άρτα, 
Άγραφα, Δομοκό, Βόλο, που μ’ επικεφαλής326 τον 
29χρονο υπολοχαγό Καραϊσκάκη Σπυρίδωνα (1825-
1899, γιο του Αρχιστράτηγου, με σώμα 400 περίπου 
στρατιωτών) και γενικό αρχηγό, όλων των εν Θεσσα-

321. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η Καρδίτσα κατά την επανάσταση, ό.π., σ. 125
322. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866-67, ό.π., σ. 192.
323. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 65, 43, 47, 48, 56, 59, 62, 
64-68, 72.
324. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά, ό.π., σ. 16 -Κουτρούμπας Γ. 
Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 87, 124 ,133. 
325. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 87
326. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1434, 9-2-1854, σ. 2-3, αρ. 1428, 20-1-1854, σ. 4, αρ. 1429, 23-1-
1854, σ. 3, αρ. 1430. 27-1-1854, σ. 4.
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λία, τον υπασπιστή τού Όθωνα Θεσσαλό παλαίμα-
χο στρατηγό Χατζηπέτρο Χριστόδουλο (απ’ το Νε-
ραϊδοχώρι-Τρικάλων) έλαβαν μέρος σε μάχες κατά 
των Τούρκων, μαζί με τους παλαίμαχους αγωνιστές 
του 21α στρατηγούς Γρίβα, Τζαβέλα, Μπασδέκη, 
Ζέρβα, Στράτο, Φιλάρετο, Στουρνάρη, Ράγκο, Μπό-
τσαρη, Περραιβό, Καραγιώργο, Ζιάκα,327 Καταραχιά, 
Κάσκαρη κ.α. Κατέλαβαν την Άρτα, κατανίκησαν 
τους Τούρκους στα Πέντε Πηγάδια, Λούρο, Κομπότι, 
Δημαριό και Πέτα στην Ήπειρο328 και στο Τσαμά-
σι (Ανάβρα), Χαλαμπρέζι (Κέδρος) και Μεσενικόλα 
στην Καρδίτσα,329 όπου πυρπόλησαν και την Λοξά-
δα330 στα ριζά του κάμπου της Καρδίτσας και τελικά 
μπόρεσαν και απελευθέρωσαν όλη την ύπαιθρο331 της 
Καρδίτσας – Αγράφων (και γενικώς την νοτιοδυτι-
κή Θεσσαλία – Καρδίτσα και Τρίκαλα) και Ήπειρο. 
Οι Τούρκοι κλείστηκαν, για να σωθούν, στα φρού-
ρια – μεγάλες πόλεις (Καρδίτσα, Φανάρι, Φάρσαλα) 
και «συνέλαβον πολλούς προκρίτους Χριστιανούς, 
τους οποίους διατηρούσιν ως ομήρους επί απειλή 
ότι θέλουσι τους σφάξει ανιλεώς.»332

327. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 205.
328. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1435, 13-2-1854, σ. 3.
329. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η Καρδίτσα κατά την επανάσταση του 1854, ό.π., σ. 124, 126-
127.
330. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 68-69, 72-73, 77-80, 87-
88.
331. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 77.
332. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1435, 13-2-1854, σ. 4.
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Γράφει σ’ ανταπόκρισή της η εφημερίδα Αιών:333

«Ταύτην την στιγμήν ήλθεν άνθρωπος από τα 
Άγραφα αναγγέλλων, ότι οι Χριστιανοί, υπό τον 
Καραούλην και Κότσον επαλάβωσαν τους εκεί 
Τούρκους εις το τουφέκι φονεύσαντες 55 και πλη-
γώσαντες 40 εξ αυτών. Του Κοράκου το Γεφύ-
ρι κρατεί ο Καραούλης ο εξ Αγράφων.» «Mέχρι 
Πετρίλου επαναστάτησαν όλα τα χωριά, και συ-
γκεντρωθέντες 40 περίπου οπλοφόροι εις Μικρά 
Βραγγιανά και Στεφανιάδι, υπό τας διαταγάς 
Προεστών του τόπου Χριστιανών, Κολτσίδων και 
του Γεωργίου Καραούλη, διευθύνθησαν εις χωρίον 
Σάμι, και εκείθεν, συμπεριλαμβάνοντες άλλους 400 
οπλοφόρους Χριστιανούς, μεταβαίνουσιν εις Τρίκ-
καλα. Απόσπασμα τι, συγκείμενον εκ 100 εκ των 
ανωτέρω 400, έμεινεν εις χωρίον Λιάσκο (Λιάσκο-
βο-Πετρωτό), πολιορκούν στενώς τον πρώην Κολ-
τσήν Αλήκον, όστις πιστεύται ήδη να παρεδόθη. 
Χθές 30 περίπου κάτοικοι του χωρίου των Τουρκι-
κών Βραγγιανών έκαυσαν τον εις Πλατανιάν Τουρ-
κικόν στρατώνα, αφ’ ου ενόπλως εκδίωξαν τους εν 
αυτό ολιγάριθμους Τούρκους. Εις ίδιον χωρίον εν 
μικρά Βραγγιανά συνεσωματώθησαν επέκεινα των 
300 οπλοφόρων Χριστιανών, επί τω μόνω σκοπό 
του ν’ ανακτήσωσι την ελευθερίαν των. Όλοι δε εις 
τα μέρη ευρισκόμενοι Τουρκαλβανοί έγιναν άφα-
ντοι. ο κόσμος ησπάσθη την επανάστασιν. Φυλάτ-

333. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1434, 9-2-1854, σ. 3. 
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τεται άκρα τάξις.»334

Αυτή την περίοδο ο Καραϊσκάκης Σπυρίδωνας εκ-
δίδει δύο (22/1 και 30/1/1854, έξω απ’ την Άρτα) 
σπουδαίες προκηρύξεις και απευθυνόμενος στους 
Έλληνες λέει335:

«Αδελφοί,..Αποθνήσκων ο πατήρ μου έκραξε ΄΄λυ-
τρούτε τας Αθήνας΄΄ (απελευθερώστε την Αθήνα), 
αφείς δε μόνον κληροδότημα εις εμέ την μάχαιραν 
αυτού εξέπνευσε. Λαβών το κληροδότημα (μάχαι-
ρα) του πατρός μου..έδραμον..και την σημαία της 
ελευθερίας ύψωσα,..ο πόλεμος άρχεται, η πυρκαϊά 
της επαναστάσεως ήναψε και το άγιο πνεύμα της 
ελευθερίας και της πίστεως επιφυσεί και αυξάνει τας 
φλόγας, θαρείτε λοιπόν θαρείτε..Η ενότης του γένους 
έστω το σύνθημα ημών», «..αναχωρούμεν όπως χύ-
σωμεν το αίμα μας διά την πατρίδα. Είσθε Έλληνες, 
έχετε χρέος Ιερόν να μας συντρέξητε. Χείρας έχομεν, 
ψυχήν έχομεν, πολεμοφοδίων στερούμεθα και πρέπει 
να φροντίσητε να μας σταλώσι το ταχύτερον..Ο αδελ-
φός και Πατριώτης Σπ. Καραϊσκάκης.»336

 Οι σπουδαιότερες μάχες337 στην περιοχή της Καρ-
δίτσας, συμμετέχοντος και του Βελή Γ.,338 έγιναν Φε-
βρουάριο – Απρίλιο 1854 στο Βλάσδο (Μοσχάτο),339 

334. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1431, 30-1-1854, σ. 1, αρ. 1438, 24-2-1854, σ. 4.
335. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1433, 6-2-1854, σ. 3.
336. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 150-151.
337. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 156-159. –Κουτρούμπας 
Δημήτριος. Η επανάστασις 1854, ό.π., σ. 89-93, 107, 124-125.
338. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση του 1854, ό.π., σ. 95-96.
339. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση του 1854, ό.π., σ. 90 κ.ε
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Φανάρι,340 Κανάλια, Μαυρομάτι, Παραπράσταινα 
(Προάστιο), Τσιαμάσι,341 Λουτρό,342 Χάρμαινα (Χάρ-
μα), Παλαμά, Βελέσι (Πεδινό), Μαγουλίτσα,343 Άγιο 
Γεώργιο,344 Γκουβανάταις (Μελισσοχώρι), Ζαρχανά-
ταις (Δασοχώρι) κ.α., αντιμετωπίζοντας τον Τούρκο 
Ζεϊνέλ πασά εδρεύοντος στην Καρδίτσα, τον Αλβανό 
Αμπάζ Λαλιώτη εδρεύοντος στο Καλλιφώνι και τον 
Ισμαήλ μπέη Φράσαρη.345

«..έγινεν η ανταρσία και εβγίκαν η Έλληνες εις την 
Θεσσαλίαν και επολέμησαν εις το Φανάρι και εις την 
Μαγούλαν με το στρατίυαμα τον Αραπάδον και εσί-
κοθίσαν όλοι η Χριστανή και νο κάμπος φαμηλικος 
και εμπίκαν μέσα στο ρομαίικο και ο Χασιπέτρος 
εσικώθηκεν από τα Καλύβια και επήγεν, εις την Κα-
λαμπάκαν και εκεί έφκιασεν νταμπούρια και εμπο-
ζόχθισαν (συγκεντρώθηκαν) πασιάδες 4 χιλιάδες και 
εφόνευσιν τρις χιλιάδες Αραπάδες..»,346 σημειώνεται 
σε σχετική ενθύμηση.

340. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά, ό.π., σ. 23-24.
341. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1438, 24-2-1854, σ. 3, αρ. 1440, 3-3-1854, σ. 4.
342.-Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Μετεπαναστατικά κινήματα. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 9-9-2004, 
σ. 28-35.
343. -Δασκαλάκις Χ. Ε. Νεώτεροι Χρόνοι. Τα μέχρι ελεύσεως του Όθωνος. Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10, ΕΛΛΑΣ, σ. 581.
344. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1444, 17-3-1854, σ. 3-4.
345. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 106.
346. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 204.
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Σύμβολο - «σφραγίδα-εθνόσημο» της θεσσαλικής επανάστασης  
του 1854.347

Παρά τις επιτυχίες τους όμως, Αγγλία και Γαλλία 
υπογράφουν αρχές Μαρτίου 1854 συνθήκη συμμαχί-
ας348 με την Τουρκία. οι ξένες δυνάμεις αναφανδόν 
συντάχθηκαν με τους Τούρκους πιέζοντας την Ελλά-
δα για υποχώρηση, και μη αποδεχόμενος την στάση 
τους αυτή ο Όθωνας επέμενε, οπότε, κατάσχουν οι 
Άγγλοι στη Μάλτα ένα φορτίο 9.000 όπλων που προ-

347. -Γ. Α. Κ.. (Βλαχογιάννης), φάκ. 190, Κροκίδας. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανά-
στασις του 1854, ό.π., σ. 205, όπου παρουσιάζεται το σύμβολο - «σφραγίδα-εθνόσημο», επί 
επιστολής τού οπλαρχηγού Ζιάκα Θ. προς τον Μοίραρχο της Χωροφυλακής Λαμίας Κροκίδα Γ., 
ο οποίος Μοίραρχος είχε όλη την ευθύνη διοργάνωσης του εφοδιασμού και οργάνωσης των ει-
σερχομένων, στην Θεσσαλία, ανταρτών, σ. 61.
348. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 146.
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ορίζονταν για τους επαναστάτες.349 Ακολούθως έλαβε 
χώρα την 13-5-1854 απόβαση350 στον Πειραιά 2.000 
στρατιωτών Άγγλων και Γάλων351 και συμμαχική κα-
τοχή,352 αναγκάζοντας τελικά τον Όθωνα ν’ αποσύρει 
τα ελληνικά στρατεύματα, εγκαταλείποντας την Θεσ-
σαλία – Ήπειρο, αφικνουμένων των Τούρκων με τις 
γνωστές σφαγές τους.353

Ο στρατηγός Χατζηπέτρος δια της Οξιάς Αγράφων 
έφθασε στο Νεοχώρι της λίμνης Πλαστήρα, απ’ όπου 
την 13-6-1854 εξέδωσε την τελευταία ημερήσια δια-
ταγή του, λέγοντας μεταξύ άλλων:354

«Στρατιώται Θεσσαλοί των Αγράφων, της Πίνδου,.. 
αποσυρόμεθα του αγώνος κύπτοντες εις τας ακατα-
μαχήτους περιστάσεις, και όχι εις την πολύ ανωτέραν 
δύναμιν των εχθρών, ει και (αν και) ενισχυομένων υπό 
των μεγάλων Δυνάμεων της Δύσεως,..Η ανδρεία σας 
κατετρόμαξε τον εχθρόν,..αντέστημεν το κατά δύνα-
μην,..Αλλά η γη των πατέρων μας, ο τόπος της γεννή-
σεώς μας, αι θρησκευτικαί και πολιτικαί ελευθερίαι 
μας, είναι δίκαια απαράγραπτα διά παντός. Αν προς 
καιρόν υποχωρούμεν, δεν λησμονούμεν ότι, το προς 

349. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν., ό.π., σ. 35.
350. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1434, 9-2-1854, σ. 3. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 
1854, ό.π., σ. 155-157.
351. -Δασκαλάκις Χ. Ε. Νεώτεροι Χρόνοι. Τα μέχρι ελεύσεως, ό.π., τ. 10, σ. 602.
352. -Ασπρέας Γ. Από της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, ό.π., τ. 3, σ. 280. «η κατοχή διετηρήθη 
επί δύο έτη και οκτώ μήνας, μέχρι του Φεβρουαρίου του 1857.» 
353. -Αιών, έτ. ΙΣΤ΄, αρ. 1434, 9-2-1854, σ. 3. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Η επανάσταση του 
1854, ό.π., σ. 93.
354. -Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 159. -Γριβέλλας Λά-
μπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά, ό.π., σ. 36.
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την φιλτάτην πατρίδα χρέος ημών δεν εξεπληρώθη. 
Γενναίοι στρατιώται, αποθέτομεν τα όπλα ευέλπιδες, 
ότι οι δυνατοί της γης θέλουσιν εννοήσει,..Το πλήρω-
μα του χρόνου δεν θέλει αργήσει.»355

Απ’ τους τελευταίους επέστρεψε στην ελεύθερη 
Ελλάδα ο Σπυρίδων Καραϊσκάκης, ο οποίος «..κα-
θυστέρησεν,..επιμένων ματαίως εις την συνέχισιν του 
αγώνος.»356

Κύματα ολόκληρα διωκόμενων Θεσσαλών κατέ-
κλυσαν το «Ελληνικό», μπρος στο τούρκικο λεπίδι 
της εκδίκησης και της σφαγής.

Εδώ καταγράφεται σχετική ενθύμηση της μονής 
Παλιοκαρυάς:357

«1854 Ιανουαρίου 20. Κάμω ενθύμηση όταν ευγή-
κασιν οι Καπετανέοι της,..Θεσσαλίας,..εις ημάς προς 
καταδίωξιν των Αγαρηνών και ουκ εδυνήθησαν εκδι-
ώξαι αυτοίς. Διότι ήχασι Σύμμαχοι οι Αγαρηνοί τας 
δυνάμεις των Φράγκων,..και έστειλάν τους οπίσω,..
Εν μηνί Οκτωβρίου 11.» 

Εκτός της προαναφερόμενης κύριας και γενικής 
επαναστατικής σημαίας, διασώθηκαν έτερες τρεις ως 
εξής:

355. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 169, 198-200.
356. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 163.
357. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 199 - 200, 207-209.
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ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Κατά την ως άνω δράση του ο Γιώργος Βελής χρη-
σιμοποίησε σημαία358 γαλανόλευκη με λευκό σταυρό 
στην μέση «..των κατά γην δυνάμεων..», με τις φρά-
σεις (κόκκινα γράμματα): 359

 «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ 
 Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ               Η ΘΑΝΑΤΟΣ»,
επάνω σε τέσσερις λευκές υφασμάτινες λωρίδες, 

μία σε κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του 
κυανού φόντου της σημαίας, και τη φράση «ΕΝ ΤΟΥ-
ΤΟ ΝΙΚΑ» κεντημένη πάνω στο κέντρο τού λευκού 
σταυρού. έχει διαστάσεις 1,40 Χ 1,60 μ., με αριθ-
μό εισ. 4857 και εκτίθεται στη συλλογή τού Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου.360 

 

358. -Η κα. Καστρίτη Νατάσα υπεύθυνη επιμελήτρια των συλλογών σημαιών του Εθνικού Ιστο-
ρικού Μουσείου, την 9-7-2020 μου έστειλε φωτογραφία της σημαίας και σημειώνει στο κείμε-
νο τού email της: «στον κατάλογο εισαγωγής μας αναφέρεται ως «σημαία πρωτοπαλίκαρου του 
Γ. Κ. Βελή.» Δεν υπάρχει δωρητής ή πωλητής και η εισαγωγή της έγινε το 1962.» 
359. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. 67.
360. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XLIV΄.
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Σημαία του αγωνιστή Βελή Κ. Γεωργίου361 (συλλογή του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου). 

ΣΗΜΑΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 

Ο σωματάρχης Χορμούζης επικεφαλής επαναστα-
τικού σώματος 150 οπλοφόρων έλαβε μέρος στην κα-
ταδίωξη των Τούρκων κατά την μάχη στον Πλάτανο 
του Αλμυρού Μαγνησίας την 23-3-1854, μετά την επί 
επτάωρο δοθείσα μάχη, που είχε ως αποτέλεσμα τον 
361. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. 67.
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θάνατο 150 Οθωμανών.362 Το πολεμικό αυτό σώμα 
συγκροτήθηκε στην Καλαμπάκα από τον Χουρμού-
ζη για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας μέχρι τη 
Θράκη και τη Βουλγαρία και τέθηκε «υπό το λάβα-
ρον του σταυρού και της πατρίδος» για ν’ αγωνιστεί 
«υπέρ των λαών και των αρχών του Δικαίου και της 
Ελευθερίας», αναφέρει ο Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν.363 

 Σημαία σωματάρχη Χουρμούζη του 1854364  
(συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

Η σημαία του φέρει περιμετρικά κεντημένη την 
επιγραφή:

«ΘΡΑΚΗ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΘΡΑΚΗ», έχει διαστάσεις 1,17 Χ 1,75 

362. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 98, 134.
363. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. 65 και XLIV΄.
364. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. 65.
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μ., με αριθμό εισ. 1731 και εκτίθεται στη συλλογή τού 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.365 

 

ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ  
ΛΑΥΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Την 25-3-1854 ο αγωνιστής του 1821 Νικόλαος Γ. 
Φιλάρετος καταγόμενος απ’ το χωριό Προμύρι Πη-
λίου, επικεφαλής 310 ανδρών έφτασε με δύο πλοία 
στον όρμο Πλατανιά Μαγνησίας, αποβιβάστηκαν και 
κατευθύνθηκε στο χωριό του όπου οι συγχωριανοί 
του τον υποδέχθηκαν ζητωκραυγάζοντας και εξέδω-
σε επαναστατική προκήρυξη.366

Τότε, μαζί με τους κατοίκους του χωριού Λαύκου 
του παρέδωσαν την παρακάτω σημαία η οποία φέ-
ρει στο κέντρο σταυρό (ήταν κυανός), εκατέρωθεν τα 
γράμματα ΙC ΧC ͶΙ ΚΑ, κάτω υπάρχει μία νεκρο-
κεφαλή, το έτος 1854, η επιγραφή: «Ελληνική αυτο-
κρατορία Συμέα λαύκος μπρομήρη», έχει διαστάσεις 
1,10 Χ 1,14μ., με αριθμό εισ. 3709 και εκτίθεται στη 
συλλογή τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.367

365. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XLIV΄.
366. -Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854, ό.π., σ. 101-102.
367. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. XLIV΄.
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Σημαία των επαναστατών των χωριών Λαύκου και Προμυρίου του 
Πηλίου368 (συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

 

368. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες, ό.π., σ. 64.
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Σημαία των επαναστατών των χωριών Λαύκου και Προμυρίου του 
Πηλίου (λεπτομέρεια).

ΣΗΜΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1866-1869 

Ταυτόχρονα σχεδόν επαναστάτησαν Άγραφα,369 
ορεινά της Ηπείρου και Κρήτη (Αύγουστος του 1866). 

«Άρχισαν και έλεγεν ο κόσμος ότι ελευθερία εις 
τιν Ίπιρον και Θεσσαλίαν»370 και αφού απ’ τον Αύ-
γουστο371 του 1866 πέρασαν τις οικογένειές τους στο 
«Ελληνικό» για να μην κινδυνεύσουν,372 αρχές Σε-
πτεμβρίου επαναστάτες συνέλαβαν στην Καστανιά 
τον Τούρκο μηχανικό Ιμβραήμ Βέη373 παρεμποδί-

369. -Γριβέλλας Λάμπρος. Μετεπαναστατικά. Ιστορικά Ελευθ/πίας, όπ., σ. 31-32.
370. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 235.
371. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήμ. ό.π., σ. 41.
372. -Αγραφιώτης Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866, ό.π., σ. 172-174.
373. -Κουτρούμπας. Γ. Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ηπειροθεσσαλίας και 
Μακεδονίας (1866-1869). Στρατιωτική Επιθεώρηση. Γ. Ε. Σ. / Δ. Ι. Σ / 7ο Ε. Γ. / 5ο, Οκτώβρ.- 
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ζοντας την επί τόπου ανέγερση τουρκικού στρατι-
ωτικού προμαχώνα,374 τέλος Σεπτεμβρίου ομάδα 30 
Ελλήνων ενόπλων περιέρχονταν την περιοχή μεταξύ 
Φαρσάλων και Βόλου φωνάζοντας «Ζήτω η Πατρίς – 
Ζήτω το Έθνος»,375 μικροσυμπλοκές παντού και ανα-
βρασμός. 

Οπότε αρχές Οκτωβρίου πήραν, για δεύτερη φορά, 
τα όπλα τ’ Άγραφα μ’ αρχηγούς τους Αλεξανδρή Α., 
Καραούλη Α. και Γ., Κυριάκο Κ., Καραστάθη Κ., 
Κατσιούλα Ε., Τόλια Α., Γρανίτσα Α., Γκόλια, Νάκο, 
Αθάνατο, Κορκόντζελο, Κοντονίκα, Καράμπαση Κ., 
Καραγιάννη Τ., Κουτσουράκη Δ., Ζαχαράκη Α. κ. α.376 

Συνέστησαν την «Προσωρινή Διοίκηση των Θεσσα-
λών Αγραφιωτών»377 με έδρα την Νευρόπολη378 των 
καρδιτσιώτικων Αγράφων, επιτέθηκαν κατά των 
Τούρκων στα ορεινά, σκοτώνοντάς τους στο Σερμενίκ 
(Φυλακτή), Σμόκοβο (Λουτροπηγή) κ.α., στην Νευ-
ρόπολη μάλιστα αιχμαλώτισαν τον τοπικό Τούρκο 
κολτσή (αστυνόμο) Μπεκίρμπεη και τους 7-8 μπου-
λουκτσήδες του και κατέλαβαν τη γέφυρα Κοράκου 
αντέχοντας τις επανειλημμένες επιθέσεις ανακατά-
ληψής της απ’ τους Τούρκους. μέχρι τέλους Νοεμβρί-

Νοέμβρ.- Δεκέμβρ. 1986, σ. 1284.
374. -Ο Χάρτης, εφημ. Αθηνών, έτ. Α΄, αρ. 86, 27-9-1866, σ. 3. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλή-
μος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήμ. ό.π., σ. 41.
375. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1285.
376. -Αγραφιώτης Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866-67, ό.π., σ. 174, 189.
377. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1294. -Γριβέλλας Λά-
μπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήματ., ό.π., σ. 44.
378. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ..1293.
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ου συμμετείχαν στις μάχες της Καρίτσας, Νεοχωρίου, 
Σερμενίκ, Καστανιάς, Πετρίλου, Λεοντίτου – Κοπλέ-
σι (Φουντωτό), Βραγγιανών,379 Μεσενικόλα, Μαστρο-
γιάννη (Αμάραντος), Απιδιάς κ.α.380 

Γράφει σχετικά την 1-11-1866 κ.ε. ο ανταποκρι-
τής της εφημερίδας «Ο Χάρτης»:381

«Εν Αγράφοις υψώθη υπό των κατοίκων η ιερά 
της επαναστάσεως και της ελευθερίας σημαία.»382 
«Οι κάτοικοι Σμοκόβου ηλευθέρωσαν τον συμπολί-
την των Γούλαν Τζάπαλον απαγόμενον υπό Τούρ-
κων ους προσέβαλον επαναστατικώς. είτα ωχυ-
ρώθησαν εν Σμοκόβω και εκάλεσαν εις τα όπλα 
τους συγγενείς των και τους λοιπούς περιοίκους 
Χριστιανούς, οίτινες συρρέουσιν ήδη περί την ση-
μαίαν του σταυρού.»383 «Εις το χωρίον Ζογλώπι 
εισβάλοντες..εφόνευσαν δύο τουρκαλβανούς ορο-
φύλακας, κατεδίωξαν τους λοιπούς, και έλαβον ως 
αιχμάλωτον ένα αγάν πλούσιον, επιστάτην επί της 
ανεγέρσεως των νέων στρατώνων, καθώς και τον 
μηχανικόν.»384 «Εις χωρίον Σερμενίκου εις Άγραφα 
πεντήνοντα κάτοικοι εκτύπησαν Τούρκους χωρο-
φύλακας και εισπράκτορα. Έστειλαν οικογενείας 
Ελληνικόν μετέβησαν δε εις Μισενικόλα, ίνα σηκώ-
σουν και εκείνους, καθ’ οδόν προσέβαλον Κολτζήν 
379. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν. ό.π., σ. 57.
380. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση, ό.π., σ. 174-175 κ.ε.
381. -Ο Χάρτης, έτ. Α΄, αρ. 99, 1-11-1866, σ. 3.  
382. -Ο Χάρτης, έτ. Α΄, αρ. 91, 8-10-1866, σ. 2.
383. -Ο Χάρτης,  έτ. Α΄, αρ. 93, 15-10-1866, σ. 4.
384. -Ο Χάρτης,  έτ. Α΄, αρ. 86, 27-9-1866, σ. 3.
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(αποσπασματάρχην) με εκατόν Αλβανούς. Κολτζής 
εφονεύθη, λοιποί συνελήφθησαν. Συνεννόησις εκτε-
ταμένη εν Θεσσαλία.» «Τα των Αγράφων..αίμα 
ήρχισε ήδη να επεκτείνη την επανάστασιν.»385 «Οι 
εις Μεσενικόλα και λοιποί συγκεντρωθέντες περί 
τους 400, συνεκρότησαν δευτέραν μάχην, καθ’ ην 
απεδείχθησαν και πάλιν νικηταί. Μένει μόνον το 
Κόλι της Ρεντίνης, όπου υπάρχει ο Δερβέναγας και 
Αλβανοί. εις Ρεντίνην 100, εις το χωρίον μου Σμό-
κοβο 80 και εις το Μοναστήριον Ρεντίνης 30. Ελ-
πίζω κατ’ αυτάς να λάβωσι τα επίχειρα της θηριω-
δίας των. Εις Νεοχώρι των Αγράφων Καραντώνης 
τις Κουτζούμπασις τουρκόφιλος ων αντίθετος του 
κινήματος, έφερεν εις το χωρίον του 60 Αλβανούς 
προς φύλαξιν. Οι επαναστάται επιτιθέντες εξεδίω-
ξαν τους Αλβανούς, φονεύσαντες 4. τον δε Καρα-
ντώνην συνέλαβον και επυρπόλησαν την οκίαν του. 
Η επανάστασις ήρχισεν εις τα Θεσσαλικά Άγραφα. 
Συνεσωματώθηκαν υπέρ τους 800 και προς τους 
οπλαρχηγούς Αποστόλη Τόλια, Αθάνατον, Καρα-
ούλη, προσετέθη ο Κορκόντζελος.»386 «Συνεμερί-
σθησαν τα επαναστατικά κινήματα και τα τρία 
έτερα χωρία η Μπιζούλα, το Στούγκον και το Νι-
χώρι. Την 29 8βρίου ο Δερβέναγας των Αγράφων 
ελθών εις συμπλοκήν μετά των επαναστατών, και 
μετά μάχην πολύωρον απεκρούσθη και ετράπη εις 

385. -Ο Χάρτης,  έτ. Α΄, αρ. 101, 5-11-1866, σ. 4.
386. -Ο Χάρτης,  έτ. Α΄, αρ. 103, 12-11-1866, σ. 3.
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φυγήν.»387

Τότε (τέλος Νοεμβρίου) προχώρησαν στην κοινή 
οργάνωση του πολεμικού αγώνα με τους Ηπειρώτες, 
καθώς ύστερα από συνάντηση με αντιπροσώπους της 
Ηπείρου στο Πετρίλο των καρδιτσιώτικων Αγράφων, 
συναποφάσισαν τη δημιουργία κοινής «Προσωρινής 
Διοίκησης Ηπείρου και Θεσσαλίας»388 προς συντονι-
σμό των Θεσσαλικών και Ηπειρωτικών αντάρτικων 
δυνάμεων και επιχειρήσεων.389 

Λίγο αργότερα την 11-12-1866 συνέστησαν και 
την «Προσωρινή Διοίκηση Ανατολικών και Δυτικών 
Αγράφων και Ασπροποτάμου»390 με έδρα το μονα-
στήρι της Σπηλιάς στην Αργιθέα Καρδίτσας.391 Ακο-
λούθως ενισχύθηκαν κρυφά απ’ τον ελληνικό στρατό 
με πολεμικό υλικό και τελικά η δύναμή τους, τέλος 
Δεκέμβρη, ανήλθε στους 1.000 άνδρες.392 

Το κοινό αρχηγείο Θεσσαλίας - Ηπείρου απέκτη-
σε και ίδια σημαία προφανώς γαλανόλευκη «των 
κατά γην δυνάμεων», που έφερε τον τίτλο-επιγραφή 
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ», τον θυρεό του ελληνικού βασιλικού στέμμα-
τος και τις λέξεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ».393 τα 
387. -Ο Χάρτης, έτ. Α΄, αρ. 105, 17-11-1866, σ. 5.
388. -Αγ ραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση, ό.π., σ. 176-178.
389. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες..επανάσταση του 1866-67 στην Αργιθέα. Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο 1 (1980), Λάρισα 1980, σ. 8-32.
390. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την, ό.π., σ. 1299-1300, 1418-1419.
391. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν.,ό.π., σ. 47.
392. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1298. – Γριβέλλας 
Λάμπρος. Μετεπαναστατικά. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, σ. 31. 
393. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1297.
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ίδια αποτύπωνε και η σφραγίδα τους.394 Την σημαία 
αυτή «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ» πρωτοσήκωσαν 
στον Αχελώο οι Αγραφιώτες επαναστάτες Καραού-
λης, Αλεξανδρής, Γκόλιας, Κουτσονίκας κ.α., απ’ τα 
τέλη Νοεμβρίου του 1866 κ.ε.395

Σημαία της επανάστασης του 1866/1869  
(σχεδίασμα του γράφοντος).

Λίγο νωρίτερα την 29-10-1866, οι Αγραφιώτες 
ηγέτες της επανάστασης εξέδωσαν και απέστειλαν 
στον Βασιλιά, στους ξένους προξένους, στη σύνοδο 
της εκκλησίας της Ελλάδος κ.α., προκηρύξεις, στις 
οποίες δήλωναν την θέλησή τους για επανάσταση και 

394. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήμ. ό.π., σ. 46.
395. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1300.
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ελευθερία, ζητώντας παράλληλα βοήθεια στον αγώνα 
τους λέγοντας:396

Οι Τούρκική κυριαρχία «..ουδέν φιλόκαλον και 
φιλάνθρωπον έπραξεν προς ωφελείας ημών υποβάλ-
λουσα ημάς διηνεκώς εις βαρυτάτους και ανόμους 
φόρους, κατέπινε μόνη ηδονικώς τους ιδρώτας και τα 
αίματα ημών,..αντιστάμεθα ενόπλως κατά της οθω-
μανικής δυναστείας, πεποιθότες..ότι θα δυνηθώμεν 
να αρπάσωμεν από του μέσου του πυρός φλεγομένην 
την ελευθερίαν μας,..είναι καιρός πλέον να αποσυρθή 
(η Τουρκία) εκ της ωραίας ημών γης, την οποίαν επί 
τοσούτους αιώνας αδίκως κατέχει και μαστίζει.»397

Πολύ γρήγορα κατόρθωσαν και απελευθέρωσαν 
όλα τα θεσσαλικά Άγραφα, από τα ριζά των βουνών 
του Θεσσαλικού κάμπου έως τον Ασπροπόταμο και 
ολόκληρη την Άρτα.398

Τότε διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ουσιαστική 
και έμπρακτη αρωγή και υποστήριξη απ’ το ελληνι-
κό κράτος μ’ εθελοντές, προμήθειες και διπλωματι-
κά, και μάλλον εγκατάλειψη του αγώνα τους.399 και 
τούτο διότι η κεντρική ελληνική διοίκηση νοιάστηκε 
και έριξε όλη της την προσπάθεια και το ενδιαφέρον 
της μόνον στην, πράγματι ηρωική, ταυτόχρονη επα-
νάσταση της Κρήτης. Το ίδιο, εν πολλοίς, έκαναν και 

396. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1293 κ.ε. –Γριβέλλας 
Λάμπρος-Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κινήμ. ό.π., σ. 43-44, δες εδώ την, απ’ την Νευ-
ρόπολη (20-11-1866) εκδοθείσα, προκήρυξή τους.
397. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866, ό.π., σ. 175-176.
398. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866-67, ό.π., σ. 193.
399. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση του 1866-67, ό.π., σ. 178.
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οι ιστορικοί αργότερα ασχολούμενοι ελάχιστα με τη 
συγγραφή τής ιστορίας αυτής της Θεσσαλικής, κατά 
κύριο λόγο Καρδιτσιώτικης, επανάστασης. αρκεί μό-
νον να αντιληφθεί κανείς ότι στο 17τομο μνημειώδες 
έργο «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (Εκδοτική 
Αθηνών), την μεν ταυτόχρονη επανάσταση της Κρή-
της κατέγραψαν σε τριάντα μία (31) σελίδες (τόμ. 
ΙΓ΄, σελ. 253-278 και 285-281), την δε της Θεσσαλίας 
- Ηπείρου ούτε σε μία παράγραφο, μα ούτε μία, σαν 
να μην υπήρξε. απίστευτο (δείτε το).

Τέλος πάντων.
Δεδομένης λοιπόν της ως άνω εγκατάλειψής της 

επόμενο ήταν η επανάσταση (χωρίς επιμελητεία και 
εφόδια για χίλιους πολεμιστές, χωρίς καμία κεντρική 
βοήθεια και διπλωματική αρωγή, ξεχασμένη σχεδόν) 
να έχει φθίνουσα εξέλιξη και βαθμιαία να εκφυλιστεί 
και να σβήσει, ενώ τρία ήταν τα επακόλουθα δραμα-
τικά γεγονότα:

- Ο Γάλλος πρόξενος των Ιωαννίνων Carl 
Champosseau, που έγινε δεκτός επί τόπου την 5-1-
1867 απ’ τους επαναστάτες, ενήργησε κατασκοπεία400 
σε βάρος τους, ενημέρωσε και υπέδειξε στους Τούρ-
κους κατάλληλο πέρασμα του Αχελώου κι εκείνοι, 
χρησιμοποιώντας ασκούς που έφεραν απ’ τα Γιάννε-
να τον πέρασαν (έζευξαν-γεφύρωσαν) την 16-1-1867, 
πλαγιοκόπησαν τους αντάρτες και κατέλαβαν την 

400. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για την απελευθέρωση, ό.π., σ. 1317-1318, 1416-1418.
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γέφυρα Κοράκου.401

- Την 24η του Γενάρη 1867 πολιορκήθηκαν επί 
διήμερο αμυνόμενοι μέσα στο (ευρισκόμενο στα 
Κουμπουριανά απέναντι απ’ την Στεφανιάδα της 
Αργιθέας στα καρδιτσιώτικα Άγραφα) μοναστήρι 
της Παναγίας της Σπηλιώτισσας,402 900 επαναστά-
τες μ’ αρχηγό τον Αλεξανδρή Δημήτρη, απ’ τους 
Τούρκους μ’ επικεφαλής δύο πασάδες τον ερχόμενο 
απ’ τα Γιάννενα Ιμβραήμ πασά των Ιωαννίνων (με 
2.000 Τούρκους) και τον προερχόμενο εκ Θεσσαλί-
ας Χαλήλ Φράσαρη πασά (με 1.500). προηγουμένως 
πραγματοποιήθηκε ισχυρός κανονιοβολισμός (έξι 
κανόνια) με καταστροφικές συνέπειες για το μονα-
στήρι.403 «Οι ημέτεροι, αν και ολιγάριθμοι, απώθη-
σαν τους εχθρούς και έδωκαν υπέροχα δείγματα της 
ανδρείας των, αντάξια του ελληνικού ονόματος,..(το 
μεσημέρι της 25ης) διεσπάσαμεν την απέναντί μας 
εχθρικήν φάλαγγα και φθάσαμεν εις την θέσην Στέ-
φακα..».404 «..οι επαναστάτες έφυγαν πολεμώντας, 
σώμα με σώμα, παλικαρίσια και μέρα μεσημέρι από 
τη Σπηλιώτισσα. Υπήρξε μία θαρραλέα επιτυχημένη 
έξοδος» σημειώνει ο Δ. Αγραφιώτης,405 ενώ αναφέ-
ρεται σε σχετική ενθύμηση: «..επολέμισαν εις..μονα-
στήριον και εχάλασαν το μοναστήριον από τα τόπια 

401. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργ. Μετεπαναστατικά κιν. ό.π., σ. 49-50.
402. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργ. Μετεπαναστατικά κιν. ό.π., σ. 50-52.
403. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για απελευθέρωση, ό.π., σ. 1419-1421.
404. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση, ό.π., σ.189-191.
405. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Σελίδες από την επανάσταση, ό.π., σ. 191 σημ. 62.
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(οβίδες) και ήχον βαρεθή μερικοί αντάρτες, εβαρέθη-
καν και διακόσιοι Τούρκοι, έφύγον απέκι οι αντάρ-
τες..»406 και

- Η τελευταία πράξη του αγώνα γράφηκε στα νοτι-
οανατολικά Άγραφα στο μοναστήρι Μεταμορφώσεως 
της Ρεντίνας, όπου κλείστηκαν και οχυρώθηκαν πενή-
ντα Έλληνες μ’ αρχηγούς τους Κατσιούλα και Καρα-
στάθη,407 πολιορκούμενοι μέχρις εσχάτων από χίλιους 
Τούρκους.408 οι δύο «αρχηγοί πιάστηκαν ζωντανοί και 
κατακρεουργήθηκαν» σημειώνει ο Λ. Γριβέλλας.409

Να τι καταγράφει σχετική ενθύμηση του νάρθηκα 
στο ναό του αγίου Δημητρίου της Ρεντίνας:410

«1867 Φλεβαρίου 2 θίμισις στη Ρεντίνα με τον Χα-
λίλ πασιά εφέντι και επολέμησαν στο μοναστήρι υπό 
Κωνσταντίνον Καραστάθη και Ευάγ. Κατσιούλα και 
τους έπιασαν ζωντανούς και τους τσάκισαν στ’ Αλώ-
νια», ενώ άλλη ενθύμηση γραμμένη σ’ εκκλησιαστικό 
βιβλίο του χωριού Δίκαστρο (Ζημνιανή) της Μακρα-
κώμης – Φθιώτιδας αναφέρει:411

«Τη Δευτέρα Φεβρουαρίου του 1867, ημέρα Σάβ-
βατον, εγένετο μάχη εις την Μονήν Ρεντίνης των Θεσ-
σαλοαγράφων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Και 
αποκλεισθέντες οι περί τον Βασίλειον Καλαφάτην 
Έλληνες, αφού επί δύο ημερονυκτίων επολέμησαν και 
406. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 235
407. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργ. Μετεπαναστατικά κινήμ., ό.π., σ. 53-54.
408. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για απελευθέρωση, ό.π., σ. 1422-1423.
409. -Γριβέλλας Λάμπρος. Μετεπαναστατικά. Ιστορικά Ελευθερ/πίας, ό.π., σ. 32.
410. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 235-236.
411. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 234-235.
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κατετρόπωσαν τους Τούρκους, ουρανομεσούντος του 
ηλίου έκαμον έφοδον και εξήλθον της Μονής εισπη-
δήσαντες εις τον τρισχιλιάριθμον Τουρκικόν Στρατόν 
και εξέφυγον τας χείρας αυτών. Άφησαν εις το πε-
δίον της μάχης ζώντας και νεκρούς δεκαεννέα, εν οις 
και ο ουλαμάρχης αυτών,..Ήσαν οι αποκλεισθέντες 
Έλληνες τριανταεννέα. Οι δε αποκλείσαντες αυτούς 
Τουρκαλβανοί χιλιάδες τρεις περί πλέον.»

Ακολούθως συνεχίσθηκαν οι πολεμικές προσπά-
θειες των Ελλήνων (ανακατέλαβαν τη γέφυρα Κορά-
κου και την μονή Σπηλιάς, έδωσαν νέες μάχες στον 
Ίταμο, Νεοχώρι, Φανάρι, Ρεντίνα, Καστανιά, Μαυρο-
μάτι και Στούγκο) έως ότου σταδιακά όλα έλαβαν 
τέλος,412 λόγω εγκατάλειψης του αγώνα τους απ’ το 
κεντρικό κράτος.

Χιλιάδες και πάλι οι Θεσσαλοί πρόσφυγες στην 
ελεύθερη Ελλάδα, κι οι τούρκικες βαρβαρότητες 
εκτεταμένες.413

ΣΗΜΑΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1878 (1881)
που προσφέρθηκαν κατά την ένωση (1881) στον 
ελληνικό στρατό και στον Βασιλιά Γεώργιο Α΄ 

Μετά τις προηγούμενες δύο επαναστάσεις (1854 
και 1866/69) ακολούθησε η τρίτη το 1878 έως την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας και την ενσωμάτωσή 

412. -Κουτρούμπας Δημήτ. Ο αγώνας απελευθέρωση, ό.π., σ. 1430 κ.ε., 1432, 1435
413. -Κουτρούμπας Δημήτρης. Ο αγώνας για απελευθέρωση, ό.π., σ. 1307 κ.ε.
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της στον εθνικό κορμό το 1881.
Αδρά τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής:
Στην Αθήνα συστήθηκαν επαναστατικές επιτροπές 

(Αδελφική Ένωσις, Αδελφότης, Εθνική Άμυνα κ.α.)414 
προετοιμασίας της νέας εξέγερσης της Θεσσαλίας, 
καθώς ήταν «πυρακτωμένες» οι θεσσαλικές ψυχές 
προσμένοντας την απελευθέρωση, διαδηλώσεις υπέρ 
του πολέμου στην πρωτεύουσα,415 στην Πάτρα, στη 
Σύρο κ.α., ρητορικές ιαχές και ομιλίες, προσκλή-
σεις προς συγκέντρωση εθελοντών και χρημάτων, 
σώματα του ελληνικού στρατού οδηγούνταν «εν 
μέσω ζωηρών ζητωκραυγών των πολιτών» στη 
συνοριακή γραμμή και όλα αυτά ενώ ήδη μόνοι 
τους οι Θεσσαλοί έχουν εξεγερθεί χτυπώντας τους 
Τούρκους στη Θετταλομαγνησία, Πήλιο, Αλμυρό 
κ.α.416 

Κάτω απ’ την πίεση λαού και στρατού την 21-1-
1878 η ελληνική κυβέρνηση διατάζει το στρατό να 
εισέλθει στη Θεσσαλία, που με επικεφαλής τον Υπο-
στράτηγο Σούτσο Σκαρλάτο προέλασε αμέσως πέρα 
απ’ τα σύνορα μέχρι τον Δομοκό καταλαμβάνοντάς 
τον.417 Η εξέγερση των Θεσσαλών αρχίζει, αλλά οι 

414. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες λογίων πρωταγωνιστών για την περιώ-
νυμη μάχη Ματαράγκας - Πετρομαγούλας Κιερίου (21-3-1878). Έκδοση Δήμου Σοφάδων. Μάρτιος 
2011, σ. 11.
415. -Εθνικόν Πνεύμα, εφημ. Αθηνών, έτ. Ι΄, αρ. 907, 16-1-1878, σ. 1-2, 4.
416. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 903, 11-1-1878, σ. 3, 4, αρ. 904, 12-1-1878, σ. 3, αρ. 905, 
13-1-1878, σ. 3, αρ. 906, 14-1-1878, σ. 3, 4, αρ. 907, 16-1-1878, 3,4, αρ. 908, 17-1-1878, σ. 
3, 4, αρ. 909, 19-1-1878, σ. 1-4.
417. -Ασπρέας Γ. Από της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, ό.π., τ. 3, σ. 282. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. 
Ι΄, αρ. 912, 21-1-1878, σ. 3, αρ.924, 2-2-1878, σ.2-3.
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Μεγάλες Δυνάμεις αντιδρούν418 και πάλι σθεναρά, 
απειλούν, απαιτούν απόσυρση και τελικά η κυβέρ-
νηση ανακαλεί ξανά τον στρατό, που επανέρχεται 
στους στρατώνες.419

Όμως, περίπου 170 υπαξιωματικοί και κατώτε-
ροι αξιωματικοί «..εκ των ευζωνικών και πεζικών 
τμημάτων»420 (που είχαν προαποφασίσει ότι εάν ο 
στρατός επέστρεφε χωρίς να ολοκληρώσει την απο-
στολή του, αυτοί δεν θα υπάκουαν στις άνωθεν εντο-
λές οπισθοχώρησης)421 αρνούνται να συμμορφωθούν, 
«λιποτακτούν» και μ’ επικεφαλής τους Ισχόμαχο Κ., 
Τερτίπη Δ., Λάιο Γ., Ιγγλέση Ι., Ζιάκα Θ., Σούτσο Δ. 
(Δήμαρχο Αθηναίων το 1879), Φιλάρετο Γ. (δημοσι-
ογράφο – νομικό), κ.α. εισέρχονται τέλη Ιανουαρίου 
στην Θεσσαλία, μαζί μ’ άλλους οπλαρχηγούς, στρατι-
ωτικούς, εθελοντές, καθοδηγητές και ατάκτους. Ορί-
ζεται γενικός αρχηγός της εξέγερσης ο λοχαγός του 
πυροβολικού Ισχόμαχος Κωνσταντίνος (1838-1888), 
εξοπλίζουν και οργανώνουν τους κατοίκους και αρ-
χίζουν την επανάσταση στην πεδινή Καρδίτσα, στον 
Αλμυρό, Πήλιο, Αγιά, Όσσα, Όλυμπο, Χάσια, Ασπρο-
πόταμο κ.α.. αντίστοιχες εξελίξεις και στην Ήπειρο 
– Μακεδονία.

Διά στόματος του Επιλοχία Τερτίπη Δημητρίου 

418. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν, ό.π., σ. 64
419. -Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος της Κρητικής επαναστάσεως ως την προσάρτηση της Θεσσα-
λίας. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΓ΄, σ. 330-333.
420. -Ασπρέας Γ. Από της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, ό.π., τ. 3, σ. 282.
421. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες λογίων, ό.π., σ. 12-13.
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(1847 – 1926) οι ως άνω επαναστάτες διαλάλησαν:
«Θα μείνωμεν, ίνα κατά δύναμιν προστατεύσω-

μεν τους εγκαταλειφθέντας (Θεσσαλούς) κατά των 
εξαγριωθεισών μουσουλμανικών ορδών, μέχρις ου εν 
Ευρωπαϊκώ Συνεδρίω αποφασισθήσεται η τύχη των 
δούλων αδελφών ημών. Θέλομεν δε (στο τέλος) ευ-
πειθώς προσέλθει εις τας ημετέρας (στρατιωτικάς) 
αρχάς, πρόθυμοι να υποστώμεν οιανδήποτε επιβλη-
θησομένην ποινήν.»422 

Φτάνοντας στην περιοχή της Καρδίτσας συναντούν 
τα παρακάτω αντάρτικα σώματα Καρδιτσιωτών και 
συνεργάζονται άμεσα μαζί τους, συμμετεχόντων 
έκτοτε μετά των στρατιωτικών σ’ όλες τις μάχες και 
άλλες πολεμικές επιχειρήσεις: 423

Του Γαλλή Κ. Δημάρχου Κτημενίων (Κτημέ-
νη Καρδίτσας), του Χριστοδουλιά στο Μεσενικόλα, 
Βασιαρδάνη Α. στο Μεσενικόλα, Ζιάκα Θ. και Κα-
τσαρού Ευ. στη Βούνιστα (Ελληνόκαστρο) και Στε-
νά Μουζακίου, Τζουβάρα στο Μουζάκι, Γρανίστα Ι. 
στο Ζωγλόπι (Ραχούλα) και Γράλιστα (Ελληνόπυρ-
γο), του Καπάλα και Αλεξανδρή Ι. στα Στενά του 
Μουζακίου,424 του Τσάπαλου Κ. στο Σμόκοβο (Λου-
τροπηγή), Αθάνατου, αδελφών Τάκη, Στουρνάρα Ν., 
Νικολάου Ε., Γιοβάνη Δ., Κουτσούμαθου Τ., Ζυγούρη 

422. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 13.
423. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 33-34.
424. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία για την πολιορκία και την παράδοση της φρουράς των 
Τουρκαλβανών στο Μουζάκι της Καρδίτσας. Καρδιτσιώτικα Χρονικά. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων 
Μελετών, τ. Ι΄(1995). Καρδίτσα 1995, σ. 159-165.
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Χ., Κόκκινου Μ., Γιαννάκου Λ., Καραμπότη Α., Για-
χόντη Π. και Αθ. Για να γίνουν αντιληπτά μάλιστα τα 
αριθμητικά μεγέθη των τοπικών αυτών αντάρτικων 
σωμάτων και η παλλαϊκή συμμετοχή, αναφέρουμε 
π.χ. ότι οι Αλεξανδραίοι Γ. και Δ. συγκρότησαν σώμα 
500 ανταρτών (300 ντόπιοι δυτικοθεσσαλοί και 200 
άλλοι εθελοντές στερεοελλαδίτες),425 ο Ζιάκας Θ. και 
ο Βασιαρδάνης Α. συμμετείχαν στην πολιορκία του 
Μουζακίου με 70 αντάρτες έκαστος κ.ο.κ.426 

Στην Καρδίτσα η έδρα του στρατιωτικού διοικητή 
Λοχαγού (Π.Β.) Ισχόμαχου Κ. κατ’ αρχάς είναι στο 
Σμόκοβο, ύστερα στο πεδινό Λουτρό427 κι αργότερα 
την 17-3-1878 μεταφέρθηκε στους Σοφάδες,428 ενώ 
η έδρα του πολιτικού αρχηγού Σούτσου Δημητρίου 
(1845 – 1904) στο Λουτρό. 

Ήδη από την 19-1-1878 σχηματίστηκε στην Ρεντί-
να η «Επαναστατική Πολιτική Επιτροπή»429 και την 
5-4-1878 στον Μεσενικόλα η «Προσωρινή Διοίκηση 
Αγράφων».430 

Άμεσα εκδιώχθηκαν οι τούρκικες φρουρές της Ρε-
ντίνας, Νηχωρίου, Καράβας, Σμοκόβου, Καστανιάς, 
Ιτάμου, Βελεσίου (Δαφνοσπηλιά), Σλάτινας (Δρακό-
τρυπα), Γράλιστας (Ελληνόπυργος), Λιάσκοβου (Πε-
τρωτό), Βραγκιανών, Στεφανιάδας, Πετριλίων και 
425. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία, ό.π., σ. 158.
426. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία, ό.π., σ 165.
427. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 13, 20, 23.
428. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 76.
429. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 71.
430. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 80.



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

141

Αργιθέας,431 συγκεντρωθέντων των Τούρκων στην 
πόλη της Καρδίτσας και στο Φανάρι. 

Ταυτόχρονα οι εξοπλισμένοι ακτήμονες κολίγοι - 
ραγιάδες με πάθος ορμούν και κατακαίουν τα τούρ-
κικα τσιφλίκια, χτυπώντας τους Τούρκους αγάδες – 
τσιφλικάδες.432

Ισχυρές Οθωμανικές δυνάμεις από στεριά και θά-
λασσα κατέστειλαν παντού στη Θεσσαλία την επα-
νάσταση, εκτός, κατ’ αρχάς, απ’ την Καρδίτσα - Τρί-
καλα433 και ακολούθως μόνον απ’ την Καρδίτσα, ενώ 
υποτάχθηκαν και οι επαναστάτες της Ηπείρου και 
Μακεδονίας. μοναδική εξαίρεση η περιοχή της Καρ-
δίτσας που ανθίσταντο ηρωικά και μέχρι τέλους, έως 
τη νίκη. 

Στην Μακρυνίτσα του Πηλίου πολέμησαν (6-2-
1878) πλάι στους άνδρες και εβδομήντα434 γυναίκες 
{Μπασδέκη Μαργαρίτα (Μαλιάφα)435 κ.π.α.}, και 
μετά τις «αυτονόητες» και συνηθισμένες τους τρομε-
ρές σφαγές οι Τούρκοι ξεχύθηκαν κατά των επανα-
στατημένων της Καρδίτσας.

Εδώ στον καρδιτσιώτικο κάμπο, με την σύμπραξη 
ντόπιων436 και στρατού, διαδραματίστηκαν τα μεγα-
λύτερα ανδραγαθήματα του πολέμου όλης της Θεσ-

431. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 29-30. -Γριβέλλας Λά-
μπρος. Μετεπαναστατικά. Ιστορικά Ελευθερ/πίας, ό.π., σ. 33.
432. -Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος Κρητικής επαναστάσεως, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 340.
433. -Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος Κρητικής επαναστάσεως, ό.π., τ. ΙΓ΄, σ. 340.
434. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 61.
435. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 944, 22-2-1878, σ. 3.
436. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 69-71.
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σαλίας, όλου του πολέμου που τελικά οδήγησαν στην 
απελευθέρωσή της. Δεδομένου ότι οι επαναστάτες 
κατόρθωσαν κι έδωσαν μ’ επιτυχή έκβαση μια σει-
ρά εξαιρετικά σκληρών και κρίσιμων μαχών εναντίον 
υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων πεζικού, ιππικού και 
πυροβολικού, με σημαντικότερες τις τριήμερες μάχες 
στη Σέκλιζα (9/11-2-1878),437 Μουζάκι (3/5-3-1878), 
Ματαράγκα – Πετρομαγούλα (21/3),438 Χαλαμπρέζι 
(Κέδρο),439 Κουβανάδες (Μελισσοχώρι), Παλιούρι, 
Άγιο Γεώργιο, Κρύα Βρύση, Παλαιόκαστρο (Μητρό-
πολη), μονή Κορώνης,440 Κυψέλη, Ανώγι,441 Καραλάρ, 
Ρεντίνα,442 Ανάβρα, Ρούσο, Καστανιά,443 Γράλιστα, 
Φανάρι, Μαυρομάτι, Πόρτα κ.α.444 

Πέτυχαν μάλιστα να συλλάβουν και Τουρκαλβα-
νούς αιχμαλώτους κατόπιν της τριήμερης πολιορκίας 
του Μουζακίου,445 όπου ο Τούρκος Αρχηγός Μουσά 
Γκέκα, ο Ρακούπ αγάς, ο Βεϊσέλ446 και οι συν αυτών 
πενήντα οκτώ447 χαϊντούτηδες (φύλακες των συνό-
ρων) Τουρκαλβανοί, παραδόθηκαν στον, εκ των πο-

437. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 944, 22-2-1878, σ. 1-2.
438. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 972, 23-3-1878, σ. 3, 4, αρ. 976, 27-3-1878, σ. 2-3.
439. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 928, 6-2-1878, σ. 4.
440. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία, ό.π., σ.1 59.
441. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 37.
442. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 30.
443. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 936, 14-2-1878, σ. 3, 4, αρ. 937, 15-2-1878, σ. 1-2, 
αρ.941, 19-2-1878, σ. 1.
444. -Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος, ό.π., σ. 340. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της 
Θεσσαλίας, ό.π., σ. 72-80.
445. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία, ό.π., σ. 154-155, 167.
446. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν., ό.π., σ. 76.
447. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 36.
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λιορκητών, οπλαρχηγό Ζιάκα Θ., τους οποίους, τρείς 
αρχηγούς, παρέδωσε ο Ζιάκας στο Λουτρό στον γε-
νικό αρχηγό Ισχόμαχο, κάνοντάς του την περίφημη 
δήλωση: 

«Ήλθα και Σας έφερα κάτι λίγους αγάδες.»448

Στις 17-3-1878 οι επαναστάτες είχαν προωθηθεί 
μέχρι τους Σοφάδες, οπότε «εν τη πλατεία πρώτην 
φοράν εκυμάτιζεν εκεί η κυανόχρους εθνική ημών ση-
μαία. Οποία χαρά πανταχού!»449

Απόδειξη του ανελέητου και αποφασιστικού αγώ-
να είναι η μάχη που υπήρξε η κορύφωση της επανά-
στασης, το συνταρακτικότερο νικητήριο άγγελμα: Η 
ολοήμερη πεισματώδης μάχη της Ματαράγκας – Πε-
τρομαγούλας450 (21/3), όταν 800 Έλληνες αντιμετώ-
πισαν στον κάμπο, επί πεδινού εδάφους, στρατιω-
τική τουρκική δύναμη 4.500 πεζών και 600 ιππέων, 
με 4 ορεινά τηλεβόλα,451 σε μια πάλη σώμα με σώμα 
και με τις ξιφολόγχες, και νίκησαν. 800452 Τούρκοι 
νεκροί και τραυματίες, μόνον 50 Έλληνες. «περί την 
8η βραδινή ώρα οι Τούρκοι πιεζόμενοι υποχώρησαν 
προς την Καρδίτσα, ενώ άφησαν στο πεδίο της μάχης 
πολλούς νεκρούς και πολεμικό υλικό.»453

Γράφει την 27-3-1878 ο ανταποκριτής της εφη-

448. -Αγραφιώτης Κ. Δημ. Νέα στοιχεία, ό.π., σ. 154. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της 
Θεσσαλίας, ό.π., σ. 75.
449. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 44.
450. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 59-62, 73-80.
451. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Ιστορικά, ό.π., σ. 33-34.
452. -Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες, ό.π., σ. 60, 80.
453. -Γριβέλλας Α. Λάμπρος. Ιστορικά, ό.π., σ. 34.
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μερίδας Εθνικό Πνεύμα:454

«Η μάχη Ματαράγκα σπουδαία και αιματηρά. 
Οι επαναστάται επολέμησαν εν ανοικτώ πεδίω 
κατά πολυαρίθμου εχθρού τακτικών και ατάκτων, 
υποβοηθημένων υπό πυροβολικού και ιππικού, επί 
δεκαπέντε περίπου ώρας, εν τη πεδιάδι επί γραμ-
μής μήκους ωρών δύο. Κατά την πεισματώδη μά-
χην πολλάκις οι αντιμαχόμενοι ήλθον εις χείρας, 
αποκρούσαντες τον εχθρόν, και είτα τρέψαντες 
τούτον εις φυγήν άτακτον, μεγάλην προξενήσαντες 
αυτό ζημίαν. Επιβεβαιούται δυστυχώς ότι κατά 
την μάχην έπεσε και ο ανδρείος Λάγιος,..την γεν-
ναιότητα και σύνεσιν,..τας συμπλοκάς διηύθυνε,..
αμιλλώμενος,..εμάχετο μετ’ ηρωισμού περιφρονών 
τον θάνατον,..έδιδε το αξιομίμητον παράδειγμα εις 
τους εθελοντάς γενναίας αντιστάσεως και καρτε-
ροψυχίας.»

Τον ηρωικό θάνατο του εκ των συναρχηγών Επι-
λοχία Λάιου Γεωργίου (1850;455 - 1878) σ’ αυτή τη 
μάχη, έκλαψε η καραγκούνικη ψυχή των κατοίκων 
των χωριών της περιοχής γύρω απ’ τους Σοφάδες και 
το Μασκολούρι με το παρακάτω δημοτικό τραγούδι:456

454. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 972, 23-3-1878, σ. 3, 4, αρ. 976, 27-3-1878, σ. 2-3.
455. -Κατοίκος Νίκος. Πως σχολίασαν στην εφημερίδα του Μορφωτικού τους Συλλόγου «Πο-
τιδάνια» τις εκδηλώσεις Λάιου οι συμπατριώτες του Ήρωα. Γνώση και Γνώμη. Περιοδική έκδο-
ση της Ένωσης Επιστημόνων νομού Καρδίτσας, τ. ΣΤ΄, Καρδίτσα 1987, σ. 314., «Γεωργίτσα Λά-
ιο» τον ήξεραν οι συγχωριανοί του στην Ποτιδάνια Φωκίδας.
456. -Αναγνωστόπουλος Δ. Βασίλης. Η μάχη της Ματαράγκας και ο Λοχίας Γεώργιος Λάϊος. Καρ-
διτσιώτικα Χρονικά, τόμ. Χ΄ (2008), Καρδίτσα 2008, σ. 112. -Γριβέλλας Λάμπρος - Κλήμος 
Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν. ό.π., σ. 82.
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Κορίτσια Σοφαδίτικα,
κορίτσια Σοφαδίτικα, Λάιο λοχία μου, 
γυναίκες Μασκλουριώτ’ σες
φέτος να μην αλλάξετε, φέτος το καλοκαίρι.
Το Λάιο μας τον βάρεσαν στον Πύργο Ματαράγκα.
Τον κλαιν’ οι νύχτες κι οι αυγές, τον κλαιν’ τα μεσημέρια,
τον κλαίει κι η δόλια η μάνα του.457 
Ενώ με το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι της περιο-

χής υμνήθηκε η «φωτιά», το γιουρούσι – τα γιούργια 
με τα σπαθιά και τις ξιφολόγχες κι αυτοθυσία των 
μαχητών της ηρωικής μάχης Ματαράγκας – Πετρο-
μαγούλας Καρδίτσας:458

Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωνε, μην είχε ξημερώσει.
Νάμουν πουλί να πέταγα, να πέταγα, να πήγαινα τ’ αψήλου
ν’ αγνάντευα τον Παλαμά, τον Πύργο Ματαράγκας,
πως πολεμούν οι Έλληνες με τους γκαβαραπάδες.
Πέφτουν τα βόλια σα βροχή, τα τόπια (οβίδες) σα χαλάζι,
κι αυτά τα λιανοτούφεκα σα σιγανή βροχούλα.
Ίσια με το βασίλεμα, που βασιλεύει ο ήλιος,
τότε Τερτίπης φώναξε, τότε Τερτίπης λέει:
-Που ‘σαι, ρε Μήτσο σαλπιστή, που ‘σαι ρε μουζικάντη;
βάρα την πρώτη σύναξη, να μαζευτεί τ’ ασκέρι.
Που ‘σαι, ρε Λάιε σύντροφε, που ‘σαι ρε δεκανέα;
Παιδιά για βάλτε τα σπαθιά κι αφήστε τα ντουφέκια.

457. -Αναγνωστόπουλος Δ. Βασίλης. Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο. (Λογοτεχνία - Δη-
μοτικό τραγούδι - Λαϊκή παράδοση). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Βόλος 2009, σ.114, 
126, 132.
458. -Αναγνωστόπουλος Δ. Βασίλης. Η Θεσσαλία στον έντεχνο, ό.π., σ. 124-125.
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-ένα γιουρούσι κάνανε, τον Λάιο τον βαρούνε-
Που ‘σαι, ρε Λάιο σύντροφε, που ‘σαι ρε δεκανέα;
-Τον Λάιο τον βαρέσανε, παρηγοριά δεν είναι.
Άιντε παιδιά, να φύγουμε και στα ριζά να πάμε. 

Τότε, «οι προύχοντες και αντιπρόσωποι της 
επαρχίας Καρδίτσης» εξέδωσαν την από 6-4-1878 
«Διαμαρτύρησιν των κατοίκων Καρδίτσης», απευ-
θυνομένη «προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν την Αγ-
γλίας», που μεταξύ των άλλων δημοσιεύτηκε και 
στην εφημερίδα «Σημαία του Λονδίνου», δηλώνο-
ντας τ’ ακόλουθα:459

«Τετρακοσίων είκοσι πέντε ετών φοβερά δου-
λεία, καθ’ ην τα πάνδεινα υπέστημεν μη θεωρού-
μενοι ως άνθρωποι, αλλ’ ως ζώα παρά του κατα-
κτητού Τούρκου, καθότι ούτε τιμή, ούτε περιουσία, 
ούτε ζωή ελογίζοντο υπ’ αυτού εις ουδέν, μας ηνά-
γκασε να διαρρήξωμεν πάντα δεσμόν μετ’ αυτού 
και να ρίψωμεν τον περί των όλων κύβον, αποφα-
σίσαντες ή να ελευθερωθώμεν και ενωθώμεν μετά 
της κοινής ημών μητρός Ελλάδος ή να ταφώμεν με 
τα όπλα εις τας χείρας μετά των φιλτάτων ημών 
τέκνων, γυναικών και συγγενών. Δεν πιστεύομεν 
να εγκαταλειφθώμεν απροστάτευτοι και να βλέ-
πωμεν τας περιουσίας ημών διαρπαζομένας, τας 
συζύγους και τας θυγατέρας ημών ατιμαζομένας, 
τα χωρία ημών πυρπολούμενα, τους ιερούς ημών 
ναούς καταστρεφομένους και βεβηλουμένους και 

459. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 994, 14-4-1878, σ. 1.  
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μύρια όσα άλλα ανοσιουργήματα τελούμενα παρά 
του τακτικού στρατού και αυτής της τοπικής οθω-
μανικής διοικήσεως.» 

Με τις αποφασιστικές και νικηφόρες αυτές μάχες 
και τις θυσίες Θεσσαλών Καρδιτσιωτών και εθελο-
ντών, οι εξεγερμένοι της Καρδίτσας μπόρεσαν και 
διατήρησαν ολοζώντανη τη φλόγα της επανάστασης 
και ισχυρή την ελπίδα απελευθέρωσης όλης της Θεσ-
σαλίας. ώσπου τελικά κινήθηκαν θετικά οι ξένες μ. 
Δυνάμεις βλέποντας, επί τέλους, τον δίκαιο, μακρο-
χρόνιο και νικηφόρο αγώνα τους και με την αγγλι-
κή μεσολάβηση οδηγηθήκαμε στην απελευθέρωση το 
1881.

Συγκεκριμένα, το τέλος της εμπόλεμης κατάστα-
σης επήλθε ως εξής:

Την 19-4-1878 αγγλική αντιπροσωπεία460 αποτε-
λούμενη απ’ τους Βρετανούς προξένους Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης Μέρλιν και Μπλοντ461 έφτασε στο Λου-
τρό και συναντήθηκαν με τον γενικό αρχηγό Ισχόμα-
χο, ζητώντας του, εκ μέρους της Αγγλικής κυβέρνη-
σης, να παύσουν οι εχθροπραξίες, ν’ αποσυρθούν τα 
ελληνικά στρατεύματα και σ’ αντάλλαγμα διαβεβαί-
ωσαν ότι η Αγγλία θα υποστηρίξει την απελευθέ-
ρωση της Θεσσαλίας.462 οι επαναστάτες συμφώνησαν, 
λίγο αργότερα αποχώρησαν και ακολούθως με το 

460. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 997, 19-4-1878, σ. 4.
461. -Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας, ό.π., σ. 82-83.
462. -Εθνικόν Πνεύμα, έτ. Ι΄, αρ. 999, 21-4-1878, σ. 2.
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Συνέδριο463 του Βερολίνου (1880) και τη Συνθήκη της 
Κωνσταντινουπόλεως (1881) αποφασίσθηκε η ενσω-
μάτωση στον εθνικό κορμό της Θεσσαλίας (πλην της 
Ελασσόνας) και της Άρτας.464

Ο ελληνικός στρατός με τον στρατηγό Σούτσο 
Σκαρλάτο (1806 – 1887) εισήλθε επίσημα στην «ευ-
δαίμονα Θεσσαλικήν πόλιν»465 Καρδίτσα, παραλαμ-
βάνοντάς την απ’ τους Τούρκους την 18η Αυγούστου 
1881. Με το Π. Δ. 328/2008 η 21η Μαρτίου (επέτειος 
της μάχης της Ματαράγκας) καθιερώθηκε ως εθνική 
«δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για τη Θεσσαλία.» 

Με την ακόλουθη επιγραφή επί της, σημαιοστο-
λισμένης και περιβεβλημένης με κλαδιά «..φηγού 
(οξυάς) και ελάτης από των γραφικών Αγράφων 
άρτι αποκοπέντων..», θριαμβευτικής αψίδας, καλω-
σόρισαν στην Καρδίτσα τους αφικνούμενους Έλληνες 
στρατιώτες οι Καρδιτσιώτες:

Λεβέντες ελληνόπουλα, με όπλα στολισμένα,
σας λέγουν καλώς ήλθατε, αδέλφια πονεμένα.466 

Πρωινές ώρες της ιδίας 18-8-1881 κατελήφθη το 
στρατηγικό Φανάρι με το βυζαντινό φρούριό του 
«υπό του φαλαγγάρχου των Αγράφων Καραϊσκάκη 
Σπυρίδωνα επικεφαλή 4 ταγμάτων πεζικού και ιππι-
κού συνιστώντων δύναμιν 5.500 ανδρών.» 

463. -Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος, ό.π., σ. 362-365.
464. -Γριβέλλας Λάμπρος -Κλήμος Γεώργιος. Μετεπαναστατικά κιν., ό.π., σ. 82-84.
465. -Παγανέλης Κ. Σπυρίδων. Οδοιπορικαί σημειώσεις. Β΄. Η στρατιωτική κατάληψις Άρτης 
και Θεσσαλίας. Τυπογραφείο Ενώσεως. Εν Αθήναις 1882, σ. 293.
466. -Παγανέλης Κ. Σπυρίδων. Οδοιπορικαί σημειώσεις, ό.π., σ. 284, 286.
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Καταγράφει τις ιστορικές αυτές στιγμές ο αυτό-
πτης ανταποκριτής δημοσιογράφος και λογοτέχνης 
Σ. Παγανέλης:467

«Η είσοδος του Καραϊσκάκη παρήγαγε συγκί-
νησίν τινα εις το διαμέρισμα, διότι ου μακράν του 
Φαναρίου…κείται το χωρίον Μαυρομμάτι, όπερ εί-
ναι η πατρίς του αθανάτου στρατηλάτου της εθνε-
γερσίας. Τούρκοι και Χριστιανοί έσπευσαν να ίδωσι 
τον υιόν του μεγάλου στρατηγού, συγκινητικώτατα 
δε επεισόδια διεδραματίσθησαν εν Φαναρίω, ιδίως 
ότε υπέργηρος οθωμανός Χατζή Χουσεΐν Αλής κα-
λούμενος, παλαιός δερβέναγας των Αγράφων και φί-
λος του Γεωργίου Καραϊσκάκη, έσπευσε κλαίων ν’ 
ασπασθή τον υιόν τού φίλου του, αποκαλών αυτόν 
«παιδί του». Έτεροι γνώριμοι του στρατηγού έτρε-
ξαν αθρόοι, ελαυνόμενοι και υπό της δικαίας φήμης 
του ονόματος, να προσαγορεύσωσι τον προϊστάμενον 
της ελληνικής φάλαγγος, και ολίγιστοι γέροντες πολε-
μισταί της Αράχωβας αναμνησθέντες του περιφανούς 
αρχηγού των, εκινήθησαν να ίδωσι τον υιόν, ούτινος 
βαρεία βεβαιώς είναι τοιαύτη επίζηλος κληρονομία.»

Να πως περιγράφεται σ’ ενθυμήσεις το συνταρα-
κτικό γεγονός της Ένωσης:468

«..έγινεν του ελινικό, ηρθαν Ελινες εις του Νιχόρι..», 
«..ήρθε η λευτεριά μας. Ο ελληνικός στρατός εισέρ-
χεται σήμερα εις τα Τρίκαλα,..Εχθές εις το Φανάρι,..

467. -Παγανέλης Κ. Σπυρίδων. Οδοιπορικαί σημειώσεις, ό.π., σ. 303-304.
468. -Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις, ό.π., τ. Β΄, σ. 278-282.
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Εμείς γλεντάμε με βιολιά. Ο Θεός έδωκε τη συγκατά-
θεσή του εις την ελευθερίαν μας..», «..έγινυ ελλινυ-
κόν και περίλαβον τω κάςτριον ήταν ω στρατός των 
αριθμόν 6.000 εβζωνηκόν και φαντάρικον..», «..γενηκι 
του ρομεκο όλη η θισαληά..», «επήραν την Θεσσαλί-
αν η Έλινες..», «..δίνετε χάρισμα η Φερσαλία εις την 
Ελλάδα», «..ελευθερώθη η Θεσσαλία μέχρι Μηλούνας 
(ορεινή διάβαση της Ελασσόνας) από τον Οθωμανικόν 
Ζυγόν», «..κ’ ιρθεν ελληνικόν και ελευφθερωθήκαμε», 
«..ήλθεν ο ελληνικώς στρατός ο οποίος ήτον τάγμα 
ευζωνικών..εις το Τσιάγεζη (Στόμιο Λάρισας)», «..ήρ-
θεν ο βασιλεύς Γεώργιος,..κε έγινε χαρά μεγάλη εν 
ουρανό κε ελιγί κε έλειγαν ο κόσμος το ζίτω η ελευ-
θερία..», «..επαρΘΗκεν η Θησαλία και Άρτα. Εγηνε 
εληνικόν,..ηλθεν ο βασηλεύς Γιοργιος..και ηδεν ητούτα 
τα μερια,..Η νεα Ηλάς η Θησαλλία..»

Ύστερα απ’ την ανάλυση και της τρίτης και τε-
λευταίας θεσσαλικής επανάστασης του 1878, παρου-
σιάζουμε αμέσως τις ακόλουθες δύο σημαίες που 
προσφέρθηκαν η πρώτη στον ελληνικό στρατό και η 
δεύτερη στο Βασιλιά Γεώργιο Α΄, κατά την ένωση της 
Θεσσαλίας με την μητέρα Ελλάδα το 1881.469 

ΣΗΜΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 

 Γαλανόλευκη («των κατά θάλασσαν δυνάμεων»), 
φέρει κεντημένη επί των δύο πάνω λευκών σειρών, 
σε τέσσερεις χρυσές λωρίδες, σε τέσσερις στίχους 

469. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. XLIV.
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χρυσών κεφαλαίων γραμμάτων, την επιγραφή: 
Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΑΣ ΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΝ
ΒΛΕΠΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΩΣ ΜΕΓΑ ΚΤΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
ΔΕΥΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΠΟΘΕΙΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

έχει διαστάσεις 1,26 Χ 1,48 μ., με αριθμό εισ. 2048 
και εκτίθεται στην συλλογή τού Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου.470

Σημαία επανάστασης του 1878 προσφερθείσα το 1881 στον  
ελληνικό στρατό471 (συλλογή τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

ΣΗΜΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΏΡΓΙΟ Α΄

Η δεύτερη, που προσφέρθηκε «..από τους εν Κων-
σταντινουπόλει παρεπιδημούντας Θετταλούς και Μά-

470.-Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., 79.
471. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 79.
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γνητες»,472 στην μία κυανή της όψη και εκατέρωθεν 
του κεντημένου μαύρου σταυρού φέρει τις επιγραφές:

     ΖΗΤΩ               ΖΗΤΩ 
 ΤΟ ΕΘΝΟΣ     Η ΕΝΩΣΙΣ
 
    ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ      ΓΕΩΡΓΙΩΙ
 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ         ΤΩΙ Α
και στην άλλη λευκή της όψη έχει παράσταση απ’ 

την ελληνική μυθολογία: Ο Ιάσωνας απ’ την Ιωλκό 
μεταβαίνει στην Κολχίδα. Έχει διαστάσεις 1,10 Χ 
1,98 μ., με αριθμό εισ. Μ.Γ. και εκτίθεται στην συλ-
λογή τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.473

472. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 78.
473. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 78.
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Σημαία επανάστασης του 1878 προσφερθεέσα το 1881 στον  
Βασιλιά (α΄ όψη)474 (συλλογή τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

Σημαία επανάστασης του 1878 προσφερθείσα το 1881  
στον Βασιλιά (β΄ όψη)475

474. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 78.
475. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 78.



Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων 

154

«Η προσάρτησις της Θεσσαλίας».

«Η προσάρτησις της Θεσσαλίας» έργο του ζωγράφου Ιάκωβου  
Ρίζου.476 Η Ελλάδα υποδέχεται την ελεύθερη κόρη Θεσσαλία,  

ενώ κάτω δούλη ακόμη η έτερη κόρη Ήπειρος.

476. -Έσπερος Λειψίας, περιοδικό, έτ. Λ΄, αρ. τχ. 18, 15/27-1-1882, σ. 281-282, συλλογή Α. 
Ι. Τζαμτζή (Δημοτ. Κέντρο Ιστ. Τεκμηρ. Βόλου - ΔΗ. ΚΙ.)
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ΣΗΜΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΟ 1922

Τι να πει κανείς για τον, απ’ το Μορφοβούνι (Βου-
νέσι) των Αγράφων Καρδίτσας καταγόμενο, Μαύρο 
Καβαλάρη (1883-1953).477

Εθελοντής κατατάγηκε στο στρατό, πολεμώντας και 
πάλι ως εθελοντής στο Μακεδονικό Αγώνα, στον Α΄ και 
στον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, στον Α΄ Παγκόσμιο (μάχες 
Ελασσόνας, Γιαννιτσών, Λαχανά, Σκρα κ.α.), στην Ου-
κρανία, στη Μικρά Ασία (με επ’ ανδραγαθία προαγω-
γές). εκεί, επικεφαλής του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων 
{ονομαζόμενος Καρά – Πιπέρ (μαύρο πιπέρι) απ’ τους 
Τούρκους και το Σύνταγμά του Σεϊτάν Ασκέρ (στρα-
τός του διαβόλου)} με πάμπολλες νικηφόρες μάχες δι-
έπρεψε στην Μαγνησία, Σαγγάριο, Αφιόν Καραχισάρ, 
Καλτακλί-Καλέ Γκρότο, Σαλιχλή, Τομπλού Μπουνάρ, 
Αξάρι κ.α. και ήταν ο τελευταίος που έφυγε απ’ τη 
Σμύρνη, διασώζοντας απ’ τον θάνατο χιλιάδες - χιλιά-
δων Έλληνες στρατιώτες και πρόσφυγες. 

Συμμετείχε στον «Σύνδεσμο Υπαξιωματικών» με 
στόχο την αξιοκρατία και την εξυγίανση του στρατεύ-

477. -Για την ιστορία - βιογραφία τού Πλαστήρα ενδεικτικά βλέπε: -Πεπονής Αν. Ιωάννης. Νι-
κόλαος Πλαστήρας ο μαύρος καβαλάρης. Εκδόσεις Συλλόγου Μεσενικολιτών. Αθήνα 1980. -Πε-
πονής Αν. Ιωάννης. Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945. Εκδόσεις Γαλατιανός, Θεσσα-
λονίκη 1947. –Αναστασάκος Σέφης. Ο Πλαστήρας και η εποχή του. Επικαιρότητα. Αθήνα 2007 
(τρίτομο έργο) -Χατζηαντωνίου Κώστας. Νικόλαος Πλαστήρας. Ιστορική βιογραφία, ο πολεμι-
στής, ο επαναστάτης, ο πολιτικός. Παρουσία. Αθήνα 1999. -Σπανδώνης Γιάννης. Νικόλαος Πλα-
στήρας. Η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας. Πατάκης. Αθήνα 2000. –Δέλτα Σ. Πηνελόπη. Νικόλα-
ος Πλαστήρας. Εκστρατεία Ουκρανίας 1919 – Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933 – Αλληλογραφία. Αρχείο 
της Π. Σ. Δέλτα. Επιμέλεια Ζάννας Α. Παύλος. Εκδόσεις Ερμής. Αθήνα 2007. -Παπαδοπούλου 
Άννα. Ο Πλαστήρας. Έκδοσις της Μάννας. Αθήνα 1924.
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ματος, πρωτοστάτησε στο «Στρατιωτικό Σύνδεσμο» 
που προχώρησε στο κίνημα στο Γουδί το 1909, πήρε 
μέρος σε δράσεις στήριξης του Βορειοηπειρωτικού 
αγώνα, προσχώρησε στο κίνημα της «Εθνικής Αμύ-
νης» στη Θεσσαλονίκη με τον Βενιζέλο, συμμετείχε 
στην επανάσταση του 1922 και στην δημιουργία της 
«Επαναστατικής Επιτροπής» υπό τον ίδιο (τον Γο-
νατά και τον Φωκά) που ανάγκασε σε παραίτηση 
τον βασιλιά, σχημάτισε «επαναστατική κυβέρνηση» 
ενώ αυτοβούλως δεν συμμετείχε σ’ αυτή, προσήγα-
γε σε δίκη τους έξι πολιτικούς και στρατιωτικούς 
υπαίτιους της Μικρασιατικής ήττας και καταστρο-
φής, αναδιοργάνωσε το στρατό και ανασύνταξε τα-
χύτατα τη Στρατιά του Έβρου προς αντιμετώπιση 
της πιθανότατης τουρκικής επίθεσης και στη Θράκη 
(πέραν της Μικρασίας), κάλεσε απ’ την εξορία τον 
Βενιζέλο και του ανέθεσε την ηγεσία της ελληνικής 
αντιπροσωπείας κατά τις διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία που οδήγησαν στην υπογραφή της συνθή-
κης της Λωζάννης (1923), περιέσωσε και περιέθαλψε 
τους χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασί-
ας κ. α. περιοχών, αντιμετώπισε επιτυχώς το φιλο-
βασιλικό στρατιωτικό πραξικόπημα του Οκτώμπρη 
1923, οδήγησε τη χώρα στις δημοκρατικές εκλογές 
του Δεκέμπρη 1923 ανοίγοντας τον δρόμο για την 
Β΄ «Ελληνική Δημοκρατία», παρέδωσε την πολιτική 
εξουσία στη δημοκρατικά εκλεγμένη «Συντακτική 
Βουλή» και την ίδια ημέρα (2-1-1924) παραιτήθηκε 
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του στρατεύματος και αποστρατεύθηκε με τον βαθμό 
του Αντιστρατήγου, απέχοντας πλέον απ’ την πολι-
τική και τα στρατιωτικά απ’ τον Γενάρη του 1924 
μέχρι το 1933, πρωτοστάτησε τον Σεπτέμβρη 1937 
κ. ε. στη δημιουργία του αντιδικτατορικού αγώνα 
κατά του καθεστώτος του Μεταξά, έγινε Πρόεδρος 
της Αντιδικτατορικής Επιτροπής» κ. π. α. 

Κρίθηκε και ανακηρύχθηκε απ’ την «Δ´ Εθνοσυνέ-
λευση» «άξιος της Πατρίδας» και είπε τα ιστορικά 
τούτα λόγια: 

 «-Τόλμη και θέλησις φέρνουν νίκην.» 
 «-Το πλανάσθαι ανθρώπινον, αλλά το ομολογήν 

την πλάνην είναι ανώτερος πολιτισμός και ευγενέ-
στερος ανδρισμός. Ένας λαός ούτω μόνον σκεπτό-
μενος αποτρέπει τας εκ της πλάνης συμφοράς και 
ευημερεί.» 

 «-Όποιος βλέπει την πατρίδα του να καταστρέ-
φεται και κάθεται αδρανής, είναι το ίδιο σαν να την 
καταστρέφει ο ίδιος.»

Τρεις φορές Πρωθυπουργός (1945, 1950, 1952), 
προέβη στην αναγκαστική απαλλοτρίωση και διανο-
μή των τσιφλικιών τών «ελλήνων αγάδων» για την 
αποκατάσταση των ακτημόνων καραγκούνηδων (και 
όχι μόνον) «ραγιάδων» κολίγων – τιμαριούχων γε-
ωργών, κτηνοτρόφων, αλλά και των προσφύγων, δική 
του η έμπνευση και το όραμα δημιουργίας της υδρο-
ηλεκτρικής τεχνητής λίμνης Πλαστήρα στ’ οροπέδιο 
της Νευρόπολης στ’ Άγραφα Καρδίτσας και του εξη-
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λεκτρισμού της χώρας, αρνήθηκε να «βολέψει» επαγ-
γελματικά τον αδελφό του, υιοθέτησε τέσσερα ορφα-
νά κορίτσια προσφυγόπουλα, τον μισθό του όλον τον 
παραχωρούσε σε φτωχούς και απόρους, ενώ αρνήθη-
κε τη λήψη της σύνταξής του.

Χωρίς καν ιδιόκτητο σπίτι ούτε τηλέφωνο, πέθανε 
στην «ψάθα», πάμφτωχος – απένταρος. όπως ακρι-
βώς και ο Καραϊσκάκης. Η κληρονομιά του: Μόνον 
216 δραχμές και ένα δεκαδόλαρο, άφησε επίσης 8 
δραχμές με την σημείωση να δοθούν στο Δημόσιο, για 
την αξία ενός κρεβατιού-ράντζου που έχασε στην Μι-
κρά Ασία, ώστε να μην χρωστά τίποτα στην πατρίδα. 
Φίλος του τού αγόρασε το νεκρικό κουστούμι. Στη 
διαθήκη του έγραψε: «Όλα για την Ελλάδα.» 

Ο γιατρός που εξέτασε το σκήνωμά του μέτρησε 
τριάντα έξι (36) πολεμικά τραύματα: 27 σπαθιές και 
9 από βλήματα πυροβόλων όπλων.

Σημαία: Πολεμική σημαία (γαλανόλευκη με λευ-
κό σταυρό στην μέση «..των κατά γην δυνάμεων..»), 
με παράσταση του έφιππου αγίου Γεωργίου φονεύ-
οντα τον πράσινο δράκοντα, φέρουσα χρυσά κρόσ-
σια, φιλοτεχνημένη στη Σμύρνη το 1922 απ’ τον, εκ 
του Μπουρνόβα της Σμύρνης καταγόμενο, πολεμικό 
ζωγράφο Γεώργιο Προκοπίου για το 5/42 Σύνταγμα 
του Πλαστήρα, (διαστ. 1,03 Χ 1,12 μ), με αριθμ. εισ. 
9960, που εκτίθεται στη συλλογή τού Εθνικού Ιστορι-
κού Μουσείου.478

478. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελληνική Σημαία, ό.π., σ. 148. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ.Ι. Σημαί-
ες ελευθερίας, ό.π., σ. 125.



Σημαία Νικολάου Πλαστήρα479  
(συλλογή τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

479. -Μαζαράκης - Αινιάν Κ.Ι. Σημαίες ελευθερίας, ό.π., σ. 125. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Ελ-
ληνική Σημαία, ό.π., σ. 148.
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 Σημαία Νικολάου Πλαστήρα (λεπτομέρεια).

 Ποίημα για την «ψυχή» των Αγράφων:  
       «Στο παχνί» ή «Ο ραγιάς».

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου παρακαλώ να κλεί-
σουμε με ένα σχετικό, με το ολοζώντανο (ακόμη και 
σήμερα) ιδεώδες και πρότυπο των Αγράφων αλλά 
και του αδούλωτου κι αντάρτικου πνεύματος των 
Αγραφιωτών, ποίημά μου:



 Δημήτρης Κ. Αγγελής

161

«Στο παχνί» ή «Ο ραγιάς»

 Έλεγες:   Θα φύγω. Σκάω. Πίκρα η ζωή μου, αγέλαστη.
 Νόμιζες:  Χαράζει ο αυγερινός, το κάλεσμα φωτίζει.
 Σού ’λεγαν:  -Μη, ο δρόμος δεν ανέτειλε.
  -Τι ωραίο που ’σαι ραγιάς και μπαξεβάνος! 
  -Αυτή η πατρίδα σου κολίγε, τ’ αλέτρι.
  -Σκάβε, ατάραχα, και τι σε νοιάζει εσένα;
  -Ξέχνα τ’ αντάρτικ’ Άγραφα, τον μούλο Καραΐσκο.
  -Είσαι ντιπ λωλός; Θα σου περάσει.
 Θαρρούσες:  Αποκοτιά, δεν είν’ η λευτεριά. Αντριά η νιότη.
  Εύκολο να γενείς ζορμπάς την τύχη σου ν’ αδράξεις,
   το μερτικό σου απ’ τη ζωή,
   ρίγλα να πιείς τον κόκκινο τον κράσο. 

   Κι όταν, γέρος πια, είδες,
   πως το ’κρυψες τούτο σου το θέλω
   και πάτησες τ’ άπιαστό σου όνειρο, κιοτή ραγιά, 
   τότες, απαραπόνευτα, πίστεψες
   πως θέλει «αρχίδια» η καρδιά τ’ Άγραφα να πατήσεις,
  χαμένε.

   Σύρε τώρα τα λασπερά ποδάρια σου
   στο νεκροκρέβατό σου, χαϊβανομπαταξή
   και πίσω μην κοιτάξεις,
   τι η ντροπή σε βλέπει.

   Τ’ όνειρο δεν επρόδωσε,
   εσύ ξεγέλασές το.480 

480. -Αγγελής Κ. Δημήτρης. Απ’ τ’ Άγραφα στις Θεσπιές. Ποιητική συλλογή. Εκδόσεις Οδός Πα-
νός. Αθήνα 2019, σ. 9.
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 «Το δοξαστικό της Θεσσαλίας».

«Το δοξαστικό της Θεσσαλίας» χαρακτικό του καταξιωμένου  
Καρδιτσιώτη ζωγράφου – γλύπτη αείμνηστου Ιωάννη Τρούκη, που 

δόθηκε ως δώρο στην Βασίλισσα της Ταϊλάνδης.481

481. -Το χαρακτικό παρουσιάζεται εδώ χάρη στην ευγενική παραχώρηση χρήσης του από την 
σύζυγό του Καρδιτσιώτισσα χορογράφο – χοροθεραπεύτρια κα. Μαρία Καραπαναγιώτη, και σ΄ 
αυτό εμφανίζονται: Η αρχαιοελληνίδα θεά της γονιμότητας και της ευφορίας τής γης Δήμητρα 
στεφανωμένη ως Θεσσαλή καραγκούνα (φορώντας την επίσημη, «τρανή», γυναικεία παραδο-
σιακή καραγκούνικη στολή) προσφέρουσα καρπούς φιλοξενίας, κεφαλή τού Βουκεφάλα του 
θεσσαλικού ονομαστού αλόγου τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, κεφαλή του ομηρικού Θεσσαλού 
ήρωα Αχιλλέα, κεφαλή κούρου, στάχυα που είναι σύμβολο της θεάς Δήμητρας, δρεπάνι θερι-
σμού και αμφορέας - πιθάρι.
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Ακροτελεύτιος λόγος. Επίλογος.
Σημειώνουμε ότι:
Η παρούσα έρευνα και αναζήτηση των βιβλιογρα-

φικών «πηγών» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με 
σκοπό κατ’ αρχάς την ανεύρεση, εμπεριστατωμένη 
παρουσίαση και ανάδειξη των ιστορικών αγραφιώτι-
κων σημαιών και αργότερα των θεσσαλικών. 

Ταυτόχρονα άρχισαν και οι απαραίτητες προσω-
πικές επικοινωνίες – επαφές με όλους όσους αναλυ-
τικά αναφέρονται στο κεφάλαιο «ευχαριστίες». 

Ακολούθως, η ολοκληρούμενη έρευνα, μετά των 
ανευρεθέντων στοιχείων και τεκμηρίων και τα τελικά 
συμπεράσματα, παραδόθηκε αυτούσια, με τρία δια-
δοχικά εισηγητικά (Αύγουστος 2020, 18-2-2021 και 
3-4-2021) στην επιτροπή ιστορίας του δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα Καρδίτσας (Αντωνίου Α. Αντώνης, Αγγε-
λής Κ. Δημήτρης, Γριβέλλας Λάμπρος, Κλήμος Γιώρ-
γος, Μαμούρης Γιώργος, Νάνος Παναγιώτης, Παΐσης 
Κώστας) και στον Δήμαρχο του δήμου Λίμνης Πλα-
στήρα Νάνο Παναγιώτη. 

Στη συνέχεια, καταλλήλως χρησιμοποιηθείσα η 
έρευνα και τα τελικά συμπεράσματα – προτάσεις, 
οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων απ’ τον δήμο Λ. 
Πλαστήρα:

-Αφ’ ενός αναγνώρισης της ως άνω σημαίας του 
Χορμόπουλου, ως «μία προ-επαναστατική σημαία 
των Αγράφων».

-Αφ’ ετέρου στην έπαρση και εγκατάστασή της την 
9-5-2021, στην ιστορική θέση «Στεφάνι» του Μορφο-
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βουνίου Καρδίτσας (στ’ αρματολίκι τού Καραϊσκάκη 
«..όπου ο Καραϊσκάκης είχε μόνιμο καραούλι»), στα 
πλαίσια των πανελλήνιων εορτασμών των 200 χρό-
νων απ’ την επανάσταση του 1821, με αφορμή την 
συμπλήρωση 200 ετών από το σήκωμα της επανα-
στατικής σημαίας στ’ Άγραφα την 10-5-1821 απ’ τον 
Βελή Κ. και 500 περίπου ετών απ’ την παραχώρηση 
αυτονομίας των Αγράφων με την υπογραφή της συν-
θήκης του Ταμασίου την 10-5-1525.

-Και στην, μ’ αερόστατο, ύψωση και αναπέταση, 
πάνω απ’ την λίμνη Ν. Πλάστήρα με φόντο τα καρδι-
τσιώτικα Άγραφα, της μεγαλύτερης ελληνικής σημαί-
ας στον κόσμο (1.500m2).

Τέλος, εύχομαι έτεροι ερευνητές να κατορθώ-
σουν ν’ ανεύρουν, να τεκμηριώσουν απολύτως ιστο-
ρικά και να παρουσιάσουν κι άλλες επαναστατικές 
σημαίες των Αγράφων κι ευρύτερα της Θεσσαλίας 
(τρίχρωμες, γαλανόλευκες, φλάμπουρα, μπαϊράκια, 
παντιέρες κ.α.). καθόσον είναι βέβαιο ότι πάμπολ-
λες διαφορετικές χρησιμοποιήθηκαν, σε στεριά και 
θάλασσα, διαχρονικά απ’ τους Θεσσαλούς, σε θεσσα-
λικούς και άλλους τόπους.

Η παρούσα έρευνα δεν εξαντλήθηκε.
Έρρωσο.-
«Η μεν χειρ διαλέλυται εν τάφω, η δε γραφή μένει 

αιώνας.»482

482. -Γιαννόπουλος Ι. Ν. Χρονικόν της μονής του Ομβρικού. Αρμονία, έτ. Β΄, τχ. 10 (1901) σ. 
493` «θήμησι γράφομε. 1818 σεπτεμβρίου. Παπά – Αντώνιος.», σ’ εκκλήσιαστικό βιβλίο του 
χωριού Παλαιά – Παναγιά (Ομβριακής) Δομοκού.
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Σημαία του Αγραφιώτη αρματολού – πρωτοκαπετάνιου  
Χορμόπουλου, του Βελή Κ., Ζώτου Λ. κ.α.
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Καμπούρογλου Γρ. Δ. Αρματωλοί και Κλέφτες (1453-1821). Εκδοτι-
κός οίκος Άγκυρας. Εν Αθήναις (χωρίς χρονολογία έκδοσης), σ. 23-24. 

Καμπούρογλους Γρ. Δ. Ο κλέφτης Ζαχαριάς. Αρμονία. Εν Αθήναις 1901, 
τχ. 11/1901, σ. 555-560 και τχ. 12/1901, σ. 561-580. 

Κανδηλώρος Τάκης. Ο αματολισμός της Πελοποννήσου 1500-1821. 
Τυπογραφείον Δεναξά. Εν Αθήναις 1924. 

Καραμπερόπουλος Απ. Δημήτριος. Ρήγας και ορθόδοξη πίστη. Επιστη-
μονική Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005.

Καραμπερόπουλος Απ. Δημήτριος. Τα επαναστατικά. Επιστημονική 
Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005.

Κασομούλης Κ. Νικόλαος. Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσε-
ως των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται ιστορία του αρματωλι-
σμού. Εισαγωγη και συμειώσεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. Α΄, Β΄, Γ΄. 
Αθήναι 1939. 

Καταφυγιώτης Λάμπρος. Ιστορία της Θεσσαλίας και οι Θεσσαλοί 
αγρόται. Εκδόσεις Γ. Ξένου. Αθήναι 1947.

Κατοίκος Νίκος. Πως σχολίασαν στην εφημερίδα του Μορφωτικού 
τους Συλλόγου «Ποτιδάνια» τις εκδηλώσεις Λάιου οι συμπατριώτες 
του Ήρωα. Γνώση και Γνώμη. Περιοδική έκδοση της ένωσης επιστημό-
νων νομού Καρδίτσας, τ. ΣΤ΄ (1987), Καρδίτσα 1987, σ. 313-314.

Κολοκοτρώνη Θ. Ιωάννου - Φιλαδελφέως Χ. Ν. Ελληνικά υπομνήματα, 
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ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επα-
νάστασιν. Από 1821 μέχρι 1827. Συλλεγέντα υπό του Υποστρατή-
γου Ιωάννου Θ. Κολοκοτρώνη. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 
Αθήνησι 1856.

Κορωναίος Πασχάλης. Κορωναίος Πασχάλης επιμέλεια. Φωτ. Στρατιωτι-
κή Επιθεώρηση. Ολες δικές μας είναι. 17 αιώνες σημαίες. Όλες είναι 
ελληνικές. Περιοδικό ΄Εψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, ένθετο, 
και με την αναζήτηση: 17 αιώνες σημαίες – Schoolessons στην ιστοσελίδα: 
http://www.schoolessons.gr, ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 2020 κ.ε.

Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η επανάστασις του 1854 και αι εν Θεσ-
σαλία, ιδία, επιχειρήσεις. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Διατριβή επί διδακτορία. Εν Αθήναις 1976.

Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Η Καρδίτσα κατά την επανάσταση του 
1854… Πρακτικά Α΄ συνεδρίου μελετών Καρδίτσας, 12/13-10-1991, Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Σύλ. Απανταχού εκ Καρδίτσας καταγο-
μένων, Αθήνα 1991, σ. 123-128.

Κουτρούμπας Γ. Δημήτριος. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της 
Ηπειροθεσσαλίας και Μακεδονίας (1866-1869). Στρατιωτική Επιθεώ-
ρηση. Γ. Ε. Σ. / Δ. Ι. Σ / 7ο Ε. Γ. / 5ο, Οκτώβρ.- Νοέμβρ.- Δεκέμβρ. 1986.

Κουτσονίκας Λάμπρος. Γενική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. 
Τύποις ΄΄Ευαγγελισμού΄΄ Δ. Καρακατζάνη, τ. Β΄. Αθήναι 1864.

Κρέμου Π. Γεωργίου. Χρονολογία της ελληνικής ιστορίας. Τμήμα Γ΄. 
1453-1830. Τυπογραφείον Δημητρίου Ιασεμίδου. Εν Αθήναις 1879. 

Κύρκος Α. Βασ. Μνήμη του ενδόξου Στρατηγού Γεωργίου Καραϊ-
σκάκη. Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας. Γνώ-
ση και Γνώμη, τ. Ι΄ (1993-1994). Καρδίτσα 1994.

Κωφός Ευάγγελος. Από το τέλος της Κρητικής επαναστάσεως ως την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική 
Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΓ΄, σ. 289-290, 298-365.

Λάϊος Γεώργιος. Οι χάρτες του Ρήγα. Δελτίο Ιστορικής Εθνολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος, τ. 14 (1960), σ. 231-312.
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Λάμπρου Σπ. Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος. Νέος Ελληνομνή-
μων, τ. Α΄, 31-12-1904, τχ. Δ΄, Leide 1904, σ. 450-487, όπου παρουσιάζεται 
η εκδιδόμενη στο Μεσολόγγι χειρόγραφη «Εφημερίς Αιτωλική», νο. 1/10-
8-1821, 2/15-8-1821 και 7/10-9-1821.

Λάμπρου Σπυρίδων. Επιστολή του Σαλώνων Φιλόθεου. Νέος Ελληνομνή-
μων, τ. 12 (1915), σ. 452-455.

Λάππας Τάκης. Ελληνικά ιστορικά ανέκδοτα 1750-1862. Εκδόσεις 
Ατλαντίς - Μ. Πεχλιβανίδης και ΣΙΑ Α.Ε. Βιβλιοθήκη Τα Καλά Παιδιά. 
Αθήναι (Άνευ εγγραφής έτους έκδοσης),

Λάππας Τάκης. Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της. Εκ-
δόσεις Ατλαντίς - Μ. Πεχλιβανίδης και ΣΙΑ Α.Ε. Αθήναι (Άνευ εγγραφής 
έτους έκδοσης),

Μαγόπουλος Βασίλης - Κατοίκος Νίκος. Μαρτυρίες λογίων πρωταγω-
νιστών για την περιώνυμη μάχη Ματαράγκας - Πετρομαγούλας Κιε-
ρίου (21-3-1878). Έκδοση Δήμου Σοφάδων. Μάρτιος 2011.

Μαζαράκης - Αινιάν Κ. Ι. Σημαίες ελευθερίας. Συλλογή Εθνικού Ιστο-
ρικού Μουσείου. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Αθήναι 
1996. 

Μαζαράκης Αινιάν Κ. Ι. Σφραγίδες ελευθερίας 1821-1832. Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Αθήναι 1983. 

Μακρυγιάννης Ιωάννης. Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη. 
Κείμενον-Εισαγωγή - Σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη. Έκδοσις Β΄. Έκδο-
σις βιβλιοπωλείου Ε. Γ. Βαγιονάκη. Αθήναι 1947. Τόμος πρώτος.

Μαλακάσης Μ. Ο αετός. Ιστορικαί σελίδες. Γ. Κ. Χούμης. Ελληνικόν 
Ημερολόγιον Σύρου, τ. Α΄ (1870). Παναθήναια, έτ. Γ΄, 31/1/1903, σ. 294-
300. 

Μάμουκας Ζ. Ανδρέας. Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι 
συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολι-
τευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι 
του 1832, τ. Β΄, Πειραιάς 1839.

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Πυρσός. Αθήνα 1934, τ. Ι΄, σ. 672. 
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Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια. ΄Εκδοσις Μεγά-
λης Στρατιωτικής και Ναυτικής Εγκυκλοπαίδειας. Τύπος Κόσμος. Αθήναι 
1929, τ. 6.

Μέρτζιου Δ. Κ. Συμπλήρωμα εις την ηπειρωτικήν χρονογραφίαν. 
Ηπειρωτική Εστία, έτ. ΣΤ΄, τχ. 63ον, Ιωάννινα Ιούλιος 1957, σ. 485-496. 

Μιχαλόπουλος Φάνης. Ρήγας Βελεστινλής. Βιογραφικόν εράνισμα. 
Θεσσαλικά Χρονικά, τ. Α΄ (1930), σ. 3-21.

Μπακαλέξης Αχιλλέας. Τα τούρκικα τζαμιά των Φαρσάλων. Ελευθερία 
εφημερίδα Λάρισας, 18-6-2016, σύμφωνα με υλικό από το αρχείο του 
Βαϊρακλιώτη Λάκη τ. Δημάρχου Φαρσάλων.

Νικολαΐδου Κλεάνθους. Ιστορία του Ελληνισμού με κέντρον και βάσιν 
την Μακεδονίαν από των παναρχαίων χρόνων μέχρι της σήμερον. 
Αθήναι 1923.

Νουχάκης Εμ. Ιωάννης. Η σημαία μας. Βιβλιοπωλείον Ι. Σιδέρη. Εν Αθή-
ναις 1909.

Νταβαρίνος Ιω. Παναγιώτης. Μπουκουβαλαίοι: Οι αρματολοί της Αργι-
θέας και των Αγράφων. Το αρματολίκι των Αγράφων. Ιστορικά Αργι-
θέας Αγράφων. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου «Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία 
ως τον 19ο αιώνα», 4-5/8/2006. Έκδ. Πολ. Σύλ. Λεοντίτου - Ι. Μ. Σπη-
λιάς. Λεοντίτο 2007, σ. 67-81. 

Οικονόμος - Λογιώτατος Ιωάννης. Ιστορική τοπογραφία της τωρινής 
Θετταλίας (1817). Εισαγωγή - Σχόλια - Επιμέλεια Κώστας Σπανός. 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, παράρτημα αρ. 2. Λάρισα 2005. 

Ο Χάρτης εφημ. Αθηνών.

Παγανέλης Κ. Σπυρίδων. Οδοιπορικαί σημειώσεις. Β’. Η στρατιωτική 
κατάληψις Άρτης και Θεσσαλίας. Εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως. 
Εν Αθήναις 1882.

Παπαδοπούλου Άννα. Ο Πλαστήρας. Έκδοσις της Μάννας. Αθήνα 1924.

Παπαδόπουλος Στέφανος. Ο Κριμαϊκός πόλεμος και ο Ελληνισμός. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 1975, τ. ΙΓ΄, σ. 
143-168.
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Παπαρρηγόπουλος Κων/νος. Ιστορία του ελληνικού έθνους από των 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς. Δημοσιογρ. Οργανισμ. Λα-
μπράκη, τ. 18 και 19, βιβλ. 14 και 15.

Πεπονής Αν. Ιωάννης. Νικόλαος Πλαστήρας ο μαύρος καβαλάρης. Εκ-
δόσεις Συλλόγου Μεσενικολιτών. Αθήνα 1980. 

Πεπονής Αν. Ιωάννης. Νικόλαος Πλαστήρας στα γεγονότα 1909-1945. 
Εκδόσεις Γαλατιανός. Θεσσαλονίκη 1947.

Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μα-
χών. Εκ της τυπογραφίας Α. Κορομηλά, τ. Α΄, Β΄. Εν Αθήναις 1836.

Περραιβός Χριστόφορος. Απομνημονεύματα πολεμικά. Επιμελητής Ε. 
Πρωτοψάλτης. Εκδοτικός οίκος Γ. Τσουκαλά. Αθήναι 1956.

Πιζάνιας Πέτρος. Ο κόσμος της «θάλασσας των βουνών». Ο αρματο-
λισμός από του 16ου αιώνα έως το 1821. Αφιέρωμα 1821 - Αρματο-
λισμός. Νέα Εστία, έτ. 87ο, τ. 173ος, τχ. 1857, Μάρτιος 2013, σ. 41-96. 

Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής 
(1684-1715), Γ΄, Χρυσαλλίς. Φιλολογία, καλλιτεχνία, ποικίλα, έτ. Γ΄, τ. 
Γ΄, φυλ. 72, 30-12-1865, σ. 713-722. 

Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΖ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής 
1684-1715. Εκ του γραφείου της Χρυσαλλίδος. Αθήνησι 1865. 

Σάθας Κ. Η κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής 
(1685-1715), Α΄, Χρυσαλλίς. Φιλολογία, καλλιτεχνία, ποικίλα, έτ. Γ΄, τ. 
Γ΄, φυλ. 71, 15-12-1865, σ. 689-693.

Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Ιστορικόν δοκίμιον περί των 
προς αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού επαναστάσεων του ελληνι-
κού έθνους (1453-1821). Τυπογραφία Α. Κορομηλά. Αθήνησι 1869. 

Σουλιώτης Αθανάσιος. Η ίδρυση της Καρδίτσας. Θεσσαλικό Ημερολό-
γιο, τ. 17ος. Λάρισα 1990, σ. 28-30.

Σουρμελής Διονύσιος. Ιστορία των Αθηνών κατά των υπέρ ελευθερίας 
αγώνα αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσε-



Σημαίες Θεσσαλών αγωνιστών – ηρώων 

178

ως των πραγμάτων. Έκδοσις δευτέρα. Τύποις Νικολάου Αγγελίδου. Εν 
Αθήναις 1853.

Σπανδώνης Γιάννης. Νικόλαος Πλαστήρας. Η χαμένη ευκαιρία της Ελ-
λάδας. Πατάκης. Αθήνα 2000. 

Σπανός Κώστας. Θεσσαλικές ενθυμήσεις 1404-1881, τ. Α΄: 1404-1799, 
τ. Β΄: 1800-1881. Παραρτήματα αρ. 4 και 4α του Θεσσαλικού Ημερολογί-
ου. Λάρισα 2011 και 2014. 

Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα, διά να χρησμεύσωσιν εις την Νέαν 
Ελληνικήν Ιστορίαν. Εκδίδονται υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως εις πέντε τό-
μους. Αθήνησιν 1857.

Σταματόπουλος Α. Τάκης. Ο εσωτερικός αγώνας πριν και κατά την 
επανάσταση του 1821. Αθήνα 1957.

Στεργιούλης Μανώλης. Τα Άγραφα κατά την Τουρκοκρατία. Καρδι-
τσιώτικα Χρονικά. Εταιρεία Καρδιτσιώτικων Μελετών, τ. ΧΙ΄(2009), Καρ-
δίτσα 2009, σ. 163-172.

Στρατιωτική Επιθεώρηση. Κείμενο - Φωτογραφίες Χατζηλύρας Αλέξαν-
δρος - Μιχαήλ. Η Ελληνική Σημαία. Η ιστορία και οι παραλλαγές 
κατά την επανάσταση. Η σημασία και η καθιέρωσή της. Πανεπιστημι-
ακή διατριβή Ε. Κ. Π. Α. / Φιλοσ. Σχ. / Τμ. Αγγ. και Φιλολογίας / 2003 / 
Γ. Ε. Σ. / 7ο Ε. Γ / 5 / Τ. Υ. Ε. Σ. / Διμηνιαία έκδοση Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, τχ: 5/2003, Αθήνα Σεπτέμ. – Οκτώβρ. 2003, σ. 26 – 61.

Συντήλας Δ. Γιάννης. Τα Άγραφα διά μέσου των αιώνων. Πρακτικά Α΄ 
συνεδρίου μελετών Καρδίτσας, 12/13-10-1991, Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Αθηναίων, Σύλ. Απανταχού εκ Καρδίτσας καταγομένων. Αθήνα 1991, σ. 
95-101.

Σφυρόερας Βασίλειος. Σώματα αντιστάσεως του Ελληνισμού. Οι 
στρατιώτες. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Εκδοτική Αθηνών. Αθήναι 
1975, τ. ΙΑ΄, σ. 144-151, σ. 145. 

Τερτζέτης Γ. Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του. ΙΙΙ΄. 
Διηγήσεις αγωνιστών του εικοσιένα. 1 Διήγηση Θεοδώρου Κολοκο-
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τρώνη. Επιμέλεια Κονόμου Ντίνου. Έκδοση Βιβλιοθήκης της Βουλής των 
Ελλήνων. Αθήνα 1984, σ. 689-720.

Τερτζέτης Γ. Ο γέρων Κολοκοτρώνης. Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελ-
φέως. Εν Αθήναις 1851. Διηγήσις συμβάντων της ελληνικής φυλής, 
από τα 1770 έως τα 1856. Υπαγόρευσε Θεόδωρος Κ. Κολοκοτρώνης. 
Αθήνησιν 1846.

Τζούρας Βασίλειος. Η ελληνική σημαία, μελέτη πρωτότυπος ιστορική 
αρχομένη από τους προϊστορικούς χρόνους και μέχρι των καθ’ ημάς. 
Έκδοσις Β΄. Χρωμοτυπογραφείον Α. Λάνζα. Εν Κέρκυρα 1909.

Τρικούπης Σπυρίδων. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τυπο-
γραφία Ταϋλόρου και Φραγκίσκου. Έκδοσις δευτέρα, τ. Α΄. Εν Λονδίνω 
1860-1862 και έκδοσις τρίτη, τυπογραφείο της Ώρας, τ. Α΄, Αθήναι 1888. 

Τσακνάκης Β. Ευάγγελος. Ο αγωνιστής του 1821 Δημ. Κ. Λιακόπου-
λος, ακόλουθος του Μήτρου Λιακόπουλου...Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ. 
79ος. Λάρισα 2021.

Φιλήμονος Ιωάννου. Δοκίμιον περί της Φιλικής Εταιρίας. Εκ της τυπο-
γραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη. Εν Ναυπλία 1834.

Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής επαναστάσε-
ως. Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά. Αθήναι 1859, τ. Α΄, Β΄ και Γ΄.

Φιλήμων Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περι της ελληνικής επαναστάσε-
ως. Εκ του τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη, Αθήναι 1861, τ. Δ΄.

Φραγκούλας Ν. Ιω. Σκιαθίτικα. Α΄-Ιστορία της Σκιάθου. Η ιστορι-
κή-πολιτική και εκκλησιαστική επισκόπηση της Σκιάθου. Εκδόσεις Ιω-
λκός. Αθήνα 1978, σ. 71-130.
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στόχο την ανάδειξη των επαναστατικών συμβόλων αλλά και την 
απόδοση της απαιτούμενης τιμής σ' εκείνους τους Θεσσαλούς που απ' 
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