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Percey Bysshe Shelley

“ We are all Greeks our laws, our literature, our religion, our 

arts have their root in Greece “
~

« Είμαζηε όλοι Έλληνες. Οι νόμοι μας, η λογοηετνία μας, η 

θρηζκεία μας, οι ηέτνες μας έτοσν ηις ρίζες ηοσς ζηην 

Ελλάδα».

΄



Toύξθνη δηαβήθαλ.  Χαιαζκόο, ζάλαηνο πέξα ωο 

πέξα.

Η Χίν, ην όκνξθν λεζί, καύξε απνκέλεη μεξά,

κε ηα θξαζηά, κε ηα δέληξα

ην αξρνληνλήζη, πνπ βνπλά θαη ζπίηηα θαη 

ιαγθάδηα

θαη ζην ρνξό ηηο ιπγεξέο θακηά θνξά ηα βξάδηα

θαζξέθηηδε κέζα ζηα λεξά.

Les Turcs ont passé la. Tout est ruine est deuil.

Chio, l’ile des vins, n’est plus qu’un somber 

ecueil,

Chio, qu’ombrageaient les charmilles,

Chio, qui dans les flots refletait ses grands

bois,

Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois

Un choeur dansant de jeunes filles



Κόχραν, Τόµας
Κόσπαν, Τόµαρ (1775-1860). Άγγινο ιόξδνο θαη λαύαξρνο, γόλνο 

µεγάιεο αγγιηθήο νηθνγέλεηαο, µέιε ηεο νπνίαο δηαθξίζεθαλ σο άξηζηνη 

λαπηηθνί. Πνιύ λένο αθόµα, θαηαηάρζεθε ζην βξεηαληθό λαπηηθό (1793). Καηά 

ηελ έθξεμε ηνπ αγγινγαιιηθνύ πνιέµνπ αηρµαισηίζηεθε θαη όηαλ 

ειεπζεξώζεθε δηνξίζηεθε 

θπβεξλήηεο µεγάινπ θαηαδξνµηθνύ. Σν 1806 εθιέρηεθε αληηπξόζσπνο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Υόληηνλ θαη αξγόηεξα µπήθε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ. Σν 

1809 ηηµήζεθε µε ην παξάζεµν ηνπ Λνπηξνύ. Σν 1814 αλαγθάζηεθε λα 

εθπαηξηζηεί, µεηά από µηα δηθαζηηθή πεξηπέηεηα. Σόηε πξνζθιήζεθε από 

ηνπο 

Ννηηναµεξηθαλνύο απνίθνπο, πνπ επαλαζηάηεζαλ θαηά ησλ Ηζπαλώλ θαη 

Πνξηνγάισλ θπξηάξρσλ. Ο ίδηνο επίζεο βνήζεζε ηελ εηξήλεπζε µεηαμύ 

Βξαδηιίαο θαη Πνξηνγαιίαο. Δπέζηξεςε µε ηηµέο ζηελ Αγγιία θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζθιήζεθε αµέζσο από ηελ Διιάδα, αθνύ ππέγξαςε ζην 

Λνλδίλν, ηνλ Απξίιην ηνπ 1825, ζπµβόιαην, ζύµθσλα µε ην νπνίν ζα 

πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ πόιεµν µεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο σο 

λαύαξρνο όινπ ηνπ μέλνπ επηθνπξηθνύ ζηόινπ µε αληηµηζζία 57.000 ρξπζέο 

ζηεξιίλεο 

σο ηελ αίζηα έθβαζε ηνπ Αγώλα. ηελ Διιάδα ηνλ ππνδέρηεθαλ µε 

βαζηιηθέο ηηµέο ην Μάην ηνπ 1827. 

Μεηά ηε ζπλέλσζε ησλ αληηµαρόµελσλ ζπλειεύζεσλ ηεο Αίγηλαο θαη ηεο 

Δξµηόλεο απνθαζίζηεθε ν δηνξηζµόο ηνπ lσάλλε Καπνδίζηξηα σο θπβεξλήηε 

ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, ηνπ Ρηράξδνπ Σδνξηο σο ζηξαηάξρε, ελώ ν Κόρξαλ 

αλαθεξόηαλ σο «πξώηνο ζηνιάξρεο θαη γεληθόο αξρεγόο παζώλ ησλ 

λαπηηθώλ ηεο Διιάδαο Γπλάµεσλ». Μεηά ηελ νξθσµνζία ηνπ Κόρξαλ σο 

αξρηλαύαξρνπ, ν Μηανύιεο βηάζηεθε λα παξαηηεζεί από ηε λαπαξρία θαη 

δηαηήξεζε ην βαζµό ηνπ πινηάξρνπ. 



 Όηαλ ζ’ έλαλ άληξα ζηελ 

παηξίδα ηνπ δελ 

επηηξέπεηαη                                                          

λα πνιεκήζεη,                                                                                                                

Αθήζηε ηνλ ηνπο 

γεηηόλνπο λα βνεζήζεη, 

λα ληθήζεη……                                                                             

Αθήζηε ηνλ ηηο δόμεο ηεο 

Ειιάδνο θαη ηεο Ρώκεο                                                                                          

λα ζθεθηεί                                                                                                                   

Κη αλ πξέπεη γηα ηνπο 

θόπνπο ηνπ λα ζπληξίβεη



Κόδπινγκηον ζεπ Ενηοςαπνη - (1770-1851) 
Αγγινο λαύαξρνο, αξρεγόο ηνπ ζπκκαρηθνύ ζηόινπ πνπ λίθεζε ηνλ ηνπξθν-αηγππηηαθό ζηε Ναπκαρία ηνπ 

Ναβαξίλνπ (1827). Ο Κόδξηλγθηνλ θαηαηάρηεθε λεόηαηνο (13 εηώλ) ζην πνιεκηθό λαπηηθό ηεο ρώξαο ηνπ, 

πήξε κέξνο ζηνπο Ναπνιεόληεηνπο πνιέκνπο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ ΖΠΑ (1812 - 15). Μεηά ηελ 

απόθαζε ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο (1827) γηα άκεζε δηαθνπή ησλ ερζξνπξαμηώλ αλάκεζα 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αλέιαβε ηελ αξρεγία ηνπ ζπκκαρηθνύ ζηόινπ, 

θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ Πεινπόλλεζν θαη δηεμήγαγε ζεηξά δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηνλ Ηκπξαήκ παζά, ηνπ 

νπνίνπ νη παξαζπνλδίεο, θαζώο θαη απξόβιεπηα γεγνλόηα νδήγεζαλ ζηε λαπκαρία ηνπ 

Ναβαξίλνπ (8 Οθησβξίνπ 1827). 

Ζ θαηαζηξνθή ηνπ Σνπξθν-αηγππηηαθνύ ζηόινπ ζπλέβαιε ζηελ αίζηα έθβαζε ηνπ αγώλα ησλ Διιήλσλ. Ο 

Κόδξηλγθηνλ θαηεγνξήζεθε όηη ππεξέβε ηηο δηαηαγέο ηνπ αγγιηθνύ λαπαξρείνπ, θαηόξζσζε όκσο λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ. Σν 1828 έπιεπζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη πέηπρε ηελ ππνλξαθή 

ζπκθσλίαη; γηα νξηζηηθή απνρώξεζε ησλ Αηγππηίσλ από ηα πεινπνλλεζηαθά εδάθε. 

Ραµπώ (Raybaud) Φπανζοςά Μαξίµ (1795-1894) 
Γάιινο ζηξαηησηηθόο θαη Φηιέιιελαο, πνπ πήξε µέξνο ζην αγώλα ηνπ 1821. Σνλ Ηνύιην ηνπ 

1821 αλαρώξεζε από ηε Μαζζαιία µαδί µε ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην θη άιινπο 

Δπξσπαίνπο εζεινληέο γηα ην Μεζνιόγγη. ηελ Διιάδα νλνµάζηεθε ππαζπηζηή; ηνπ 

Μαπξνθνξδάηνπ θαη ππεξέηεζε ζην γεληθό επηηειείν ηνπ ηαθηηθνύ ζηξαηνύ. Παξεπξέζεθε 

ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Γεµήηξε Τςειάληε ζηελ Σξηπνιηηζά ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο 

πνιηνξθίαο. πµµεηέζρε ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ ζηελ Ήπεηξν θαη µεηά ηελ 

µάρε ηνπ Πέηα επέζηξεςε ζηε Γαιιία. Δπαλήιζε ζηελ Διιάδα ην 1825 ζπλνδεύνληαο 

εζεινληέο θαη πνιεµνθόδηα, μαλά ην 1826 θαη ην 1828 µε ζθνπό λα εγθαηαζηήζεη 

ηππνλξαθείν θαη λα εθδώζεη εθεµεξίδα, Σν ηππνλξαθείν ηνπ, ζε ζπλελλόεζε µε ηνλ 

Καπνδίζηξηα ην εγθαηέζηεζε ζηελ Πάηξα όπνπ εμέδηδε ηε γαιιόθσλε εθεµεξίδα « 

Σαρπδξόµνο ηεο Αλαηνιήο ». 



Σανηαπόζα (SANTAROSA) Ανιµπάλε (1783-1825) 
Ηηαιόο επαλαζηάηε ο θαη ιόγηνο από ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ θηλήµαηνο ηνπ 

Πεδεµνληίνπ (1821) θαη από ηνπο ζεµαληηθόηεξνπ ο Φηιέιιελεο. Μεηά ηελ απνηπρία ηεο 

εμέγεξζεο ηνπ Πεδεµνληίνπ, ν αληαξόδα θαηέθπλε ζην Παξίζη θαη µεηά ζην Λνλδίλν. Ο 

Φηιειιεληζµόο ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ απόθαζε λα έξζεη ζηελ Διιάδα θαη ην Γεθέµβξην ηνπ 

1824 έθζαζε ζην Ναύπιην. Ζ ειιεληθή δηνίθεζε δείρλεη επηθπιαθηηθή απέλαληί ηνπ, µε 

ζέινληαο λα παξνπζηάδεη ζηελ Δπξώπε ηνπ Μέπεξληρ ηνλ Διιεληθό Αγώλα ζπλδεδεµέλν µε 

ηα επαλαζηαηηθά θηλήµαηα ηεο Ηηαιίαο. Σν 1825 αθνινύζεζε ηνπο Αιέμαλδξν 

Μαπξνθνξδάην θαη Γεώξγην Κνπληνπξηώηε ζηε Μεζζελία. Αµέζσο µεηά θιήζεθε γηα 

ελίζρπζε ζηε θαθηεξία όπνπ ζε επίζεζε ησλ Αηγππηηαθώλδπλάµεσλ βξήθεην ζάλαην (9 

Απξηιίνπ 1825 ). 

Τζώπηρ (Church) Σεπ Ρίηζαπνη (1784-1873) 
Βξεηαλόο ζηξαηεγόο, αξρηζηξάηεγνο ησλ Διιεληθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάµεσλ μεξάο (1827). 

Έιαβε µέξνο ζηνπο Ναπνιεόληεηνπο πνιέµνπο. Σν 1809 ζπµµεηέζρε ζηελ θαηάιεςε ησλ 

λεζηώλ Εαθύλζνπ, θεθαινληάν, Ηζάθεο θαη Κπζήξσλ πνπ βξίζθνληαλ ππό Γαιιηθή 

θπξηαξρία. ίδξπζε ζηε Εάθπλζν ζύληαγµα ειαθξνύ πεδηθνύ θαη σο επηθεθαιήη; ηνπ 

αγσλίζηεθε ην 1810 ζηε Λεπθάδα όπνπ θαη ηξαπµαηίζηεθε ζνβαξά. Πξσηνζηάηεζε ζηελ 

θαηαζηνιή ησλ απειεπζεξσηηθώλ θηλεµάησλ ζηε λόηηα Ηηαιία θαη ηθειία. Σν 1827 έθζαζε 

ζηελ Δξµηνλίδα θαη ν εξρνµόο ηνπ ραηξεηίζηε θε µελ από ηνπο Έιιελεο, όµσο νη πξνζδνθίεο 

ηνπο δηαςεύζηεθαλ, 

Υσξίο ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθέο ηθαλόηεηεο, ε ζπµπόξεπζή ηνπ µε ηνλ Κόρξαλ γηα θαηά 

µέησπν επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Κηνπηαρή, παξά ηελ αληίζεζε ηνπ Καξατζθάθε, νδήγεζαλ 

ζηελ παλσιεζξία ησλ Διιήλσλ ζηνλ Αλάιαην, ζηελ παξάδνζε ηεο Αθξόπνιεο θαη ζηελ 

θαηαζηνιή ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ ηεξεά Διιάδα. Μεηά ηε λαπµαρία ηνπ Ναβαξίλνπ 
εμεζηξάηεπζε ζηε Γπηηθή ηεξεά Διιάδα θαη θαηόξζσζε λα ζπγθξνηήζεη ζηξαηόπεδν ζην 


