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Η Αθανασία Ελευθερούλη  γεννήθηκε και ζει μόνιμα στο 
Βόλο. Είναι καθηγήτρια γαλλικών και διδάσκει από το 
1995 στο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου. Συμ-
μετέχει σε συνέδρια και ημερίδες  με ανακοινώσεις, πραγ-
ματοποιεί βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς γαλ-
λικής γλώσσας, ως επιμορφώτρια, σε συνεργασία με τον 
ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ (Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας) και αρθρογράφησε στο περιοδικό Horizons 
Francophones για θέματα που αφορούν στην Παιδαγω-

γική και στη Διδακτική. To 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο της συγγραφικό εγ-
χείρημα με τίτλο «Το αγόρι από τον κόσμο των χρωμάτων» (2019) από την ΗΡΑ 
Εκδοτική. Ακολούθησαν τα βιβλία «Αιμιλία Ντε Βιαλάρ: η Αγία της αγάπης και 
της προσφοράς» (2019) από την ΗΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ και «Άγιος Ιωσήφ: Ο πατέρας 
της σιωπής» (2020) από τις εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ. 

Η Έλενα Νταβλαμάνου γεννήθηκε και ζει μόνιμα στο 
Βόλο. Ολοκλήρωσε με υποτροφίες τις σπουδές της στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με «Άριστα». Το 2006 απέκτησε Master στα 
«Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτι-
κού Υλικού». Από το 2003 διδάσκει στο Δημοτικό Σχολείο 
«Saint Joseph» Βόλου και συμμετέχει σε ερευνητικά προ-
γράμματα, σε συνέδρια με ανακοινώσεις, ενώ έχει παρακο-
λουθήσει δεκάδες σεμινάρια και ημερίδες στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της λογοτεχνίας. Συμμε-

τέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Teacher for Europe”, ενώ παράλληλα πραγμα-
τοποιεί βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, ως επιμορφώτρια. Από το 2014 
αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο και σε ηλεκτρονικά περιοδικά για θέματα που 
αφορούν στην Παιδαγωγική και στη Λογοτεχνία και είναι μέλος του ΚΕΒΙΜΑΣΥ 
(Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων). Από το 2012 έως σήμερα, στα ερ-
γαστήριά της, φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τον μαγικό κόσμο του βιβλίου. Η αδυ-
ναμία της στα παιδιά και τα παραμύθια την οδήγησε στο πρώτο της συγγραφικό 
εγχείρημα με τον τίτλο «Μπορώ και χωρίς αυτά» (2017) από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 
ενώ ακολούθησαν «Το αγόρι από τον κόσμο των χρωμάτων» (2019), από την ΗΡΑ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ, «Αιμιλία Ντε Βιαλάρ: Η Αγία της αγάπης και της προσφοράς» (2019), 
από την ΗΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, «Ένας παρεξηγημένος φίλος» (2019) από τις εκδόσεις 
ΜΙΝΩΑΣ, «Το φτερό της φιλίας» (2019) από τις εκδόσεις ΔΙΑΠΛΟΥΣ, και «Άγιος Ιω-
σήφ: Ο πατέρας της σιωπής» (2020) από τις εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ. 



Στις δικές μας ηρωίδες, Σοφία και Ζωζώ, 
στη Γυναίκα που έδινε και δίνει καθημερινά 

τη δική της μάχη…
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Οι Γυναίκες της Επανάστασης του 1821 
Παρουσιάζονται….

Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 είναι 
ένα καθοριστικό ιστορικό γεγονός, αφού με την αναγνώριση 
των αγώνων και των θυσιών του λαού μας, δημιουργείται μία 

προοπτική αναστοχασμού για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της 
χώρας μας, μοναδική ευκαιρία για εσωτερική ανασύνταξη και εθνική 
αυτογνωσία.

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει σε πρώτο πρόσωπο γυναίκες που 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προεπαναστατική και επαναστατική 
περίοδο του 1821. Είκοσι μία απλές γυναίκες που διαδραμάτισαν ηγε-
τικό και καθοδηγητικό ρόλο, είκοσι μία αγωνίστριες που η συμβολή 
τους υπήρξε σημαντική και καθοριστική για την έκβαση του Αγώνα, 
αυτοσυστήνονται, μεταφέροντας τον/την αναγνώστη/τρια στη δύ-
σκολη και μακρά περίοδο του οθωμανικού ζυγού.

Γυναίκες που εμμένουν στις αρχές τους, περιγράφουν τη ζωή τους, 
ζουν τα γεγονότα και δρουν, θυσιάζονται για να μη γίνουν σκλάβες, 
αυτοκτονούν, συμπαραστέκονται και εμψυχώνουν τους πολεμιστές, 
τους νοσηλεύουν, τους θεραπεύουν, τους περιποιούνται όταν τραυ-
ματίζονται, δε διστάζουν να σκοτώσουν τα παιδιά τους, για να μην 
προδοθεί ο Αγώνας.

Απλές, ανώνυμες Ελληνίδες και Ευρωπαίες γυναίκες που τρέφουν 
αισθήματα συμπαράστασης προς τους υπόδουλους Έλληνες, με τη 
δράση τους και τις ηρωικές τους πράξεις στον αγώνα της ελευθερίας 
φανερώνουν έναν κόσμο αξιών και παρά τις δύσκολες συγκυρίες, κα-
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ταφέρνουν να αναλάβουν υπερήφανα τις ευθύνες τους και να αναδει-
χθούν ηρωίδες σε όλα τα επίπεδα. 

Οι περισσότεροι ιστορικοί και ερευνητές του 19ου αιώνα επικέ-
ντρωναν το ενδιαφέρον τους στον στρατηγικό νου και τη μαχητικό-
τητα των ανδρών, αδικώντας τον γυναικείο παράγοντα. Όμως, από 
τη στιγμή που οι γυναίκες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, είχαν το 
δικαίωμα στην τιμή και την ευγνωμοσύνη της πατρίδας. Στον εθνι-
κό ξεσηκωμό του 1821 δεν έλειψε η ενθουσιώδης και ηρωική συμμε-
τοχή των γυναικών. Αγωνίστριες από κάθε κοινωνική τάξη και τόπο, 
έσπευσαν να συμβάλουν στην εξέγερση, αψηφώντας τον πανίσχυρο 
οθωμανικό στρατό. Ελληνίδες, οι οποίες αγωνίστηκαν για την ελευ-
θερία και θυσιάστηκαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, αλλά 
και γυναίκες, που μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία, που διέθεσαν την 
περιουσία τους στον αγώνα και πολλές απ’ αυτές πέθαναν σε συνθή-
κες απόλυτης ένδειας.

Με το απαράμιλλο θάρρος τους, την αξιοθαύμαστη γενναιότητα, 
τις περιπέτειες και τις θυσίες τους αποτελούν αξεπέραστα σύμβολα 
δυναμισμού και πατριωτισμού που συνεχίζουν να εμπνέουν σε εθνι-
κά κρίσιμες περιόδους. Είναι χιλιάδες οι γυναίκες, γνωστές και άγνω-
στες στην Ιστορία, που πολεμώντας τους κατακτητές είτε με τα όπλα, 
είτε με τα ξύλα, είτε με τα δρεπάνια ή ακόμη και με τα χέρια, βρήκαν 
ηρωικό θάνατο.

Ανάμεσα στους άντρες μαχητές, καπετάνισσες έπαιρναν μέρος σε 
στρατιωτικά συμβούλια, χειρίζονταν τα όπλα με δεξιοτεχνία, αρμα-
τώνονταν και πολεμούσαν με λύσσα πριν καλά-καλά στεγνώσει το 
δάκρυ τους για τον χαμό των συντρόφων ή των παιδιών τους. Με δύ-
ναμη και ψυχή ελληνική, όλες με το κοινό όραμα της ελεύθερης πα-
τρίδας.

Οι γυναίκες αυτές κράτησαν ψηλά τον ηρωικό κλήρο που τους 
έλαχε, προτιμώντας να θυσιάσουν τη ζωή τους, παρά να προδώσουν 
την παράδοση που κληρονόμησαν. Δεν ήθελαν μια ζωή ταπεινωμέ-
νη. Τις χαρακτήριζε η περηφάνια, το σθένος, η ευψυχία, η φιλοπα-
τρία.
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Αιωνία ας είναι η μνήμη των ηρωίδων μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσου-
με όλες αυτές τις γυναίκες που έχυσαν το αίμα τους και έδωσαν τη 
ζωή τους για να υπάρχει ακόμα και σήμερα ελεύθερο το Έθνος μας. 
Το Έθνος που δημιούργησε και σκόρπισε σε όλο τον κόσμο τον πολι-
τισμό και δίδαξε τις αιώνιες αξίες. Ας στήσουμε παντού μνημεία προς 
τιμήν τους κι ας είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το φωτεινό τους 
παράδειγμα. Στις Εθνικές μας Επετείους ας παρελαύνουμε περήφα-
νοι, γιορτάζοντας τη δόξα της γενναίας φυλής μας με τη μοναδική 
Ιστορία. 
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Ηπόλη του Μεσολογγίου πολιορκήθηκε για έναν ολόκληρο χρό-
νο από τους Οθωμανούς. Βομβαρδίστηκε επανειλημμένα κι όταν 
οι πολιορκητές κατάλαβαν ότι οι κάτοικοι δεν υπήρχε περίπτωση 

να παραδοθούν, απέκλεισαν την πόλη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκό-
ψουν κάθε διαδικασία ανεφοδιασμού με τρόφιμα και πυρομαχικά. Οι Με-
σολογγίτισσες, σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, στάθηκαν 
στο πλευρό των πολεμιστών εμψυχώνοντάς τους και βοηθώντας τους σε 
πρακτικά θέματα, όπως η περίθαλψη των τραυματισμένων και η μετα-
φορά των πυρομαχικών. Οι γυναίκες του Μεσολογγίου υπέστησαν τον 
φοβερό λιμό της πόλης και, στην απόφαση για την ηρωική έξοδο, αποφά-
σισαν να θυσιαστούν μαζί με τους άντρες πολεμιστές. Κάποιες ντύθηκαν 
με αντρικά ρούχα και πέθαναν πολεμώντας, ενώ άλλες αιχμαλωτίστη-
καν από τους πολιορκητές. Η ηρωική στάση των γυναικών του Μεσο-
λογγίου αποτυπώθηκε λογοτεχνικά, μεταξύ άλλων, και στο ποιητικό 
σύνθεμα του Διονυσίου Σολωμού, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι».

Στον αγώνα που διεξήγαγαν οι Σουλιώτες συνέδραμαν και οι γυ-
ναίκες, η κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Χαρακτηριστικά, η 
Σουλιώτισσα Δέσπω Σέχου-Μπότση, σύζυγος του Γιώργη Μπό-

τση, κυνηγημένη από τους Τουρκαλβανούς, οχυρώθηκε με τις κόρες, τις 
νύφες και τα εγγόνια της σε έναν πύργο για να μην παραδοθούν στον 
εχθρό. Το ηρωικό της κατόρθωμα «μίλησε» στην ψυχή του λαού και έγι-
νε τραγούδι. Άλλη γυναίκα, που ξεχώρισε και κατάφερε να περάσει το 
όνομά της στο δημοτικό τραγούδι και από εκεί στη σφαίρα του θρύ-
λου, ήταν η Μόσχω Τζαβέλα, σύζυγος του Λάμπρου Τζαβέλα. Κατέχει 
τον τίτλο της «γυναίκας του Σουλίου». Θεωρείται η πρώτη και μεγαλύ-
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τερη ηρωίδα, γιατί εκείνη ήταν που με βαριά καρδιά έδωσε στο χέρι του 
Αλή Πασά τον πρωτότοκο γιο της Φώτο, για θυσία και έβαλε πάνω από 
τα ίδια της τα «σπλάχνα» την αγάπη για την πατρίδα. «Το παιδί μου εί-
ναι παιδί του Σουλίου και σα γλιτώσει το Σούλι, γλιτώνει και το παιδί μου», 
είπε στον Πασά. Ποιος, όμως, ξεχνά και τις γυναίκες εκείνες που χόρε-
ψαν τον χορό του Ζαλόγγου; Εξήντα στο σύνολο, όταν τις πλησίασαν οι 
Τουρκαλβανοί, αρνήθηκαν να παραδοθούν, στήνοντας τον χορό και μί-
α-μία έπεφτε στο βάραθρο μαζί με τα παιδιά της τραγουδώντας: «...στη 
στεριά δεν ζει το ψάρι ούτε ανθός στην αμμουδιά... Έχετε γεια βρυσούλες, 
λόγγοι, βουνά, ραχούλες...». Αυτό το τραγικό τέλος έδωσαν στη ζωή τους 
οι εξήντα ανώνυμες ηρωίδες, που συμβολίζει την υψηλότερη έκφραση 
του ψυχικού μεγαλείου των ανθρώπων με ελεύθερο φρόνημα.

 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η     Χίος κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολύ 
πλούσιο νησί, χάρη στις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων 
της και, ιδίως, το εμπόριο της μαστίχας. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο 

Β΄, μόλις έμαθε, τον Μάρτιο του 1822, για την κήρυξη της επανάστασης 
στο νησί, εξαγριώθηκε θεωρώντας ότι οι κάτοικοι επέδειξαν αχαριστία 
απέναντι στα προνόμια που τους είχαν παραχωρηθεί από την Αυτοκρα-
τορία. Έτσι, αποφάσισε να αποβιβάσει στο νησί εφτά χιλιάδες στρατι-
ώτες, οι οποίοι κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Πολ-
λές από τις Χιώτισσες που δεν σφαγιάστηκαν, αιχμαλωτίστηκαν για να 
πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης. Σημειώνεται 
ότι ο κύριος τρόπος ευτελισμού των γυναικών εκείνη την εποχή, ήταν η 
πώληση ως σκλάβων. Γυναίκες περήφανες, υπέμειναν τα απάνθρωπα 
μαρτύρια των Οθωμανών και, σε πολλές περιπτώσεις, προτίμησαν να 
αρνηθούν την τροφή, ώστε να πεθάνουν από την πείνα, παρά να σκλα-
βωθούν. Η συμπεριφορά των γυναικών της Χίου μετά τη σφαγή στο νησί 
καταγράφηκε από τους περιηγητές και ιστορικούς της εποχής και ενέ-
πνευσε τον μεγάλο Γάλλο ζωγράφο Ευγένιο Ντελακρουά, που φιλοτέ-
χνησε τον συγκλονιστικό πίνακά του «Η Σφαγή της Χίου». 
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 ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οι Κρητικές επέδειξαν απαράμιλλη ανδρεία και ανέπτυξαν ηρωικό 
ήθος. Στην κρητική επανάσταση του 1866, πιο συγκεκριμένα στην 
πολιορκία της Μονής Αρκαδίου. Πενήντα κοπέλες από τους Λάκ-

κους, οι περισσότερες ξανθιές και όμορφες εξασκούνταν στο σημάδι 
με καραμπίνα. Οι ριπές τους ήταν ακριβείς. Είχαν μια σημαία και η ση-
μαιοφόρος τους ήταν μια νεαρή μοναχή. Πέρασαν από απίστευτες δο-
κιμασίες προκειμένου να πάρουν όπλα από τον Χατζημιχάλη, γιατί έδι-
νε μόνο στις καλύτερες. Η αξία τους φάνηκε στο πεδίο της μάχης. Τον 
Νοέμβριο του 1866, μια ομάδα 100 γυναικών, με ελάχιστα όπλα και 
άφθονες πέτρες, απώθησε ένα πολυπληθές τουρκικό απόσπασμα που 
προσπάθησε να καταλάβει θέσεις ανεφοδιασμού των επαναστατών. 
Προτιμούσαν τον θάνατο από τη σκλαβιά. Το παράδειγμα αυτών των 
ηρωίδων είχε εμπνεύσει και μια αντιπροσωπεία γυναικών από το Σέλι-
νο, που τις είχε προσεγγίσει, παρακαλώντας τες να μην βγουν στα βου-
νά προτού μπορέσουν και εκείνες να οργανωθούν και να τις ακολου-
θήσουν. 

Η Φιλοκρητική Επιτροπή των Αθηνών αμέσως μόλις ενημερώθηκε για 
το περιστατικό φρόντισε να διασφαλίσει τον οπλισμό και τον εξοπλισμό 
αυτής της γυναικείας φάλαγγας. Κάθε Αμαζόνα οπλίστηκε με μια 
καραμπίνα και μια ξιφολόγχη. Επιπλέον εξοπλίστηκαν με φυσιγγιοθήκες 
που προσαρμόζονται στις ζώνες τους και τσάντα ώμου με τα απαραίτητα. 
Η στολή τους, ίδια με εκείνη των ανδρών: φέσι, λευκή φουστανέλα και 
γκέτες από δέρμα ζώου. Μόνο που αντί για μακριές γκέτες, οι γυναίκες 
φορούσαν κοντές, μέσα στις οποίες  έμπαινε φαρδύ παντελόνι. Πάνω από 
τον ρουχισμό τους καλύπτονταν με χλαμύδα. Οι μεγάλες ξεχώριζαν μόνο 
από το φέσι που είχε χρυσές κλωστές και από μια μικρή φούντα στην 
ξιφολόγχη τους. Ο επικεφαλής της φάλαγγας ήταν ένας ηλικιωμένος 
αξιωματικός που είχε υπό τις διαταγές του άνδρες από τους πιο 
ατρόμητους και καθοδηγούσε τις γυναίκες, ώστε να φροντίζουν με κάθε 
κόστος ο εχθρός να μην μπορεί να πιάνει αιχμαλώτους. Δεν υπήρχε καμία 
αμφιβολία ότι η φάλαγγα των Αμαζόνων της Κρήτης θα αναφερόταν και 
θα θαυμάζονταν από όλον τον κόσμο.
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στις ένοπλες συγκρούσεις των οικογενειών, όταν καιροφυ-
λακτούσαν οι «χωσίες» σε κάθε στενωσιά και πίσω από κάθε 
βράχο, για να σκοτώσουν τον αντίπαλο, οι γυναίκες κυκλοφο-

ρούσαν ελεύθερα και κανείς δεν σκεφτόταν να τις πειράξει. Όμως οι γυ-
ναίκες δεν έμεναν αμέτοχες στους αγώνες. Άλλες κοπέλες με φανερή την 
ιδιότητα του φύλου τους και άλλες μεταμφιεσμένες σε παλικάρια, στά-
θηκαν κι αυτές δημιουργοί του αθάνατου Έπους της Κλεφτουριάς. Ο τύ-
πος της Μανιάτισσας που συνοδεύει τον άντρα, πολεμάει και κουρσεύει 
μαζί του, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της Ελληνίδας γυναίκας 
του 1821. Στο ημερολόγιο του Μανιάτη γιατρού Παπαδάκη είναι μεγά-
λος ο αριθμός των γυναικών με τραύματα από πέτρα, στιλέτο ή μπατο-
λιά (πυροβολισμό). 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 ιδρύθηκε στο ρωσικό λιμάνι της Μαύ-
ρης Θάλασσας, στην Οδησσό, η Φιλική Εταιρεία, από τους Αθανά-
σιο Τσακάλωφ, Νικόλαο Σκουφά και Εμμανουήλ Ξάνθο. Σύμφω-

να με τους οραματισμούς των ιδρυτών της, η Φιλική Εταιρεία επρόκειτο 
να αποτελέσει μια μυστική, ολιγομελή οργάνωση επίλεκτων Ελλήνων, 
με σκοπό την προετοιμασία της απελευθέρωσης της Ελλάδας από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρχικά δεν επιτρεπόταν σ’ αυτήν η συμμε-
τοχή γυναικών, στην πορεία, όμως, μυήθηκαν αρκετές γυναίκες που βο-
ήθησαν σημαντικά στη χρηματοδότηση του ελληνικού αγώνα. Στη δρά-
ση των Φιλικών συμμετείχε ενεργά και η Ρωξάνη Σούτσου, γυναίκα του 
Μιχαήλ Σούτσου, τελευταίου Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας. Από επι-
στολή της που σώζεται μέχρι σήμερα, προκύπτει ότι η ανάμιξή της στα 
της οργάνωσης ήταν εξαιρετικά μεγάλη και γνώριζε ακόμα και ζητήματα 
γνωστά σε πολύ λίγους άντρες Φιλικούς.
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