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Πρόλογος

Φαίνεται πως είναι πάντα ευλογημένες οι συναντήσεις φίλων πα-
τριωτών και ακόμα περισσότερο όταν αυτοί ανήκουν σε τρεις δι-
αφορετικές γεννιές. Την άνοιξη του 2020, συναντηθήκαμε άλλη 
μια φορά στο βιβλιοπωλείο «Ευρυπίδης» στο Χαλάνδρι, στέκι μας 
γνωστό πλέον (με χιουμοριστική διάθεση) και ως «η γιάφκα των 
Μακρηνο-Λιβισιανών», ο αγαπημένος μου Δάσκαλος Μιχάλης Δε-
λησάββας, ο καλός μου φίλος και δισέγγονος του Μεγάλου Δασκά-
λου του Λιβισιού Μιχαήλ Μουσαίου, ο Βασίλης ο Μουσαίος και ο 
γράφων ταπεινός Μαθητής τους. Η συγκυρία ήταν τα 200 χρόνια 
από το 1821. Αφορμή ήταν η συγκλονιστική μαρτυρία του Μιχαήλ 
Μουσαίου από τον 19ο αιώνα για το Λιβίσι το 1822. Η λαμπρή ιδέα 
ήταν του Βασίλη Μουσαίου. Η ιστορική έρευνα ήταν του Μαθητή. 
Η συγγραφή ήταν του Δασκάλου. Η πρωτότυπη μαρτυρία του Μιχα-
ήλ Μουσαίου ήταν τόσο υποβλητική και συγκινητική, που μας ώθη-
σε να μεταφραστεί και να αποτελέσει κομβικό άξονα ενός μικρού 
βιβλίου με το παρόν θέμα. Το Καστελλόριζο ως στερνό απομεινάρι 
της Αρχαίας Λυκίας μαζί με το Λιβίσι και τη Μάκρη δεν θα μπο-
ρούσε να λείψει. Το σώμα του παρόντος πονήματος απέβη ιερό και 
ως «τρεις σωματοφύλακες» νιώθουμε την αύρα των προγόνων μας 
να μας φυσά στοργικά, καθώς το παραδίδουμε χωρίς φόβο και με 
πολύ πάθος στις επόμενες γενιές Λυκίων, εν είδει μνημοσύνου των 
προγόνων μας αγωνιστών. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη και το παράδειγμά τους!

-Ο-
Μαθητής

Τάσος Φιλ. Κακλαμάνης



Ευχαριστίες
Στο Βασίλη Μουσαίο, επίτιμο μέλος της Ε.Ι.Ε ΛΥΚΙΑ και τελευταίο 

απόγονο του Μιχαήλ Μουσαίου, μεγάλου δασκάλου του Λιβισιού, για τη 
συνεχή του στήριξή του στον αγώνα διάσωσης της Μακρηνο-Λιβισιανής 
μας μνήμης, για την ιδέα και τη χρηματοδότηση της έκδοσης, καθώς και 

για την επιμέλεια του κειμένου.
Στο Γιώργο Κουτζακιώτη, ιστορικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 

για τις πολύτιμες υποδείξεις του και τη σοφή παρότρυνσή του να 
συμπεριληφθεί το 1ο Κεφάλαιο.

Σον πατριώτη ερευνητή Παναγιώτη Ψαράκη, το γένος Αλτιπαρμάκη, για 
την παράλληλη έρευνα τις χρήσιμες παρατηρήσεις του στον έλεγχο της 

ορθότητας και ακρίβειας των αναφερόμενων πηγών.
Στο Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) Νέας Ιωνίας 

και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Λουκά Χριστοδούλου, για την έγκριση του 
παρόντος πονήματος, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού για μελέτες με θέμα 

τη σχέση του 1821 με τη Μικρά Ασία, και τη συμπερίληψή του στην 
επετειακή έκδοση 200 χρόνων του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

Στις εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ και το Στέλιο Βασιλειάδη, για την αμέριστη 
βοήθειά του στην παρούσα έκδοση

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ευγενή χορηγία και 
στήριξη των δράσεων της ΛΥΚΙΑ συνολικά από το 2021 και μετά.

Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου 
«ΑΙΓΕΑΣ» για την εμπιστοσύνη και αρωγή του.

Στους ευεργέτες της ΛΥΚΙΑ από ιδρύσεώς της, για την ευγενή τους 
στήριξη:

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
Γιάννης Νικ. Παπαπολίτης

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Βασίλης π. Μουσαίος, Στέλιος Γεωρ. Βασιλειάδης,  

Ιωσήφ και Ελισσάβετ Χαριτωνίδη, Βασίλειος Α. Αγαπητός,  
Ελευθέριος Σωτηρίου, Αλίκη Θεοδοσιάδη & Γεωργία Κατσιγιάννη-

Θεοδοσιάδη, Οικ. Ι. Νικάνδρου, Οικ. Αγαπητού - Αιγάλεω
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Μιχάλης Π. Δελησάββας

Η Λυκία από το Βυζάντιο ως τα Ορλωφικά

Η Λυκία, είναι η περιοχή της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας απέναντι/
ανατολικά από τη Ρόδο, γενέτειρα του μυθικού θεού Απόλλωνα, με 
πλούσια ιστορία και αδιάλειπτη παρουσία Ελληνισμού διαμέσου 
των προϊστορικών, αρχαίων, ελληνιστικών, ρωμαϊκών, βυζαντινών 
και οθωμανικών χρόνων, μέχρι το 1922. Ο Λιβισιανός δάσκαλος 
Σάββας Πασχαλίδης αναφέρει χαρακτηριστικά για τη Λυκία στα 
Βυζαντινά χρόνια στο έργο του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» έκδ. 
«ΛΥΚΙΑ» 2018:

Μέσα εἰς τά χρόνια τοῦ χαροπαλαίοντος Γένους σιγᾶ ἡ ἱστορία τῆς 
Λυκίας καί σκότος χειμερίου νυκτός καλύπτει τά κατ’ αὐτήν. ̔ Ο φωτο-
δότης τῆς ᾿Ελευθερίας ἥλιος ἔδυσεν εἰς τήν χώραν τοῦ θεοῦ τοῦ φω-
τός ᾿Απόλλωνος καί οἱ τελευταῖες του ἀντιφεγγιές ἐφώτιζαν τά βουνά 
τοῦ Λεβησίου καί τά βράχια τοῦ Καστελλορίζου. ᾿Εδείκνυον τά κατα-
φύγια, που θα προσέφευγαν πρός σωτηρίαν οἱ περισωθέντες ἐκ τῶν 
σφαγῶν καί ἐξωμόσεων ὁλίγοι Λύκιοι Χριστιανοί. ᾿Εκεῖ θά ἐκλείετο 
ὡς ἐν σωστικῆ κιβωτῶ ἡ ἄλλοτε σφύζουσα λυκιακή ζωή, ἵνα ἐν και-
ρῶ ἀναθάλη καί δημιουργήση. ᾿Εκεῖ ἐτέθησαν τά τελευταῖα κύτταρα 
Λυκιακοῦ ὀργανισμοῦ, διά νά κρατηθοῦν εἰς τήν ζωήν καί δημιουργή-
σουν νέον ἑλληνικόν κόσμον, νέας ἐθνικάς δυνάμεις. 

Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ελλήνων το 1772, γνωστή 
και ως Ορλωφικά, από το όνομα των υποκινητών της, των Ρώσων 
αδελφών Ορλώφ, σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Πελοπον-
νήσου μετανάστευσε στη Μικρά Ασία, στα νησιά του Αν. Αιγαίου, 
στην περιοχή Σμύρνης και Αϊδινίου αλλά και στα βόρεια παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας. 
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Ο Σάββας Πασχαλίδης στο βιβλίο του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυ-
κία» έκδ. «Λυκία» 2018 αναφέρει σχετικά:

Εἰς Λεβήσιον κατέφυγον κατά διαφόρους ἐποχάς προεπαναστατικάς 
Πελοποννήσιοι, φεύγοντες τάς διώξεις τῶν Τούρκων ἤ φυγοδικοῦ-
ντες. ῾Η μεγαλυτέρα προσφυγή Πελοποννησίων ἐσημειώθη κατά τήν 
ἐπανάστασιν τῶν ᾿Ορλώφ, ὁπότε ἡ ῾Υψηλή Πύλη διά νά καταστείλῃ 
τήν ἐπανάστασιν ἀπέστειλε σμήνη Τουρκαλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί μίαν 
δεκαετίαν 1769-1779 ὑπῆρξαν ἡ μάστιξ τῶν Χριστιανῶν. Αἱ δηώσεις 
τῶν ᾿Αλβανῶν ἐν Πελοποννήσῳ ἦσαν τόσον καταστρεπτικαί, ὥστε 
μέγα μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἡναγκάσθη να ἐγκαταλείψῃ τό 
πάτριον ἔδαφος, τόν κατακαϋμένον Μωριάν καί νά ἐγκατασταθῆ εἰς 
Μικράν ᾿Ασίαν, νήσους τοῦ Αἰγαίου και ᾿Ιονίου πελάγους και εἰς Λε-
βήσιον. Τήν ἐκ τῆς Πελοποννήσου καταγωγήν των διετήρησαν οἱ Λε-
βησανοί εἰς τά ἐπώνυμά των- Καλαβρέζος, Πατρηνός, Κορωναίος, 
Πύργιος, ᾿Ανδριτσιανός, αἱ δέ οἰκογένειαι Σπανοῦ, ᾿Αναγνωστοπού-
λου, Σαράφη ἕλκουν τό γένος ἐκ τοῦ Μωρηᾶ. Καί ἡ συνοικία Βούρ-
βουρη, ᾿Ανατολικόν τμῆμα τῆς ᾿Αντιφατιᾶς, ἔλαβε τό ὅνομα ἐκ τῶν 
φυγάδων Πελοποννησίων κατά τήν ἐπανάστασιν ̓ Ορλώφ, τοῦ χωρίου 
Βούρβουρα τῆς ἐπαρχίας Κυνουρίας τοῦ νομοῦ ᾿Αρκαδίας, κειμένου 
εἰς τήν κλιτύν λόφου παρά τόν Πάρνωνα.

Ἔλαβον δέ οἱ ἄποικοι τό παρωνύμιον ̓ Αντιφάτηδες ἀπό τό ὄνομα τοῦ 
᾿Αντιφάτου, βασιλέως Λαιστρυγόνων, ἀγρίων ἀνθρωποφάγων γιγά-
ντων κατά τούς χρόνους τῶν περιπετειῶν τοῦ ᾿Οδυσσέως, χαρακτη-
ριστικόν του κατωτέρου πολιτισμοῦ τῶν μέχρι βαρβαρότητος καί τοῦ 
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν Λεβισιανῶν, οἱ ὁποῖοι μετεχειρίζοντο τά 
κατάλληλα ἀρχαϊκά ὀνόματα εἰς τούς ἐπιτυχεῖς χαρακτηρισμούς των. 
᾿Εκτός ἄν θεωρηθῇ ὡς ἀπήχησις τοῦ ὀνόματος ᾿Αντιφάτου, υἱοῦ τοῦ 
Σαρπηδόνος τοῦ Λυκίου, ἥρωος τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου θεοποιηθέ-
ντος. ῾Ο συνοικισμός οὖτος ανενέωσε τούς δεσμούς πού συνήνωσεν 
τήν ἀρχαίαν πόλιν με τούς Πελασγούς τῆς ᾿Αρκαδίας. 
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Στο βιβλιό του Παντελή Κοντογιάννη: «Οι Έλληνες κατά τον πρώ-
τον επί Αικατερίνης Β’ Ρωσσοτουρκικόν Πόλεμον 1768-1774 Αθή-
να 1903» διαβάζουμε σχετικά:

Το θέρος του 1771 οι Ρώσσοι επιχείρησαν περίπλουν εν τω Αιγαίω, 
ίνα επιδείξωσι μεν την δύναμιν αυτών, λαφυραγωγήσωσι δε τας νή-
σους και τα παράλια των τουρκικών χωρών. Λήγοντος του Ιουνίου ο 
Αλέξιος (Ορλώφ) μετά του αδερφού αυτού Θεοδώρου και του πρίγκη-
πος Δολγορούκη... Ο δε Δολγορούκης, αρχηγός ων των κατά ξηράν 
δυνάμεων μετέβη εις Νάξον, ίνα επιθεωρήση τα ελληνικά τάγματα, 
άτινα κατά τον χειμώνα ήσκησεν εις την ευρωπαϊκήν τακτικήν ο von 
Toll…(Σημείωση: Εις εν των ταγμάτων τούτων είχε καταταχθή ως στρατι-
ώτης και ο μετά ταύτα περιώνυμος γενόμενος Λάμπρος Κατσώνης. Ο Λά-
μπρος διακριθείς εγένετο υπαξιωματικός...)

Την 1 Αυγούστου 1771 ολόκληρος ο στόλος, εξ εκατόν περίπου πλοί-
ων μικρών και μεγάλων συγκείμενος, εξεκίνησεν εκ Πάρου παραλα-
βών και τον στρατόν... Ο στόλος διηρέθη εις τρείς μοίρας. Και της μέν 
πρώτης... ηγείτο αυτός ο Αλέξιος. Της δε δευτέρας... ο Σπυρίδωφ. Της 
δε τρίτης... αρχηγός ορίσθη ο Θεόδωρος.

Η υπό τον Θεόδωρον μοίρα, πλεύσασα πρός ανατολάς, συνήντησε και 
κατεδίωξε παρά την Σύμην στολίσκον τουρκικών εμπορικών πλοί-
ων, άτινα ήρχοντο εξ Αλεξανδρείας και ήσαν πλήρη σίτου. Και τινα 
μεν συνελήφθησαν, τα δε διαφυγόντα κατέπλευσαν εις τον κόλπον της 
Μάκρης και προσήραξαν παρά την ακτήν. Οι Ρώσσοι κατέσχον το 
φορτίον αυτών, κατέκαυσαν δε τα σκάφη. Αποβάντες δέ καί είς την 
ξηράν εκυρίευσαν την Μάκρην και το φρούριον αυτής, όπερ εγκα-
ταλείφθη την νύκτα υπό τών τούρκων. Η λεία, ην συνεκόμισαν εντεύ-
θεν, ήτο αξιόλογος, εστάλη δε εις Πάρον.
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Η Λυκία [Μάκρη και Λιβίσι Μ. Ασίας, και 
Καστελόριζο] στην επανάσταση του 1821 

Το 1821 η Μάκρη της Λυκίας της Μ. Ασίας, πόλη παραλιακή στο 
βάθος του Κόλπου του Γλαύκου, με μεγάλο φυσικό λιμάνι, χτισμένη 
στα ερείπια της αρχαίας Τελμησσού, και το Λιβίσι, η αρχαία Καρ-
μυλησσός, χωριό ορεινό, χτισμένο στις υπώρειες του Αντίκραγου, 
8-9 χιλιόμετρα από τη Μάκρη, με 6-7 χιλιάδες πληθυσμό, που ήταν 
όλοι Έλληνες χριστιανοί, ήταν σχεδόν οι μόνες πόλεις, από τις 70 
και πλέον κάποτε, της Λυκίας, με Έλληνες χριστιανούς. Όλες οι άλ-
λες πόλεις της Λυκίας είχαν ερημώσει και οι κάτοικοί τους μετά από 
συνεχείς διώξεις και βίαιους εξισλαμισμούς,[βλέπε Σπύρου Βρυώ-
νη «Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και 
διαδικασία εξισλαμισμού 11ος -15ος αι.» Αθήνα εκδ. ΜΕΠ [Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης] 2008],είτε είχαν υποδουλωθεί 
και εξωμόσει, είτε παρέμεναν κρυπτοχριστιανοί με την ελπίδα μιας 
περιπόθητης απελευθέρωσης. Από την άλλη μεριά το Καστελόριζο 
που παραδοσιακά λογαριαζόταν ότι ανήκε στη Λυκία επίσης, με την 
ουσιαστική του συμμετοχή και τη μεγάλη του ναυτική δράση κατά 
την επανάσταση του 1821, θα αποτελέσει και αυτό το αντικείμενο 
της παρούσας έρευνας. 

Φαίνεται ότι για τη Μάκρη και το Λιβίσι ό,τι γινόταν προεπαναστα-
τικά, στην Κωνσταντινούπολη, Οδησσό, Παραδουνάβειες ηγεμονί-
ες, Ηπειρωτική Ελλάδα, Νησιά, οι πληροφορίες και οι κινήσεις της 
προετοιμασίας, έφταναν και σ’ αυτές και τις ενδιέφεραν άμεσα. Γι-
νόταν δηλαδή, ό,τι ακριβώς συνέβαινε και στη λοιπή Ελλάδα. Μια 
γενική προετοιμασία για τον ξεσηκωμό, που θα σήμαινε την απε-
λευθέρωση και των ίδιων από τα δεσμά της σκλαβιάς.
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Ο Σάββας Πασχαλίδης στο βιβλίο του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυ-
κία» έκδ. «Λυκία» 2018 αναφέρει για τους προ-επαναστατικούς 
χρόνους στη Λυκία σχετικά:

῾Ο Λάμπρος (Κατσώνης) μετά τήν παράδοσιν τῆς Μεγίστης καί πρό 
αὐτῆς ἐπεσκέφθη τούς ὁρμίσκους καί λιμένας τῶν νησιδίων καί παρα-
λίων τῆς Λυκίας, ἵνα ἐξασφαλίσῃ τά νῶτα ἀπό τά τυχόν ἐλλοχεύοντα 
πειρατικά πλοῖα. Κατά τήν παράδοσιν παρέλαβεν ἀπομεινάρια τῶν 
κατοίκων τῶν νησιδίων τοῦ Λυκιακοῦ πελάγους καί μετῴκησεν αὐτά 
πρός περισσοτέραν ἀσφάλειαν εἰς τάς Νοτίας Σποράδας. ᾿Αντεκδι-
κούμενοι οἱ Τοῦρκοι διά τήν βοήθειαν πρός τόν Λάμπρον Κατσώνην 
συνέλαβαν πολλούς Χριστιανούς Λυκίους καί τούς ἐκρέμασαν εἰς διά-
φορα μέρη ἐπί πλατάνων, ἀλείψαντες τά σώματά των μέ μέλι, πρός 
ἐκφοβισμόν τῶν Λυκίων.

Επίσης συγκεκριμένα για τους κατοίκους του Νησιού του Αγίου Νι-
κολάου το οποίο βρίσκεται νότια και πολύ κοντά στο Λιβίσι και το 
συνδέει μακρά ιστορία με τους Λιβισιανούς:

Τά τελευταία ἀνθρώπινα λείψανα ὀλίγων ἁλιέων καί βοσκῶν ἐγκα-
τέλειψαν τό πάτριον ἔδαφος κατά το 1788, διότι ἐτροφοδότησαν τόν 
στόλον τοῦ Λάμπρου Κατσώνη, ὅταν ἐξεπόρθησε τά κάστρα τοῦ Κα-
στελλορίζου καί τῆς ἀπέναντι Λυκιακῆς ἀκτῆς. Τότε ἐκ φόβου ἐκδι-
κήσεως τῶν Τούρκων ἐγκατέλειψαν τό νησί των καί κατέφυγαν εἰς 
τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἤ κατά παράδοσιν εἰς τήν Κάρπαθον ὑπό τοῦ 
Λάμπρου Κατσώνη.

Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία, που καταγράφει στο βιβλίο 
του «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» έκδ. «Λυκία» 2018, σελ. 248, 
ο πατριώτης Μακρηνο - Λιβισιανός δάσκαλος Σάββας Πασχαλίδης. 
Γράφει ο Σ. Πασχαλίδης, ότι ο πατέρας του ο Πασχάλης Πασχα-
λίδης, ήταν γαμπρός επ’ αδελφή του Παναγιώτη Αναγνωστόπου-
λου(*), ενός από τα ηγετικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας(**). 
Ο Π. Αναγνωστόπουλος το 1818, στη Σμύρνη, μύησε στα μυστι-
κά της Εταιρείας μαζί με τον πατέρα του και τον μητροπολίτη 
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Πισιδίας Ευγένιο,στενό συγγενή του καταγόμενο από την Κύπρο. 
(*) ᾿Επιστρέψας εἰς Λεβήσιον ἐμύησε τούς ὁμοτέχνους Κυπραῖον, 
᾿Αλτηπαρμάκην, Καμπούρην όπως και άλλους πατριώτες του Λι-
βισιανούς. Ο μητροπολίτης Ευγένιος, όπου στη μητρόπολή του πε-
ριλαμβανόταν, εκτός άλλων Λυκιακών πόλεων και το Λιβίσι και η 
Μάκρη, μετά την εκθρόνιση και τον τραγικό θάνατο του πατριάρχη 
Γρηγόριου του Ε’, έγινε αυτός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
για ένα χρόνο. Όμως μετά από μεγάλες πιέσεις, στενοχώριες και 
βιαιοπραγίες εναντίον του, παραδόθηκε τελικά στη μανία του τούρ-
κικου όχλου και μαζί με άλλους κληρικούς, θανατώθηκε τον Ιούλιο 
του 1822. Επομένως έχουμε έναν επαναστατικό πυρήνα και στο Λι-
βίσι, τους μυημένους από τον Π. Αναγνωστόπουλο. Αλλά όλα αυτά 
γίνονται υπόκωφα, κρυφά και σιωπηλά, όπως γίνεται σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, ιδιαίτερα στους Μακρηνο - Λιβισιανούς, που σαν κά-
τοικοι των παραλίων, έχουν έτσι κι αλλιώς επαφή με τους νησιώτες, 
τα Δωδεκάνησα, τη Σύμη, και ιδιαίτερα με το Καστελόριζοκαι οι 
Καστελορίζιοι έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά την οποιαδή-
ποτε δια θαλάσσης διακίνησή τους.

Αντίστοιχα και οι υποψίες των Τούρκων σε αυτή την περιοχή κι αυτή 
την εποχή, είναι ιδιαίτερα μεγάλες, όπως και τα μέτρα που παίρνει 
η σουλτανική εξουσία για την πρόληψη και καταστολή οποιασδή-
ποτε επαναστατικής κίνησης, ακόμα και υποψίας για βοήθεια των 
κατοίκων προς τους επαναστάτες και περιλαμβάνουν: διώξεις, εκτο-
πίσεις, φυλακίσεις, σκοτωμούς, αιματοχυσία. Έτσι έχουμε και πάλι 
την εξής μαρτυρία από το «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» σελ. 205, 
όπου διαβάζουμε: «Τότε [τους χρόνους της επανάστασης του 1821] 
οι μεν Λιβισιανοί εξετοπίσθησαν υπό των Τούρκων εις τα Τουρκο-
χώρια της ενδοχώρας, όπου παρέμειναν πέραν του 1830, και εδοκί-
μασαν τας συνήθεις ατιμώσεις, ταπεινώσεις και εξωμόσεις…. Οι δε 
Καστελορίζιοι εγκατέλειψαν το νησί των και κατέφυγαν εις Νοτίους 
Σποράδας, βοηθήσαντες τον ναυτικόν αγώνα της επαναστατημένης 
Ελλάδος». Και φαίνεται επίσης ότι το εθνικό φρόνημα κρατήθηκε 
άσβυστο και στους κατοίκους των δυο αυτών πόλεων της Λυκίας, 
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του Λιβισιού και της Μάκρης, που αγωνίστηκαν να κρατήσουν φρό-
νημα, πίστη και γλώσσα σε ένα συνεχή και επίμονο αγώνα αιώνων. 

(*) Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος: Γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα περίπου 
το 1790. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Το 1818 ξενιτεύτηκε μαζί με 
την οικογένειά του στη Σμύρνη ενώ αυτός θα φοιτήσει για λίγο καιρό σε 
σχολείο της Κων/πολης. Στη συνέχεια θα εγκατασταθεί στην Οδησσό, όπου 
θα εργαστεί στο μαγαζί του Αθανάσιου Σέκερη και θα έρθει σε επαφή με 
τον Σκουφά, ο οποίος και θα τον μυήσει στη Φιλική Εταιρεία. (Wikipedia)

(**) Φιλική Εταιρεία: Η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις 
που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία επανάστασης του 1821 για 
την απελευθέρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό της Ρωσσίας, και σύμφωνα με τους 
παλαιότερους ιστορικούς, από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά 
και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. Τέταρτο μέλος της, μυήθηκε ο Αντώνιος 
Κομιζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Πιθανό να ήταν ο Νικόλαος Γαλάτης 
τρίτο ή πέμπτο μέλος της Εταιρείας. Επίσης από τα πρώτα μέλη που 
μυήθηκαν ήταν και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (κατά ορισμένες πηγές 
υπήρξε συνιδρυτής, πριν τον Ξάνθο που μυήθηκε αργότερα). (Wikipedia)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραθέτουμε με επιφύλαξη τις άνω αναφορές του 
Πασχαλίδη καθώς α)Η συγγένεια του μητροπολίτη Πισιδίας Ευγένιου 
με τον Πασχάλη Πασχαλίδη και η κοινή καταγωγής τους από Κύπρο 
είναι αμφίβολη, αφού ο Ευγένιος αναφέρεται σε ιστορικά έγγραφα ότι 
γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη. β)Στον κατάλογο των 520 μελών της Φιλικής 
Εταιρείας του Παναγιώτη Σέκερη, δεν αναφέρεται ο Ευγένιος ούτε ο 
Πασχάλης Πασχαλίδης. Ωστόσο οι σωζόμενοι κατάλογοι των Φιλικών δεν 
περιλαμβάνουν όλα τα μέλη και ιδιαίτερα αυτούς που έγιναν μέλη κατά τα 
τελευταία προεπαναστατικά χρόνια
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Ένα «Κρυφό Σκολειό» άλλης μορφής

Το είδος του κρυφού αυτού σχολειού που είδε το φως και εφαρμό-
στηκε στο Λιβίσι και στη Μάκρη, δεν διαφέρει ουσιαστικά εκείνου 
της παράδοσης και ενίοτε του θρύλου. Γιατί κατά την άποψή μας 
«κρυφό σκολειό» υπήρχε και εκεί, όπως και σε όλες τις σκλαβω-
μένες ελληνικές κοινότητες. Και ήταν επόμενο, γιατί οι μόνοι που 
ήξεραν «τα γράμματα», το Ψαλτήρι και το Οχτωήχι δηλαδή, ήταν 
οι ιερείς, και από αυτούς διατηρήθηκε, ό,τι μπόρεσε να διατηρηθεί 
από τη γραφή, μαζί με τη γλώσσα, την πίστη και την εθνική συνεί-
δηση. Στο «κρυφό σκολειό» του Λιβισιού και της Μάκρης και πάλι 
πρωταγωνιστές είναι οι αγράμματοι ιερείς, και τόποι «διδασκαλίας» 
οι ναοί, αν και δεν αποκλείεται καθόλου η εκδοχή να γίνονταν μαθή-
ματα γλώσσας και γραφής από τους ιερωμένους, κατ’ ιδίαν, στα σπί-
τια των ενδιαφερομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονταν 
στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, και σύμφωνα με τον φανατισμό 
και τις απαγορεύσεις του Τούρκου αγά, διοικητή της Κοινότητας. 
Ως προς το Λιβίσι και τη Μάκρη της Λυκίας, ως προς το «κρυφό 
σκολειό» και τις ιδιαιτερότητές του εκεί, την πληροφορία μας δίνει 
και πάλι ο πατριώτης μας Μακρηνο - Λιβισιανός δάσκαλος Σάββας 
Πασχαλίδης στο «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία»: 

«Εις τα αρχάς του ΙΘ’ αιώνος προ της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
εδίδαξαν εις το κρυφό σχολειό οι ιερείς: παπα-Θεοφάνης, και πα-
πα-Λους [Ηλίας] εκ Σύμης. Μετά την επανάστασιν και μέχρι του 
1842, ο παπα-Θεοδόσης Παπαπολίτης και παπα-Κωσταντής». 

(Για την οικ. Παπαπολίτη και τη συμβολή της στην Επανάσταση του 
1821 ακολουθεί ξεχωριστό κεφάλαιο) 
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Η ιδιαιτερότητα που επισημαίνουμε σ’ αυτή τη σχετική εκδοχή 
του «κρυφού σκολειού» στο Λιβίσι και στη Μάκρη της Λυκίας, 
βρίσκεται στη συνέχεια της σημείωσης του Σ. Πασχαλίδη, όπου 
διαβάζουμε:

«Τούτων προηγήθησαν τυφλοί τινές δάσκαλοι, οι οποίοι υπό τύπον 
ομηριδών ραψωδών, διέτρεχον τας πολίχνας και τα κώμας, και εδί-
δασκον τα ελληνόφωνα ολίγα γράμματα»...

Έτσι είχε η παιδεία στο Λιβίσι προεπαναστατικά, προτού διδάξει ο 
πρώτος διδάσκαλος Παυλίνος Ιωαννίδης και δώσει τη μεγάλη πνευ-
ματική άνθιση το «Φώς του Λιβισιού» ο μέγας δάσκαλος Μιχαήλ 
Μουσαίος.

Αξίζει να τους μνημονεύσουμε από το βιβλίο του:

«Ο Παυλίνος ᾿Ιωαννίδης ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος διδάσκαλος Λεβησίου, 
συντελέσας εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ πρώτου σχολείου καί εἰς τήν ἀπο-
τελείωσιν τῆς οἰκοδομής τῶν ἐκκλησιῶν Λεβησίου-Μάκρης. ῾Υπῆρξε 
γαμβρός τοῦ Βασιλειάδου ἐπί ἀδελφή καί πατήρ τοῦ ᾿Ανδρ. ᾿Ιωαννί-
δου, Προξένου τῆς῾ Ελλάδος.

Ο Μιχαήλ Μουσαίος εγεννήθη τω 1828 εις Λεβήσι της Λυκίας, πο-
λίχνην της νοτιοδυτικής Μικρασίας, ότε ανεκηρύχθη εις ελεύθερον 
κράτος η επαναστατημένη Ελλάς καί ήρχισαν να επιστρέφουν εις τήν 
πατρίδα των οι εκτοπισθέντες Λεβησιανοί. Εδιδάχθη τά πρώτα γράμ-
ματα από Αγιορείτην μοναχόν, Αθανάσιον καλούμενον, ομού με πολ-
λούς άλλους φιλομαθείς και φιλοπροόδους συγχρόνους του, οι οποίοι 
υπήρξαν αι χρησταί ελπίδες της ακμής της ελπιδοφόρου πατρίδος μας. 
Μερικοί τούτων μετά τόν Αθανάσιον εμαθήτευσαν εις την Μονήν Σύ-
μης «Πανορμίτης», όπου κατηρτίσθησαν αξιολόγως καί έμαθον πολ-
λά καί νά ψάλλουν. Ο Μουσαίος μετά τάς εις Πανορμίτην σπουδάς 
του προσελήφθη υπό του Μητροπολίτου γραμματεύς της Μητροπό-
λεως Πισσιδίας καί ηκολούθει τόν Μητροπολίτην εις τάς περιοδεί-
ας, τάς εξ’ ου πολλά εδιδάσκετο καί πολλάς γνωριμίας απέκτα. Μετά 
τριετή δόκιμον παρά τω Μητροπολίτην υπηρεσίαν μετέβη εις Αθήνας, 
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όπου εφοίτησεν ως ακροατής εις τό Πανεπιστήμιον, επιδείξας μεγά-
λην επίδοσιν καί αξιολόγως καταρτισθείς εις τό επίζηλον καί βαρύ 
του διδασκάλου έργον. Η διετής εν Αθήναις διατριβή του έδωκεν εις 
τόν Μουσαίον τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθή καί ιατρικά μαθήματα 
εις τό Πανεπιστήμιον καί τό Νοσοκομείον, αποκτήσας ούτω ιατρικάς 
γνώσεις της εποχής του, τάς οποίας επ’ ωφελεία των πατριωτών του. 
Επιστρέψας εξ Αθηνών γεμάτος πνευματικόν νέκταρ ετοποθετήθη 
υπό του Μητροπολίτου Πισσιδίας διδάσκαλος τό πρώτον τό 1849 εις 
Καστελλόριζον, όπου αφήκε μνήμην αγαθήν. Εκείθεν εκλήθη εις τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα, το Λεβήσι, διαδεχθείς τον πρώτον διδάσκα-
λον της πατρίδός μας τό 1852, τον αείμνηστον Παυλίνον Ιωαννίδην. 

Σημείωση 1: Κατά το άρθρο «ΛΕΙΒΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗ» του περιοδικού 
ΟΜΗΡΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ έτος Γ’, φυλ Ε’, 1875), πρώτοι δάσκαλοι Λιβισιού ήταν ο 
Παυλίνος Ιωαννίδης 1815-1848 και μετά ο Μιχαήλ Μουσαίος.

Σημείωση 2: Παρά τον παντελή αναλφαβητισμό πριν το 1815, η συνείδηση 
της Ελληνικής ρίζας των Μακρηνο - Λιβισιανών ήταν τόσο δυνατή, που όταν 
το πλήρωμα ευρωπαϊκού πλοίου προσπάθησε να σπάσει και να συλλήσει 
τον αρχαίο λαξευτό Λυκιακό τάφο του Βασιλία Αμύντα, «οι κάτοικοι του 
χωριού Μάκρη αντιστάθηκαν βίαια...» !!!!! (Topographische Ansichten 
gesammelt auf einer Reise in die Levante von Joseph von Hammer. Mit 
Kupfern und Karten. Wien bey Carl Schaumburg und Comp. 1811)
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Μακρηνο-Λιβισιανοί αγωνιστές στην 
επανάσταση του 1821

 Αν και είναι πολύ δύσκολο και μέσα στις τότε συνθήκες φόβου 
αλλά και έξαρσης από την άλλη, να εντοπιστούν οι Μακρηνο - Λιβι-
σιανοί που έφυγαν από την μικρή τους πατρίδα για να πάρουν μέρος 
στον Αγώνα του 1821, εν τούτοις διασώζονται κάποια ονόματα πα-
τριωτών μας από το Λιβίσι και τη Μάκρη, όπως και πολλών άλλων 
από όλες τις ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας, που έλαβαν μέρος 
και έπεσαν για την ελευθερία. Έτσι από τον Τάκη Δ. Σαλκιτζόγλου 
αναφέρονται τρία [3] ονόματα από Μάκρη και ένα [1] από Λιβίσι:

Μάκρη

1. Λάσκαρης Θεόδωρος, υπό τον Κ.Σέρβο 
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 30/3)

2. Νικολάου Κωσταντής, υπό τον Κ.Σέρβο 
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 30/3)

3. Παναγιώτου Δημήτριος
(ΓΑΚ Γεν.Φροντ., Φ. 6/190)

Λιβίσι

1. Ιωάννου Παυλής, υπό το Μιχ.Μυτιληναίο
(ΓΑΚ Υπ.Πολ., Φ. 42/66)

Από τον Σάββα Πασχαλίδη στο «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» 
σελ. 253,αναφέρονται [8] οκτώ, οι:

1. Αντώνιος Κυπραίος, που υπηρέτησε υπό τον Δημήτριο 
Υψηλάντη,
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2. Βασίλειος Αλτιπαρμάκης, που σκοτώθηκε στη μάχη στο Μα-
νιάκι στις 20 Μαΐου 1825, υπηρετώντας υπό τον Παπαφλέσσα,

3. Νικόλαος Καμπούρης, που σκοτώθηκε στα Ψαρά, 

4. Γεώργιος Κοϊμτζής, που παρέμεινε στην Ελλάδα

5. Σταμάτιος Σταματούλας, 

6. Κωνσταντίνος Κάβουρας,

7. Εμμανουήλ Χατζαγγελής, που επέστρεψε στο Λιβίσι

8. Γεώργιος Μυριαλής, με καταγωγή από τις Σπέτσες και μετα-
ναστεύσας γενόμενος κάτοικος Λιβισιού μετά το 1821. Υπαξι-
ωματικός του ελληνικού ναυτικού στόλου, που επεχείρησε, να 
κάψει με αυτοσχέδιο μπουρλότο, στη Ναύπακτο, μαζί με τον 
εκ Παξών ναύτη του Γεώργιο Ανεμογιάννη ή Παξινό. Όμως η 
τύχη δεν ευνόησε τους δυο τολμηρούς ναυτικούς. Και ο μεν 
Μυριαλής σώθηκε, ο δε άτυχος Ανεμογιάννης ή Παξινός, πιά-
στηκε και τιμωρήθηκε με κρεμάλα σε ένα από τα κανόνια της 
τούρκικης ναυαρχίδας…

Στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και στο Λεξικό της Ελλη-
νικής Επαναστάσεως του Χ. Στασινόπουλου αναφέρονται οι Γεώρ-
γιος & Χαράλαμπος Παπαπολίτης από τη Ρούμελη, συγγενείς της 
οικογένειας Παπαπολίτη του Λιβισιού που αναφέρθηκε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, για το «κρυφό σχολειό» στη ΛΥΚΙΑ. Στην οικο-
γένεια Παπαπολίτη και τη συμβολή της στην Επανάσταση του 1821 
είναι αφιερωμένο το επόμενο κεφάλαιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πλήρως ψηφιοποιημένο «Αρχείο Ελληνικής Παλιγγενεσίας» 
(Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων) και στο κατά το 1/3 ψηφιοποιημένο 
προς το παρόν «Αρχείο Αγωνιστών του 1821» (Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος) στο παρόν, δεν αναφέρονται οι υπόλοιποι Λιβισιανοί αγωνιστές, 
πλην των Μυριαλή και Παπαπολίτη. Ωστόσο οι σωζόμενοι κατάλογοι 
αγωνιστών δεν περιλαμβάνουν όλα τα μέλη. 
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Η οικογένεια Παπαπολίτη στην 
Επανάσταση του 1821

Η οικογένεια Παπαπολίτη έχει σημαντική συμβολή στην Επανάστα-
ση του 1821. Οι ρίζες της οικογένειας ανάγονται στους βυζαντινούς 
χρόνους και την Κωνσταντινούπολη, ορμώμενες από την οικογένεια 
του Θεόδωρου Πολίτου Σπανδωνή, ιστορικής οικογένειας του Βυ-
ζαντίου, συνδεόμενης συγγενικώς με την Αυτοκρατορική οικογένεια 
των Παλαιολόγων εκ θηλυγονίας από τη Σπανδωνή Παλαιολόγου.

Το επίθετο Παπαπολίτης προέρχεται από τον ιερέα Γεώργιο Πολίτη 
(γεν 1765), η οικογένεια του οποίου ήρθε από την Πόλη και εγκα-
ταστάθηκε στη Ρούμελη στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Γεώργιος 
υπήρξε ένα από τα πρώτα και πιο δραστήρια μέλη της Φιλικής Εται-
ρίας και μυήθηκε στην Κων/πολη όπου ζούσε με την οικογένειά του. 
Ντύθηκε ιερέας με τις οδηγίες της Φιλικής Εταιρίας και λόγος εγκα-
τάστασής του στην Ελλάδα ήταν να οργανώσει και να ξεσηκώσει 
τη Ρούμελη στα άρματα, που έγινε στις 28 Μαρτίου 1821 όταν με 
τον Αναγνώστη Λιδωρίκη και τον αρματολό Δήμο Καλτσά, ευλό-
γησε στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής τα άρματα και ύψωσε τη 
Σημαία της Ελευθερίας αρχίζοντας την Επανάσταση στη Ρούμελη.

Ο Γεώργιος (Πολίτης) Παπαπολίτης, πολύ εύπορος και συνοδευ-
όμενος από αρκετές οικογένειες (200-300 άτομα) και ζώα εγκατα-
στάθηκε στη Σεργούλα του Δήμου Δωρίδος του Νομού Φωκίδος της 
Ρούμελης, αποτελώντας τον κύριο πυρήνα του οικισμού. Εκεί ιδρύ-
θηκαν από αυτόν μια σειρά από έργα υποδομής, όπως υδραγωγείο, 
νερόμυλοι, σχολεία, εκκλησίες και ένας μώλος για καράβια. Έκτισε 
δε και Πύργο γνωστό ως «Ο Πύργος του Παπαπολίτη», ενώ απέκτη-
σε τρεις γιους, το Χαράλαμπο, το Δημήτριο και τον Κώστα.
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Ο πρωτότοκος γιος Χαράλαμπος Παπαπολίτης (γεν.1795), υπήρξε 
εμβληματική μορφή αγωνιστή του 1821. Πήρε μέρος εκτός άλλων 
μαχών και στη μάχη της Αράχωβας που κατέληξε σε τρανή νίκη των 
Ελλήνων υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη,επί των Τούρκων του Μου-
στάμπεη. Στη συνέχεια ήταν πληρεξούσιος της περιοχής του στην 
Α’, Β’ και μετέπειτα στην Γ’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου [1828]. 
Κατά τη διάρκεια του Αγώνα εφονεύθησαν 4 αγόρια Παπαπολίτη. Ο 
Χαράλαμπος νυμφεύθη τη Σοφία Δυοβουνιώτη(*), κόρη του γνω-
στού οπλαρχηγού της Στερεάς Γιάννη Δυοβουνιώτη. Η Σοφία, κόρη 
του Χαρ. Παπαπολίτη και της Σοφίας Δυοβουνιώτη, πήρε το όνομα 
της μητέρας της που πέθανε στη γέννα και ο παππούς της Γεώργιος 
την πήρε νεογέννητη στην οικογένειά του. Μεγαλώνοντας παντρεύ-
τηκε τον Αριστομένη Λιδωρίκη(**) γιο του Αθανάσιου Λιδωρίκη 
απ’ το Κροκυλειο Δωριδας. 

(*) Γιάννης «Ξύκης» Δυοβουνιώτης (1757-1831) απ’ το χωριό Δύο Βουνά 
της Φθιώτιδας, γιος της Τριανταφυλλιάς και του Κώστα Ξύκη πολέμησε το 
1770 τους Τουρκαλβανούς κατά την επανάσταση των Ορλώφ. Μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία και με την έναρξη της Επανάστασης ύψωσε τη σημαία στη 
Μενδενίτσα στις 8.4.1821 μαζί με τους Αθανάσιο Διάκο και Παν. Πανουργιά, 
και με τη βοήθεια του Κομνά Τράκα κυρίεψε το κάστρο της. Σημαντικότερη 
στιγμή του ο αποδεκατισμός της στρατιάς του Μπεϊράν πασά στη θέση 
Βασιλικά, στις 26 Αυγούστου 1821. Του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός 
του στρατηγού. 

(**) Αθανάσιος Λιδωρίκης. Υπήρξε σφραγιδοφύλακας και έμπιστος του Αλή 
Πασά, ο οποίος από τη θέση αυτή μυήθηκε και στα της Φιλικής Εταιρείας. 

Ο Χαράλαμπος Παπαπολίτης, ενυμφεύφθη 2 φορές, έχοντας μείνει 
χήρος από τον 1ο γάμο του και κατά τον 2ο γάμο του έκανε 4 παι-
διά, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Γιάννη και μία κόρη. Λίγο μετά το 
1821, φυγάδευσε την οικογένειά του από τη Ρούμελη αρχικά στη 
Σμύρνη και εν συνεχεία στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας για να την 
προστατεύσει. Αιτία ήταν οι τουρκικές απειλές αλλά κυρίως η προ-
στριβή του με το φιλοβασιλικό οπλαρχηγό Θεόδωρο Γρίβα, για τον 
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ερχομό του βασιλιά Όθωνα (1830). Έτσι η οικογένεια Παπαπολίτη 
συνεχίστηκε στην Ελλάδα από την οικογένεια Λιδωρίκη. 

Στο Λιβίσι(*), ο γιος του Χαράλαμπου, ο Γιάννης (γεν. 1825), είχε 
γιο το Σάββα Παπαπολίτη (γεν. 1850) και αυτός τον Ιωάννη Πα-
παπολίτη (γεν. 1875) που εξορίστηκε στα Αμελέ Ταμπουρού για 4 
έτη και ήρθε στην Ελλάδα με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού το 
1925. Λόγω της συγγένειας με την οικογένεια Λιδωρίκη, ο Λιδωρί-
κης ο οποίος εχρημάτισε υπουργός επί Ελ. Βενιζέλου, τον βοήθησε 
να μεταβεί και να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Αθήνα. 
Ήταν σε επικοινωνία με τον Ελ. Βενιζέλο, με τη βοήθεια του οποίου 
δημιουργήθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος προσφυγικοί συνοι-
κισμοί, μεταξύ των οποίων ο συνοικισμός του Χρισσού μεταξύ Ιτέ-
ας και Δελφών. Βοήθησε την εγκατάσταση πολλών πατριωτών και 
διετέλεσε για λίγο πρόεδρος του Παλλύκιου Μικρασιατικού συλλό-
γου «Τελμησσός». 

(*)Για τη συμβολή της οικογένειας στη Μάκρη και το Λιβίσι κατά την 
Επανάσταση, δες κεφάλαιο «Ένα κρυφό σχολειό άλλης μορφής» (Παπα 
Θεοδόσης Παπαπολίτης) 

Γιοί του πρόσφυγα Ιωάννη Παπαπολίτη είναι οι Σάββας Παπαπο-
λίτης [ξεκίνησε την καριέρα του ως δικηγόρος, διετέλεσε ιδιαίτερος 
γραμματέας του Ελ. Βενιζέλου, ήταν ο 1ος Μικρασιάτης αρχηγός 
κόμματος και ο νεαρότερος, σε ηλικία 44 ετών, ο οποίος διεδέχθη 
τον στρατηγό Πλαστήρα στην αρχηγία της ΕΠΕΚ, η οποία αργότερα 
μαζί με το Σοφοκλή Βενιζέλο δημιούργησαν την Ένωση Κέντρου], 
και Νίκος Παπαπολίτης [Καθηγητής της Νομικής του Παν|μίου 
Θεσσαλονίκης και βουλευτής]. Και οι δυο ήρθαν πρόσφυγες στην 
Ελλάδα από τη Μάκρη & το Λιβίσι το ‘22.

Ο γιος του Νίκου Παπαπολίτη, δικηγόρος Γιάννης Παπαπολίτης, 
είναι ο ΜΕΓΑΣ Χορηγός της ΛΥΚΙΑΣ, χάριν εις τον οποίο έγιναν 
εφικτά τα Ανταμώματα των Απανταχού Μακρηνών-Λιβισιανών, οι 
εκδόσεις κ.ά. δράσεις μας, προς διάσωση της μνήμης και της ιστο-
ρίας των προγόνων μας. 
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Ντοκουμέντα-Καταγραφές οικ. 
Παπαπολίτη στον Αγώνα 

Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως Χ. Στασινόπουλου:

«Παπαπολίτης Γεώργιος. Προεστός από το χωρίο Σεργούλα Δωρί-
δος. Ήταν παπάς. Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Γεώργιος και το 
επώνυμό του Πολίτης. Γι’ αυτό και τον έλεγαν Παπαπολίτη. Πρωτο-
στάτησε στο σηκωμό της περιοχής του μαζί με τον γιο του Χαράλαμπο 
Παπαπολίτη και άλλους παράγοντες της Δωρίδας. Ο αγωνιστής Νικό-
λαος Κασομούλης(*) γράφει από στα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά» για 
τη συνδρομή που τους έδωσε ο Παπαπολίτης όταν εγύριζαν από την 
εκστρατεία του Ολύμπου και τα εξής: «Ο προεστός ούτος και ιερεύς, 
έχων τον υιόν του Χαράλαμπον Βουλευτήν, εκατέβη ευθύς προς αντά-
μωσίν μας με θροφήν, μας παρηγόρησεν και με το ίδιον του το πλοι-
άριον (γαϊταν) μας ευκόλυνεν την δίοδον δια Βοστίτζαν δίδοντάς μας 
και γράμματα προς την εκεί δημογεροντίαν». Τον Απρίλιο του 1825 οι 
Τούρκοι του Κιουταχή, αφού ελεηλάτησαν τον πύργο του Παπαπολίτη 
στη Σεργούλα, τον έκαψαν. Αιχμαλώτισαν δε τότε τρία εγγόνια του 
Παπαπολίτη και μερικούς ακόμα Έλληνες».

(*) Η Παραλία Σεργούλας, επί Τουρκοκρατίας είχε την ονομασία «Μύλοι» 
λόγω των πολλών νερόμυλων που υπήρχαν στην περιοχή. Μετά την έξοδο 
του Μεσολογγίου στο μύλο – σπίτι του Παπαπολίτη - φιλοξενήθηκε ο 
Κασομούλης, αγωνιστής και ιστοριογράφος, μαζί με άλλους πολεμιστές που 
είχαν διαφύγει με καΐκι προς τον Κορινθιακό κόλπο. 

«Παπαπολίτης Χαράλαμπος. Αγωνιστής από το χωριό Σεργούλα Δω-
ρίδας, γιος του προεστού Γεωργίου Παπαπολίτη. Πρωτοστάτησε μαζί 
με τον πατέρα του στο σηκωμό της Δωρίδας και ήταν ο πληρεξούσιος 
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της περιοχής αυτής στις Εθνοσυνελεύσεις και βουλευτής. Έδειξε ιδι-
αίτερο πατριωτικό ζήλο στον Αγώνα και βοήθησε να ξανασηκωθεί η 
Ρούμελη στ’ άρματα το 1826. Μετά την Επανάσταση χρημάτισε και 
πάλι πληρεξούσιος της πατρίδας του, βουλευτής, διοικητής Καλαβρύ-
των και γερουσιαστής. Πέθανε στο Λιδωρίκι τον Ιούνιο του 1871...» 

Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα:

«... συστημένος ο Παπαπολίτης, του είπε ο Κυβερνήτης μας ότι η Ρού-
μελη δεν μπορεί να λευτερωθή -και τι την θέλομεν; Όσοι Έλληνες 
μείναν ζωντανοί χωρούνε εις την Πελοπόννησο. Όμως να νεργήση 
ο Παπαπολίτης να μπούνε οι Λιδορικιώτες μέσα-εις την Πελοπόν-
νησο……… Οι Ρουμελιώτες έβλεπαν τον χαμό της Ρούμελης κι’ όλο 
γιόμωζε νέους Τούρκους. Ο Κυβερνήτης δεν ήθελε να βγούνε ασκέρια 
έξω. Οι φίλοι του οι Ρουμελιώτες, ο Παπαπολίτης κι’ άλλοι, έγραψαν 
του Κυβερνήτη ότι εις την Πάτρα και Καστέλλια κουβαλούνε πλήθος 
ζαϊρέ οι Τούρκοι και πάρε μέτρα». Τότε ο «Κυβερνήτης στέλνει τον 
Τζαβέλα με την χιλιαρχίαν του εις το Λιδορίκι... Και συνχρόνως εβήκε 
κι’ ο Υψηλάντης και τους πολέμησε παντού τους Τούρκους μ’ όλες τις 
χιλιαρχίες. Κι’ αφάνισαν τους Τούρκους και λευτέρωσαν την Ανατο-
λική Ελλάδα.» 

Χαρ. Τρικούπη «Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως» 1888 

Ο Παπα Γεώργιος Πολίτης σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης 
στη Ρούμελη 28 Μαρτίου 1821:
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Β’ Εθνοσυνέλευση Άστρους 29 Μαρτίου - 18 Απριλίου 1823 8ος, 
Χαράλαμπος παπά Γ. Πολίτη στα μέλη («Τα κατά την αναγέννησιν 
της Ελλάδος» Ανδρ. Μάμουκα 1839)

Έγγραφο Ελληνικής Συνέλευσης 1828: Xρεωστούμενα εις Χαρά-
λαμπο Παπά Πολίτη (σύνταξη αγωνιστή δεν εδόθη ποτέ):

Φώτο Χαράλαμπος Γεωρ. Παπαπολίτης (αρχείο οικογενείας)
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13.10.1862 Επιστολή Έλληνα Πρωθυπουργού Ρούφου προς 
οπλαρχηγό Ανδρίτσο Σαφάκα, την επόμενη της έξωσης του βα-
σιλιά Όθωνα και της βασίλισσας Αμαλίας από την Ελλάδα 

«Αδελφέ Σαφάκα. Μεταβαίνω εις Αθήνας προσκληθείς ως μέλος της 
κεντρικής Κυβερνήσεως που συστήθη υπό του λαού και του Στρατού 
οίτινες ενωθέντες εμιμήθησαν το παράδειγμα των άλλων επαρχιών 
και κατήργησαν την δυναστείαν του Όθωνος... Χτές ο Όθων και η 
Αμαλία έφυγαν εμπαρκαρισθέντες επί Αγγλικού ατμοπλοίου... Παρα-
καλώ να κοινοποιήσετε τα συγχαρητήριά μου εις τον Χαράλαμπον 
Παπαπολίτη και να τον συγχαρείτε δια την νέαν τάξιν πραγμάτων. 

Σας ασπάζομαι ως αδερφός και άνθρωπος. Μπενιζέλος Ρούφος»



Η Λυκία στην Επανάσταση του 1821

3030

Η Υπογραφή του Χαράλαμπου Γ. Παπά Πολίτη

Νεκρολογία Χ. Παπαπολίτη, εφημ. «Αλήθεια» 19.06.1871
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Ο Ιμπραήμ στο λιμάνι της Μάκρης [2 Αυγούστου 1824] από το 
«The Greek revolution pt.1,A.D. 1821-1827» του Τζώρτζ Φίνλεϋ

Ο Ιμπραήμ πασάς, βαλής της Αιγύπτου και σερασκέρης, γράφει 
ο Τζώρτζ Φίνλεϋ, ξεκίνησε από την Αίγυπτο για το Μοριά στις 19 
Ιουλίου του 1824, και παραπλέοντας τις ακτές, και πιάνοντας μικρά 
λιμάνια στη διαδρομή, λόγω των δυνατών βορίων ανέμων[των μελ-
τεμιών], και των κινδύνων από πειρατικά πλοία στις ανοιχτές θάλασ-
σες, που τον καιρό εκείνο ήταν πολλά, μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και 
Κρήτης, έπιασε και το λιμάνι της Μάκρης της Μ. Ασίας, στις 2 Αυ-
γούστου του 1824. Εκεί βρήκε και άλλες 2 φρεγάτες του στόλου του, 
που επισκεύαζαν τις βλάβες, που είχαν υποστεί από τους δυνατούς 
ανέμους. Ήταν μέρες του ραμαζανιού και ο Ιμπραήλ έδωσε διαταγή 
να βγουν τα πληρώματα στη στεριά, για να γιορτάσουν το μπαϊράμι, 
που είναι η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των μωαμεθανών. Το απόγευ-
μα, όλο το στράτευμα είχε πλημμυρίσει την παραλία, και όταν έδυσε ο 
ήλιος, τα αναμμένα φανάρια λαμπροφώτισαν τα κατάρτια των πλοί-
ων και όλα τα κανόνια χαιρέτησαν τον ερχομό του ραμαζανιού. Τα 
πληρώματα επίσης από τη στεριά ακολούθησαν το παράδειγμα των 
πλοίων με ομοβροντίες. Το θέαμα ήταν αξιοθαύμαστο αλλά και άγριο, 
αν κοίταζες από ψηλά την έρημη παραλία της Μάκρης, κι από τους 
λαξευτούς τύμβους της αρχαίας Τελμησσού…. Ξαφνικά, και ενώ τα 
μπουμπουνητά των πυροβόλων και των μουσκέτων κορυφώνονταν, 
για μια στιγμή κάθε θόρυβος σίγησε και καθώς ο καπνός από τις εκ-
πυρσοκροτήσεις απομακρυνόταν, φάνηκε το λεπτό και αργυρό φως 
από το νέο φεγγάρι. Τότε μια παρατεταμένη ζητωκραυγή ανέβηκε από 
το στράτευμα, και ένα λεπτό μετά, μια εκατοντάδα φωτιές άναψαν στο 
στρατόπεδο. Έπειτα η γραμμή έσπασε και οι στρατιώτες έτρεξαν να 
πάρουν το μερίδιό τους στο πιλάφι, θυμίζοντας στον παρατηρητή ότι 
αυτή η στιγμή θα πρέπει να είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα,περαστικό, 
που περνάει μέσα από ένα αιματηρό δράμα…. 

Δεν γνωρίζουμε πόσες ημέρες ο Ιμπραήμ έμεινε στον κόλπο της 
Μάκρης. Γνωρίζουμε όμως από τον ίδιο ιστορικό ότι στη συνέχεια 
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ο στόλος του ανέβηκε πιο πάνω, βοριότερα, στο Μπουδρούμι[Α-
λικαρνασσό] κι εκεί συναντήθηκε με την άλλη τούρκικη αρμάδα, 
που είχε ναύαρχο τον Χοσρέφ πασά. Έτσι η συνολική δύναμη του 
στόλου, ήταν: 74 πλοία υπό τον Χοσρέφ, 20 φρεγάτες, 25 κορβέ-
τες και 40 μπρίκια και σκούνες, με περίπου 300 μεταγωγικά διαφό-
ρων σχημάτων και μεγεθών. Δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες ο στόλος 
του Ιμπραήμ έμεινε στο λιμάνι της Μάκρης, αλλά, η επισκευή των 
βλαβών των πλοίων του και η τροφοδοσία του στρατεύματός του 
έγινε από Μακρηνούς επαγγελματίες με αρχηγό-προϊστάμενο της 
τροφοδοσίας, τον εκ Μάκρης Κόμητα, της Μακρηνής οικογένειας 
Κομήτη. Του Κόμητα αυτού ο γιος, ο Τσελεμπής Παναγιώτης Κό-
μητας «μεγάλως ισχύσας παρά τη Υψηλή Πύλη κατά την Επανά-
στασιν… δεν ελησμόνησε και την μικράν του πατρίδα, την Μάκρην, 
την οποίαν ποικιλοτρόπως εξυπηρέτησεν», κατά τον Σ. Πασχαλίδη 
[στο «Αρχαία και σύγχρονο Λυκία» σελ. 323].

LUIGI MAYER -VIEWS IN THE OTTOMAN EMPIRE (1803) ΜΑΚΡΗ 
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Μια αυθεντική μαρτυρία σχετική με την 
επανάσταση του 1821 στο Λιβίσι

Η μαρτυρία αυτή καταγράφηκε από τον μεγάλο δάσκαλο και πα-
τριώτη Μιχαήλ Μουσαίο [1829-1896] «το φως του Λιβισιού και 
της Μάκρης» όπως τον αποκαλούσαν οι πατριώτες του. Τη διήγη-
ση αυτή, ο Μ. Μουσαίος την άκουσε το 1855 από γέρους της επο-
χής εκείνης, και την κατέγραψε για τους επερχομένους. Το κείμενο, 
γραμμένο στο Μακρηνο-Λιβισιανό γλωσσικό ιδίωμα έχει τον τίτλο: 
«Πώς ισηκώστηκάσιν οι Τουρκαλλάδοι να σβάξουν τους ι-Χριστια-
νός εις του Λιβίσιν, εις την πιρίστασιν, εις τα 1822», και αποδίδεται 
ως εξής: «Πώς ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι να σφάξουν τους χριστια-
νούς στο Λιβίσι,κατά την επανάσταση, στα 1822». Η μαρτυρία αυτή 
είναι δημοσιευμένη στο βιβλίο του Καθηγ. Νικολάου Ανδριώτη, 
«Το Ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας Μ. Ασίας» 1961, που είναι μια 
εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη από γλωσσολογικής κλπ. πλευ-
ράς του γλωσσικού ιδιώματος, που μιλιόταν κάποτε στη Μάκρη και 
στο Λιβίσι. Το κείμενο της μαρτυρίας αυτής παρατίθεται από τον 
Νικ. Ανδριώτη στο τέλος της μελέτης, είναι ένα πυκνογραμμένο 
κείμενο τριών μεγάλων σελίδων [σελ.104-106] και φέρει τον τίτ-
λο: «Διαλεκτικό Κείμενο», για να δείξει ασφαλώς τη γλωσσολογική 
αυθεντικότητά του, και τη γνησιότητά του σαν ένα χαρακτηριστικό 
δείγμα της διαλέκτου [του γλωσσικού ιδιώματος] που απασχόλησε 
τη μελέτη του. 

Όμως για μας, πέραν των ανωτέρω το κείμενο και η μαρτυρία αυτή 
που διασώζει ο Μ. Μουσαίος, έχει και άλλες σημασίες και διαστά-
σεις. Δείχνει κατ’ αρχήν πολύ έντονα το φόβο, την ανασφάλεια, και 
τη σύγχυση που επεκράτησε μεταξύ των Λιβισιανών με τις διώξεις 
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και τις φοβέρες των Τούρκων εκείνο τον πρώτο καιρό της επανά-
στασης. Φοβέρες και βιαιοπραγίες αναίτιες ασφαλώς, προπαντός 
παράλογες, προς παραδειγματισμό, και εκφοβισμό των ραγιάδων, 
για να μην τολμήσουν να μιμηθούν ή να τρέξουν να βοηθήσουν τους 
επαναστατημένους ομοεθνείς τους. Το κείμενο αυτό επίσης,φανε-
ρώνει και το αποτυπώνει πολύ καλά, με θαυμαστή λακωνικότητα 
και σοφία, όλη τη νοοτροπία του ραγιά και τα τερτίπια που χρειά-
στηκε να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του, όπως και σε όλες 
τις δύσκολες περιστάσεις, για να επιβιώσει. Δυστυχώς είναι αδύνα-
τον να παραθέσουμε αυτό το θαυμάσιο ντοκουμέντο, που είναι ένα 
κειμήλιο προφορικού λόγου. Γι’ αυτό θα αρκεστούμε να ακολουθή-
σουμε το νήμα της διήγησής του, και να επισημάνουμε, αναγκαστι-
κά αποσπασματικά,τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του. 

(Απόσπασμα χειρόγραφης μαρτυρίας του Μιχαήλ Μουσαίου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ (1797) ΜΕ ΤΗ ΛΥΚΙΑ
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«Πώς ισηκώστηκάσιν οι Τουρκαλλάδοι να σβάξουν τους ι-Χρι-
στιανός εις του Λιβίσιν, εις την πιρίστασιν, εις τα 1822» 

[Πώς ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι να σφάξουν τους χριστιανούς κατά 
την επανάσταση, στα 1822] 

Η απόδοση του κειμένου, αποσπασματικά, στην τρέχουσα γλώσσα 
μας: 

… Το 1821, λέει ο ανώνυμος αφηγητής, ξεσηκώθηκαν οι Μωραϊτες 
σε επανάσταση ενάντια στο βασιλιά[τον σουλτάνο]. Τότε ο Σουλ-
τάν Μαχμούτης, ο σουλτάνος, κρέμασε τον πατριάρχη Γρηγόριο, 
και τους δεσποτάδες στην Πόλη, και οι Τουρκαλάδες αγρίεψαν και 
πήραν φόρα να ξεκάνουν και να λεηλατήσουν όλους τους χριστια-
νούς. Όταν κρέμασαν τον πατριάρχη Γρηγόριο, έγινε πατριάρχης ο 
δικός μας, ο Ευγένιος, μητροπολίτης Πισιδίας μέχρι τότε, ποιμένας 
άξιος και άφοβος. Στα 1822 που οι Έλληνες έκαψαν την τούρκι-
κη αρμάδα, ξεσηκώθηκαν και οι δικοί μας Τουρκαλάδες εδώ,κα-
τά πάνω στους χριστιανούς. Και πήγαν τότε στον Οσμάν αγά, που 
ήταν αγάς εδώ, και του λένε: «Εμείς αφέντη μας φοβόμαστε του 
ρωμιούς, γιατί έρχονται καΐκια κουρσάρικα των γκιαούρηδων στο 
Βαϊ [Βάϊ= λιμανάκι του Λιβισιού] και τους δίνουν οι γκιαούρηδες 
τροφή, και φοβόμαστε μη μας χαλάσουν». Ο Οσμάν αγάς αντί να 
τους καταπραϋνει, σηκώθηκε και ήρθε στο Λιβίσι με μια ομάδα αρ-
ματωμένους για να σκοτώσουν τους χριστιανούς και να κάνουν το 
χωριό γιάγμα. Τότε είδαν και οι χριστιανοί τους Τουρκαλάδες με τις 
μαχαίρες, και μαζεύονταν και ακόνιζαν και αυτοί τις μαχαίρες τους. 
Και τότε πήγανε στον μητροπολίτη Σαμουήλ που έτυχε να είναι εκεί 
στα μέρη εκείνες τις μέρες, ήταν Μάιος μήνας. Τότε έτρεξαν πολλές 
γυναίκες στο Βαϊ κι άλλες έπιασαν τα βουνά για να κρυφτούν κι ο 
κόσμος ήρθε τα πάνω κάτω. Ο δεσπότης ο Σαμουήλης- η ευχή του 
μαζί μας- [πού είναι τώρα τέτοιοι δεσποτάδες!] έχοντας κρεμασμέ-
νο το φερμάνι στο στήθος του, στάθηκε στη μέση του Στούμπου 
[της κεντρικής πλατείας του Λιβισιού], και λέει στον Οσμάν- αγά: 
«Για όνομα του Θεού, πού τους πας όλους αυτούς τους λεβέντες και 
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έφερες τον κόσμο τα πάνω-κάτω; Έχεις καμιά προσταγή από τον 
σουλτάνο να σφάξεις τους ραγιάδες; Αυτοί πληρώνουν τιμημένα το 
χαράτσι και το φόρου τους στον βασιλέα, όπλα δεν έχουν και είναι 
στις δουλειές τους άνθρωποι ήσυχοι, προσκυνημένοι. Τι πράματα 
είναι αυτά; Κι έφερες αυτούς τους αρματωμένους στο ρωμαίικο το 
χωριό και φοβέρισες τον κόσμο».

Στη συνέχεια ο δεσπότης, έχει το σθένος να απειλήσει τον Οσμάν –
αγά, άμεσα και με βαριά απειλή. «Πρόσεξε του λέει γιατί θα φροντί-
σω να αποβούν όλα αυτά εις βάρος σου»... «Άνοιξε τα μάτια σου, κι 
αν θέλετε να διαφεντέψετε το δοβλέτι, να πάτε στο Μωριά, που έχει 
τους αντάρτες, να τους πολεμήσετε»… Η απειλή του δεσπότη έπια-
σε τόπο. «Εγώ του λέει, ήρθα εδώ γιατί έχω πληροφορίες πως έρχο-
νται καΐκια των γκιαούρηδων στο Βαϊ και κάνουν ανεφοδιασμό»… 
Του λέει τότε ο Σαμουήλ, βάλε ανθρώπους σου να δούνε και μην τα 
βάζεις με τιμημένους ανθρώπους. Ο ραγιάς είναι το λουλούδι της 
βασιλείας…. Τότε έφερε μια γαρουφαλλιά στη γλάστρα και ήταν 
φουντωτή, την έδειξε στον Οσμάν-αγά και του είπε: «Τη βλέπεις 
αυτή τη γαρυφαλλιά, τι όμορφη που είναι; Κόψε τώρα τα λουλού-
δια της». Ο αγάς τα έκοψε και τότε του λέει ο Σαμουήλ: «Πώς σου 
φαίνεται τώρα;» κι αυτός απάντησε «δεν είναι καλή». Είπε και ο Σα-
μουήλ: «Έτσι είναι και το βασίλειο δίχως τον ραγιά». Το σκέφτηκε 
καλά ο Οσμάν-αγάς και λέει: «Τότε θα στείλω είδηση ναρθούνε όλοι 
οι αγάδες γύρω να αποφασίσουμε και νάρθεις και του λόγου σου 
μαζί»… Μαζεύτηκαν όλοι οι αγάδες στη Μάκρη κι έστειλαν ένα 
καβαλλάρη να πάει να φέρει τον Σαμουήλ. Ο πρωτοπρεσβύτερος 
είχε αντιρρήσεις. «Μην πας στη Μάκρη δέσποτά μου, τον συμβού-
λευε, αυτοί θα βάλουν ανθρώπους να σε σκοτώσουν στο δρόμο». 
Ο Σαμουήλ δεν έκανε πίσω. «Εσύ παπά μου έχεις την παπαδιά και 
τα παιδιά σου, εγώ δεν έχω, είμαι καλόγερος, ούτε παιδιά έχω, ούτε 
σκυλιά. Κι αν με σκοτώσουν, ας φύγει ένας καλόγερος ακόμα για το 
γένος»… Γίνηκε η συνάντηση στη Μάκρη και τότε οι άλλοι αγάδες 
το σκέφτηκαν καλύτερα, πως δεν είχαν συμφέρον να «χαλάσουν» 
τους χριστιανούς. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο ανώτερος, έστειλε 
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διαταγή να τραβηχτούν [να εξοριστούν δηλαδή] οι χριστιανοί έξι 
ώρες μακριά από τη θάλασσα, να βάλουν φρουρούς να φυλάνε το 
χωριό [το Λιβίσι], καθώς και να στέλνουν κάθε μήνα πέντε νοικοκυ-
ραίους, ομήρους, για ασφάλεια της συνθήκης, στα Μούγλα («ήταν 
πέντε κεφάλια Ρουμέϊκα στον τουρβάν») …. Στο τέλος της διήγη-
σης ο αφηγητής εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Σαμουήλ για 
τη σωτηρία του Λιβισιού. Αναθυμάται τι χαλασμός έγινε στη Χίο 
και στο Αϊβαλί και στη Μαγνησία, όπου οι Τούρκοι είχαν αρπάξει 
τα κορίτσια και τα πουλούσαν στην Κων/πολη … Και καταλήγει με 
ένα ξέσπασμα που τον λυτρώνει από το ζόφο αυτών που αφηγήθηκε 
παραπάνω. «Αλλά κι εμείς οι Έλληνες, λέει» [και τα λέει αυτά στον 
μεγάλο δάσκαλο, το 1855, αυτός ένας ανώνυμος ραγιάς ακόμα] «τι 
τους κάναμε τους Τουρκαλάδες, με τη χάρη του Θεού, στη Χιό, στη 
Μυτιλήνη, στη Σάμο, στην Κω... Κι όπου αλλού πολέμησαν σαν 
λιοντάρια, ο Διάκος και ο Κολοκοτρώνης ο Νικηταράς, ο Μπότσα-
ρης, και έκαναν τους Τούρκους γης-μαδιάμ, τους πήρε ο διάολος… 
Έπειτα έβαλαν το χέρι τους και ο Ρούσσος, ο Εγγλέζος και ο Φρα-
ντσέζος και τους νίκησαν στο Ναυαρίνο, κι έγινε η Ελλάδα βασί-
λειο… Δόξα σοι ο Θεός… Κι έχει ο Θεός και για τα μας. Αμήν»…

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ LIZAR (1828) ΡΟΔΟΣ-ΛΥΚΙΑ-ΜΑΚΡΗ-ΛΙΒΙΣΙ 
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Το Καστελόριζο στον Αγώνα του 1821

Το Καστελόριζο περιήλθε στην κυριότητα των Τούρκων το 1522 
μ.Χ. και παρέμεινε υπό τον τουρκικό ζυγό μέχρι το 1913. Διοι-
κητικά υπήγετο στη δικαιοδοσία του μπέη της Ρόδου. Αν και υπό 
τούρκικη κυριαρχία το Καστελόριζο έγινε ορμητήριο Αλγερινών 
πειρατών, μέχρι που Λάμπρος Κατσώνης [Λειβαδιά 1752- 1805] ως 
Έλληνας αξιωματικός του Ρωσικού ναυτικού, που οργάνωσε κατά 
τη διαδρομή της δράσης του στην Ελλάδα πειρατικές εκστρατείες 
κατά των Οθωμανών, τον καλοκαίρι του 1788 νίκησε τους πειρα-
τές που λυμαίνονταν το Καστελόριζο και τη γύρω περιοχή, απέλα-
σε τους 1200 Τούρκους υπερασπιστές στην απέναντι Μικρασιατική 
ακτή και απομάκρυνε για ασφάλεια, τους Έλληνες κατοίκους του 
νησιού στις Νότιες Σποράδες. [Σ. Πασχαλίδης - Αρχαία & Σύγχρο-
νος Λυκία] Προεπαναστατικά πολλοί Καστελλορίζιοι είχαν μυηθεί 
στη Φιλική Εταιρεία και έτσι ήταν απ τους πρώτους που συμμετεί-
χαν στον αγώνα: 

Εκ των μυηθέντων στους σκοπούς της Φιλικής Επανάστασης Κα-
στελλοριζίων ήτο ο πλοίαρχος Πιτσιώνης, αντιπρόσωπος της Φιλικής 
Εταιρείας εν Καστελλορίζω, ο ιεροκήρυξ Κουτιάδης,ο ιερεύς Κύριλ-
λος, ο δάσκαλος Κισθήνιος (είχε τη συνήθεια να φορά ως ένδυμα τη 
φουστανέλλα) και ο Κωσταντίνος Κουρής, διαπρέψας στη ναυμαχία 
της Σάμου... Πρό της εξεγέρσεως, οι κάτοικοι της νήσου, θέλοντες να 
έχωσι ελευθέρας τας χείρας, απέστειλλαν δια των πλοίων των, τας οι-
κογενείας των εις Κάρπαθον, Σύμην, Κάσσον και Αμουργόν...Πολλοί 
των ναυτών του κατετάχθησαν ως πηδαλιούχοι,πυροβοληταί και ναύ-
ται, εις τα πλοία του Μιαούλη, Κανάρη, Μπουδούρη, Βώκου, Απο-
στόλου, τιμηθέντες μετά την λήξιν του αγώνος... [Βαρδαμίδης 1948]
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Οι Καστελορίζιοι κατά την επανάσταση του 1821 αν και απολάμ-
βαναν ειδικά προνόμια, και είχαν σύστημα αυτοδιοίκησης τη Δημο-
γεροντία, κατά τον Ιωάννη Μ. Χατζηφώτη: [«Καστελόριζο ο Ακρί-
τας του Αιγαίου» εκδ. Ίρις Αθήνα, 1996], ξεσηκώθηκαν από τους 
πρώτους. Ας σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με επίσημη αναφορά του 
Ιωάννη Καποδίστρια «προς τους Αντιπροσώπους των τριών Συμμά-
χων Αυλών», ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τις 2.500 ψυχές. Από 
το «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» πληροφορούμαστε επίσης ότι οι 
Καστελορίζιοι προσέφεραν στον Αγώνα 39 μπρικογόλετα με 400 
ναύτες, καθώς και πολλά μικρότερα πλοία για να χρησιμοποιηθούν 
ως πυρπολικά. Αλλά και οι ίδιοι ως νησιωτική Κοινότητα κατήρ-
τισαν στολίσκο από ικανό αριθμό πλοίων και περιέπλεαν το νησί, 
καθώς και τις νότιες ακτές του Αιγαίου προς λαφυραγωγία, αλλά και 
παρεμπόδιση του ανεφοδιασμού των τουρκικών στρατευμάτων που 
μάχονταν στην Πελοπόννησο. 

Οι Τούρκοι, θέλοντας να παραλύσουν οποιοδήποτε κίνημα, συνέ-
λαβαν 96 προκρίτους Καστελλοριζιούς και τους έστειλαν σιδηροδέ-
σμιους στην Αττάλεια. Οι Καστελλοριζιοί εξόπλισαν πλοία, πήγαν 
στην Αττάλεια, εξουδετέρωσαν τη φρουρά και τους απελευθέρωσαν 
δια της βίας. Ακολούθησε καταδίωξη και ναυμαχία στον κόλπο της 
Αττάλειας, όπου τα πλοία του Καστελορίζου κατέλαβαν δυο πολε-
μικά τουρκικά πλοία τα οποία λεηλάτησαν. [Βαρδαμίδης 1948]

Κατά τη ναυτική επιχείρηση του ελληνικού ναυτικού επίσης, με 
σκοπό την πυρπόληση του τούρκικου στόλου, που ναυλοχούσε στην 
Αλεξάνδρεια, το 1825,με πυρπολητές τον Κωνσταντίνο Κανάρη, 
τον Θεοφάνη Βώκο και τον Μανώλη Μπούτη, υπό την αρχηγία του 
Μανώλη Τομπάζη, συμμετείχε μοίρα με πλοία από το Καστελόριζο, 
που έδειξε ιδιαίτερη ικανότητα και ανδρεία. Την ίδια εποχή, έχουμε 
και μια επιτυχή απόβαση στο τουρκοκρατούμενο νησί, του Παπανι-
κολή. Ενώ κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, το Καστελόριζο 
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δέχτηκε μια μεγάλη επίθεση αγγλικής ναυτικής μοίρας με σκοπό την 
εξάρθρωση των ορμητηρίων των πειρατών που λυμαίνονταν την πε-
ριοχή. Για την προσφορά των Καστελοριζίων στον κατά θάλασσαν 
Αγώνα, έχουμε τη μαρτυρία του Παλαιών Πατρών Γερμανού, που 
περιλαμβάνεται στο έργο του «Απομνημονεύματα τινά της κατά του 
τυράννου των Ελλήνων Οπλοφορίας και τινών Πολιτικών συμβεβη-
κότων εν Πελοποννήσω κατά την Πρώτην της Διοικήσεως Περίο-
δον» [1837], όπου διαβάζουμε: 

«Κατά δε την θάλασσαν αφού εξήλθον τα ελληνικά πλοία εις το Αι-
γαίον Πέλαγος, ύψωσαν την σημαίαν της ελευθερίας αι Κυκλάδες και 
Σποράδες νήσοι, όσαι δεν είχον κατοίκους Τούρκους, και προ πάντων 
η Σάμος, ήτις οδηγουμένη από τον Λυκούργον Λογοθέτην κατόρθωσε 
μιαν δύναμιν στρατιωτικήν αξιόλογον και με το να πλησιάζει την Ασί-
αν έκαμεν εφόδους συνεχείς εις τα παράλια της Ασίας και ελεηλάτουν 
εκείσε τα Τουρκοχώρια και εφόνευον πολλούς και ηχμαλώτιζον και 
ελάμβανον ικανά λάφυρα. 

Ομοίως και οι Κασιώται και οι Καστελορίζιοι με τα μικρά των πλοία 
επροξένησαν φρίκην και τρόμον εις τα παράλια της Συρίας, και πολλά 
εκ των τουρκικών εμπορικών πλοίων εκυρίευσαν».

Μετά από την επιτυχή απελευθέρωση της Ελλάδας, το πρωτόκολ-
λο του Λονδίνου το 1830 όριζε στα Δωδεκάνησα να ξαναγυρίσουν 
υπό την Τουρκική κυριαρχία. Η απογοήτευση των Καστελλοριζιών 
μετά από τόσες αιματηρές θυσίες για την Ελευθερία, αποτυπώνεται 
συγκινητικά στα παρακάτω αποσπάσματα διαβημάτων διαμαρτυρί-
ας της δημογεροντίας Καστελλορίζου προς το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, την Ελληνική Κυβέρνηση στο Ναύπλιο και προσωπικά 
προς το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το 1832 (Ιστορικό αρχείο ΥΠΕΞ):
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«Τα δικαιώματα τα οποία τόσαι πολύπρακτοι και αιματοσταγείς θυ-
σίες και αγώνες μέγιστοι υπέρ της ελευθερίας, εχορήγησαν εις τους 
διασωθέντας εκ των δυσφορίτων δεινών Καστελλοριζίους, αναλώσα-
ντας τας θυσίας τον εξοπλισμόν πλοίων και ανδρών και πολεμήσας 
ανδρείως κατά των Βαρβάρων,αφήσαντας δια την πατρίδαν των τας 
ιδιοκτησίας των τα πλοία και τας επισκευάς των εις μόνοις γεγυμνω-
θέντες σώματσι δια παρεύτας εις τας διαφόρους νήσους του Αιγαίου 
Πελάγους, κατατηθόμενοι αγογγύστως υπό της προς σας γυμνής πί-
στεως,τα δικαιώματα αξίω ταύτα,επισήμως και πραγματικώς παρου-
σιασθέντα παρ’ αυτών μετά του Έθνους, ενώπιον Θεού και ανθρώ-
πων είναι πασίγνωστα. 

Αλλά δεν αγνοείς Κύριε, τον αποκλεισμόν ταύτων εκ των ορίων ταύ-
των εις τα οποία εις την Ελληνικήν επικράτειαν περιγράφονται από 
τας υψηλάς των συμμαχικών δυνάμεων αποφάσεις.»
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«Είναι δίκαιον Κύριοι, εκείνοι οίτινες εθυσιάσθηκαν δια την ελευθε-
ρίαν του έθνους, να βλέπουν εκείνους οίτινες ουδέν ως προς αυτούς 
εθυσιάσαν υπερακτιζομενίους;

Οποία δικαιοσύνη το λέγει αυτό; Ποιός νόμος; Αιδών εβλέπασι ελά-
χιστοι τα παραδείγματα εδέναμε τας γλώσσας μας και δεν ομιλούσα-
με. Υμάς οίτινες εθυσιάσθημεν δια την πολυπόθητην ελευθερίαν να 
αφεθώμεν ανυπεράσπιστοι ως άλλοι, οίτινες την είδωσαν ώστι να 
υπερασπίζοντες; Ημάς λέγω να αφεθώμε ως είλωτες και εκείνοι ελέυ-
θεροι; Ουδέ της μετρίας ελευθερίας αξιούντο οίτινες προσφέρουν τον 
εαυτό τους θύμα εις τον Ναόν της Ελευθερίας;»

«Εν Μεγίστη Καστελλόριζο 1832, οι απροστάτευτοι και πολλά δια την 
ελευθερίαν παθόντες κάτοικοι της Νήσου Καστελλορίζου»

Σημείωση: Απολογούμαστε για πιθανά λάθη στην ακριβή μεταγραφή της 
επιστολής, λόγω του δυσανάγνωστου γραφικού χαρακτήρα. Το μήνυμα 
όμως είναι ξεκάθαρο!

Το νησί από τότε πολλές φορές βομβαρδίστηκε, κάηκε, λεηλατή-
θηκε και γενικά καταστράφηκε εντελώς. Με ένα μικρό διάλειμμα 
αυτοδιοίκησης (1913-15) παρέμεινε υπό τουρκική γαλλική ιταλική 
γερμανική και αγγλική στρατιωτική κατοχή, μέχρι τις 7 Μαρτίου 
του 1948, οπότε ενώθηκε επισήμως με την Ελλάδα. Κατά τη δι-
άρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων το νησί βομβαρδίζεται και 
υφίσταται μεγάλες καταστροφές, με αποτέλεσμα το μεγάλο μέρος 
των κατοίκων του να μεταναστεύσει σε άλλους τόπους, ιδίως στην 
Αυστραλία.
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Δυο ποιήματα αντί επίλογου

Ο ΔΕΠΟΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ

(ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ ΤΟ 1821)

Ρωμέϊκος ο σταυρός και Τούρκικοι ήλοι
το πετραχήλι σου ιερός χιτών 
γενναίε μου Δεσπότη Σαμουήλη
Ιερολοχίτη των Λιβισιωτών

Του ‘21 αιμάζοντα τα έτη
τη Μικρασία βάλαν σε σφαγή
και το Λιβίσι του Θεού ντοβλέτι
διέταξαν να σβήσει μιαν αυγή

Μπήκες μπροστά στο Τούρκικο τ’ ασκέρι
κρατώντας εν γλαστρί γαρυφαλιά
χαμήλωσε του φόνου το μαχαίρι
μπρος στ’ άσπρα αγιασμένα σου μαλλιά 

Για κόψε Αγά μου είπες τούτα τ’ άνθη
δες άσχημα που μένουν τα κλωνιά
κι ο Αγάς μες τη σκληρή καρδιά του αισθάνθη
πως ο Ρωμιός ειν το άνθος του ντουνιά
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Οι Τούρκοι φύγαν κι άφησαν να ζήσει
το είκοσι ένα ο Λιβισιανός
που δεν μπορεί απ τη μνήμη του να σβήσει
το Θαύμα αυτό που ήσουν ικανός

Αείμνηστε Δεσπότη Σαμουήλη
η μνήμη σου αιώνια θα πετά
που σκέπασες με πέπλο από άγια ύλη
το ποίμνιο να σωθεί απ τα ερπετά

Τάσος Κακλαμάνης

Ολοκληρώνουμε την παρούσα έκδοση με ένα ποίημα του μεγάλου 
Καστελλοριζιού δασκάλου και αγωνιστή Κισθήνιου για το έπος του 
1821, όπου μια στροφή του αναφέρεται στη Μάκρη!!!

Το ποίημα διέσωσε ο μεγάλος δάσκαλος, λαογράφος και ιστορικός 
Αχιλλέας Διαμαντάρας.

[«Από άρθρο Κώστα Τσαλαχούρη, εφημερίδα Ροδιακή 20.03.2021 
1821 Σελίδες Ιστορίας: Η ποίηση του Διδασκάλου του Γένους Εμμ. 
Κισθήνιου απαθανατίζει το έπος των Καστελλοριζίων. Ο Μεγιστεύς 
Εμμ. Ιωαννίδης Κισθήνιος»]
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ΕΜ. Ι. ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ, ΑΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ 1821-1827:



Η Λυκία στην Επανάσταση του 1821

4646

Επεξηγηματικές σημειώσεις στο ποίημα

1. Αλάγια  ή Αλλάγια, πόλη. Ιδρύθηκε από τον Σελτζούκο σουλ-
τάνο Αλαεδδίν  στα ερείπια του αρχαίου Κορακησίου Κιλικί-
ας-παραλία του κόλπου της Αττάλειας.

2. Αυτός που είχε το πουγγί, τα χρήματα.

3. Τα όργανα και άλλα εξαρτήματα που έχει το πλεούμενο.

4. Πέντε νησιά, Χελιδονίδες, στην Παμφυλία-Μικρά Ασία. 

5. Ξαφνική μεταβολή του νότιου ανέμου σε βόρειο με βροντές 
και αστραπές.

6. Έτσι το γράφει.

7. Ο Αγγελίδης αναφέρεται στο πρώτο κείμενο. Πήγε στο Κα-
στελλόριζο από τη Σύμη για να μεταφέρει τις επιστολές με 
διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη.

8. Αυτός που βρίσκεται με ολόκληρη την οικοσκευή.

9.  Δεν μεταφράστηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αναφορά του ποιήματος στη Μάκρη, διατηρούμε μια 
μικρή επιφύλαξη καθώς βορειοανατολικά του Καστελλορίζου και πολύ 
κοντά του υπάρχουν 2 νησίδες που ονομάζονται ΠΑΝΩ ΜΑΚΡΗ και ΚΑΤΩ 
ΜΑΚΡΗ και ίσως ο ποιητής εννοεί μια από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, τα 
κοινά Λιβισιού/Μάκρης και Καστελλορίζου είναι πάρα πολλά και από μόνα 
τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια επόμενη ενδιαφέρουσα έκδοση.
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Πηγές-Βιβλιογραφία 

Αρχείο Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Αρχείο Οικογένειας Παπαπολίτη 

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας [https://paligenesia.parliament.gr]

Αρχεία Αγωνιστών του 1821 [Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος]

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας [Gallica.bnf.fr]

Βρυώνης Σπύρος: «Η παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη 
Μικρά Ασία και η διαδικασία του εξισλαμισμού (11ος-15ος αιώνες)», 
Εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. 2008

Μιχαήλ Μουσαίος: Χειρόγραφα (Αρχείο Καλλιόπης Μουσαίου στο 
αρχείο Βασίλη Μουσαίου)

Πασχαλίδης Σάββας: «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία», από το αρχείο 
του εγγονού του Κυριάκου Σαράφη, Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών 
ΛΥΚΙΑ, Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ 2018

Σαλκιτζόγλου Α. Τάκης: «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821. 
Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό αγώνα» (εκδ. Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού)

Ανδριώτης Ν.Π.: «Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας», Εκδ Κ.Μ.Σ. 
1961

George Finley: «The Greek revolution pt.1,A.D. 1821-1827» 
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Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης: «Καστελόριζο ο Ακρίτας του Αιγαίου» εκδ. 
Ίρις Αθήνα 1996

Ιωάννης Καποδίστριας: «Προς τους Αντιπροσώπους των Τριών 
Συμμάχων Αυλών» 
[η αναφορά στο βιβλίο ανωτέρω βιβλίο του Ι. Μ. Χατζηφώτη]

Παλαιών Πατρών Γερμανός: «Απομνημονεύματα τινά κατά της 
του τυράννου των Ελλήνων Οπλοφορίας και τινών Πολιτικών 
συμβεβηκότων εν Πελοποννήσω κατά την Πρώτην της Διοικήσεως 
Περίοδον» 1837

Τάκης Ιωαννίδης «ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 & 
Η ΣΜΥΡΝΗ» (7-12-07) 

Ευάγγελου Ν. Βαρδαμίδου «Ιστορία της νήσου Μεγίστης 
(Καστελλορίζου)» εκδ Ελληνικά Γράμματα Αλεξάνδρεια 1948

Παντελή Κοντογιάννη «Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης 
Β Ρωσσο-τουρκικόν Πόλεμον 1768-1774» Αθήνα 1903

Χρήστου Α. Στασινόπουλου «Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως 
του 1821» Εκδ. Δεδεμάδη, Αθήνα 1979

Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη

Ανδρ.Μάμουκα, «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος» 1839

Σπυρ. Τρικούπη «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Αθήνα 1888

Topographische Ansichten gesammelt auf einer Reise in die Levante 
von Joseph von Hammer. Mit Kupfern und Karten. Wien bey Carl 
Schaumburg und Comp. 1811
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Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

http://www.pontos-news.gr/article/170318/i-zoi-kai-ergo-toy-savva-
papapoliti-diadohoy-toy-plastira-stin-epek

https://cosmopoliti.com/politis-family/

http://orinidorida.blogspot.com/2017/04/Istoria-tis-oikogenias-lidoriki.
html

http://kanavosgeanology.blogspot.com/2015/02/1821.html
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Παραρτήματα

Μαρτυρία για 1821 Μιχ. Μουσαίου - βιβλίο Ν.Π ΑΝΔΡΙΩΤΗ:
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Μαρτυρία για 1821 Μιχ. Μουσαίου - Πρωτότυπο 
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Το Σμυρνέικο λάβαρο της επανάστασης 
του 21 στο εξώφυλλο

Πρόκειται για το  παραπέτασμα (κουρτίνα) της Ωραίας Πύλης στο 
τέμπλο του ιστορικού ναού της Μονής Αγίας Λαύρας, το επονομαζό-
μενο «λάβαρο της Επανάστασης του 1821». Σύμφωνα με ελληνικές 
μαρτυρίες και με φιλελληνικά δημοσιεύματα ευρωπαϊκών εντύπων, 
στις 25 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε στην 
Αγία Λαύρα το λάβαρο της Μονής, όρκισε σ’ αυτό τα παλικάρια και 
βροντοφώναξε το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος».

Σύμφωνα λοιπόν με το αρχείο της Μονής Αγίας Λαύρας (κώδιξ 
1703) το Λάβαρο αποτελούσε προσφορά των Ελλήνων της Σμύρνης 
κατά τα τέλη του 16ου αιώνα. Η παράσταση του λαβάρου αποδίδει 
την Κοίμηση της Θεοτόκου –μνήμη της οποίας τιμά η Μονή- και εί-
ναι επίμηκες ορθογώνιο (1,20 μήκος και 0,95 πλάτος) με μεταξωτά 
κρόσσια και διανθισμένο από πολύτιμα υλικά! Αναφέρεται συγκε-
κριμένα ότι στα τέλη του 16ου αιώνα μοναχοί από τη Αγία Λαύρα 
έφτασαν στη Σμύρνη για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια από την 
εκεί ορθόδοξη κοινότητα. Εκτός από τους εύπορους Σμυρναίους 
κινητοποιήθηκαν και οι κοπέλες της πόλης, που προσφέρθηκαν να 
φιλοτεχνήσουν ένα έργο μοναδικό: Την παράσταση της «Κοίμησης 
της Θεοτόκου», τη μνήμη της οποίας τιμούσε και τιμά η Μονή. Στο 
κέντρο εικονίζεται η Παναγία σε οριζόντια θέση. Πάνω από τη νε-
κρική κλίνη ο Χριστός κρατά στα χέρια του σπαργανωμένο βρέφος, 
που συμβολίζει την ψυχή της Θεοτόκου. Τη σκηνή περιβάλλουν 
μορφές αγίων και στο επάνω μέρος της εικόνας εικονίζονται άγγελοι 
που υποδέχονται την ψυχή της Παναγίας. Οι μορφές κεντήθηκαν με 
χρυσόνημα (κλωστή στριμμένη με χρυσό και ασημένιο σύρμα), ενώ 
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μαργαριτάρια σχημάτισαν το φωτοστέφανο της Θεοτόκου και δια-
κόσμησαν τις κάθετες πλευρές του υφάσματος. Το κέντημα επικολ-
λήθηκε σε εκλεκτό δαμασκό ύφασμα, χρώματος βαθέος πορφυρού, 
στο κάτω μέρος του οποίου τοποθετήθηκαν χρυσοκέντητα κρόσια 
με διπλή σειρά μαργαριταριών. 
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Το χρονικό της δημιουργίας του λαβάρου 
και οι περιπέτειές του:

Η όλη σύνθεση είναι φιλοτεχνημένη με έμπνευση, μεγάλη επιμέλεια 
και βαθύ θρησκευτικό αίσθημα. Υποδηλώνει όμως και την υψηλή 
τέχνη των δημιουργών του έργου και αποτελεί ένδειξη οικονομική 
ευρωστίας. Το έργο ανέλαβε η κεντήστρα Χρύσω με βοηθούς της 
έναν αγιογράφο και οκτώ κόρες αριστοκρατικών οικογενειών της 
Σμύρνης. Κατά το τυπικό της παράδοσης που απαιτούσε η τέχνη 
τους, οι κεντήστρες άναβαν το καντήλι στο εικονοστάσι και κατά 
τη διάρκεια του κεντήματος έψελναν συνεχώς τροπάρια. Όταν τε-
λείωναν το έργο τους, το θυμιάτιζαν. Λόγω των δυσκολιών της πο-
λυπρόσωπης παράστασης και της περίτεχνης σύνθεσης η εργασία 
κράτησε τρεις ολόκληρους μήνες. Στην εν λόγω επιχείρηση, κάθε 
κοπέλα ανέλαβε να κεντίσει ένα τμήμα, αφού ήταν πολύ δύσκολο 
στην εκτέλεση του, διότι περιελάμβανε τα πρόσωπα, άνω των πε-
ντήκοντα Αγίων και Αγγέλων. Το κέντημα απαιτούσε σφιχτή βελο-
νιά και κλωστή στριμένη με μάλαμα και ασήμι. Όταν ολοκληρώθη-
κε, μετά από τρεις μήνες, το κόλλησαν προσεκτικά, σε ένα εκλεκτής 
υφής ύφασμα, κλαδωτό δαμασκό, χρώματος βαθέος πορφυρού. Το 
φωτοστέφανο της Κοιμουμένης Παναγίας, ομού και ολόκληρο το 
μήκος του κεντήματος, στολίστηκαν με μαργαριτάρια, προσφορά 
των κοριτσιών, από τα μεταξωτά κορδόνια, που συγκρατούσαν τα 
μακριά μαλλιά τους. Στο κάτω μέρος του, τοποθετήθηκαν κρεμα-
στά, χρυσοκέντητα κρόσια. Τέλος κρεμάστηκε σε κοντάρι, από κα-
λοδουλεμένο ακριβό ξύλο, την κορυφή του οποίου κοσμούσε πλου-
μιστός σταυρός. Το θαυμαστό λάβαρο ήταν έτοιμο!
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Όταν το λάβαρο ολοκληρώθηκε, μεταφέρθηκε στην εκκλησία όπου 
το ευλόγησε ο ιερέας και επαίνεσε τις Σμυρναίες κοπέλες για την 
πίστη και την αφοσίωσή τους. Σαράντα ημέρες έμεινε στο Ιερό του 
Ναού και μετά παραδόθηκε στους μοναχούς, σε επίσημη τελετή, για 
να εκπληρώσει το πεπρωμένο του στη γη της Αχαΐας.

Το λάβαρο μεταφέρθηκε από το παλαιό στο νέο μοναστήρι το έτος 
1735 και ο ηγούμενος Τιμόθεος το τοποθέτησε στην Ωραία πύλη 
του Ιερού για να το θαυμάζουν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Όμως το 
πέρασμα των χρόνων, οι κλιματολογικές συνθήκες και οι καπνοί 
από τα κεριά είχαν προκαλέσει αλλοιώσεις στο ιερό κειμήλιο. Έτσι 
στα μέσα του 18ου αιώνα πήρε ξανά το δρόμο για την Ιωνία. Οι 
έμπειρες κεντήστρες της Σμύρνης αποκατέστησαν τις φθορές με τέ-
τοιο θαυμαστό τρόπο, ώστε, λέγεται, το λάβαρο έδειχνε καλύτερο 
από την αρχική του μορφή.

Το ιερό λάβαρο πολλές φορές έγινε βορά λεηλασιών. Το 1772 κα-
ταγράφεται η πρώτη υφαρπαγή του στην Μολδοβλαχία. Οι μοναχοί 
της μονής με την αρωγή του Πατριαρχείου και μοναχών της Μολ-
δοβλαχίας το εξαγόρασαν με την ανταλλαγή άλλων κειμηλίων της 
μονής. Το 1780 αντίστοιχο περιστατικό με τη μεταφορά του αυτήν 
τη φορά στην Ήπειρο. Το 1826 και κατά την πυρπόληση του μο-
ναστηριού από τον Ιμπραήμ το λάβαρο διεσώθη τελευταία στιγμή 
χάριν των μοναχών Αθανασίου και Δανιήλ οι οποίοι το μετέφεραν 
στο νησί Κάμηλο της Ιθάκης. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης 
το λάβαρο χρησιμοποιήθηκε για να εμπνεύσει ενθουσιασμό στους  
αγωνιστές και να διασαλπίσει το ιερό και δίκαιο του Αγώνα. Έτσι 
έγινε η πρώτη πολεμική σημαία των επαναστατών. Το κρατούσαν 
στην πολιορκία των Καλαβρύτων κι εκεί δέχτηκε τουρκικό βόλι, 
σημάδι που είναι εμφανές στο κεφάλι του αριστερού αγγέλου της 
εικόνας. 
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Το 1844 με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΑΙΡΟΙ», αμφισβητή-
θηκε το λάβαρο και ανέφερε πως το λάβαρο της ορκωμοσίας ήταν 
η σημαία των Κερπενιτών (αγωνιστές της Κερπινής Καλαβρύτων) 
-αμφισβητήθηκε προς αποφυγή παρεξηγήσεων το λάβαρο που χρη-
σιμοποιήθηκε και όχι το γεγονός της επανάστασης. Με αφορμή του 
συγκεκριμένου δημοσιεύματος και προς αποκατάσταση της αλή-
θειας ξεκίνησε έρευνα και αναζητήθηκαν πρώτα απ όλα οι μαρτυρί-
ες αυτοπτών μαρτύρων που βρίσκονταν ακόμα εν ζωή. Οι μάρτυρες 
που κατεγράφησαν και πιστοποίησαν το γεγονός της χρησιμοποί-
ησης του Λαβάρου της Αγίας Λαύρας ως επαναστατικής σημαίας, 
αλλά και του γεγονότος της επανάστασης της 21ης Μαρτίου 1821 
είναι σύμφωνα με τα αρχεία της Μονής οι:

Αντιστράτηγος Β. Πετιμεζάς, Σπύρος Καρασπύρος, Μπολιαρίτης, 
Σταμάτης Μποτιώνης, Καλλιμάνης εκ Σαββανών, Θεοδ. Ανδρι-
κόπουλος, Π. Κασκανδραμης, Π. Θεοδωρόπουλος από του Φίλια, 
Πρόκριτος Κ. Παπαδαίος από Μαζέικα, Γιαννάκης Λαμπρόπουλος 
εκ Παγκρατίου, Αν Παπανικολάου, Απ. Παναγόπουλου εκ Βυσω-
κάς, ο τότε (1821) διάκονος του Π. Π. Γερμανού και μετέπειτα Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών Θεόφιλος Βλαχοπαπαδόπουλος, ο Αλεξ. Δε-
σποτόπουλος από το Αίγιο ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό της 
ημέρας 25η Μαρτίου 1881 και συγκινημένος θυμήθηκε την ιστορι-
κή εκείνη ώρα αφού και ο ίδιος είχε ορκισθεί. Μαρτυρεί όμως και 
το ίδιο το λάβαρο που φέρει τούρκικο βόλι κατά την επίθεση στα 
Καλάβρυτα (21/3/1821) και είναι εμφανέστατο ακριβώς στο κεφάλι 
του αριστερού Αγγέλου της εικόνας του.

Το πολύτιμο αυτό ιστορικό κειμήλιο συντηρήθηκε για τελευταία 
φορά το 1993 και έκτοτε φυλάσσετε στο φυσικό του χώρο σε ιδική 
προθήκη και αποτελεί το ιστορικότερο κειμήλιο της μονής.

(Στη Μονή διασώζεται κι ένα άλλο τεκμήριο της μικρασιάτικης  
χρυσοκεντητικής: Ο επιτάφιος που κεντήθηκε στη Σμύρνη το 1754 
από την Ελληνίδα Κασσιανή.)
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