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Στα τέλη του 18ου  και στις αρχές του
19ου αιώνα, η Θήβα ήταν μια κωμόπολη
περίπου 5.500 κατοίκων, τουρκοκρατού-
μενη, στο κέντρο της οποίας  Έλληνας
Θηβαίος δεν τολμούσε να εμφανιστεί έφιπ-
πος. Ο πλούσιος κάμπος ανήκε στους εύ-
πορους Τούρκους, οι οποίοι επεδείκνυαν
σκληρή συμπεριφορά απέναντι στους Έλ-
ληνες Θηβαίους. 

Σημαντικές πληροφορίες μάς προσφέ-
ρουν τα κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών
που πέρασαν την περίοδο αυτή από τη Θήβα.
Ο William Tarner, υπάλληλος της αγγλικής
πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, πέρασε
από τη Θήβα στα τέλη του 18ου αιώνα και
αναφέρει πως η πόλη είχε μόλις 800 σπίτια,
από τα οποία τα 200 ήταν μουσουλμανικά.

Το 1804 ο Άγγλος αρχαιολόγος Edward
Dodwell πέρασε επίσης από τη Θήβα και
σημειώνει πως ο πληθυσμός της ήταν 4000
Έλληνες και 1000 Τούρκοι. Επίσης, υπήρχαν
τέσσερα  τζαμιά σε πολύ καλή κατάσταση
και πολλές ερειπωμένες  ελληνικές εκκλη-
σίες. Ο πλούσιος κάμπος παρήγε  βαμβάκι,
κρασί, σιτάρι, καπνά και λάδι. Ο Αμερικανός
περιηγητής Nicholas Biddie που βρέθηκε
το ίδιο διάστημα στη Θήβα τονίζει πως
υπήρχε άγρια και σκληρή καταπίεση του
ελληνικού πληθυσμού από την τοπική οθω-
μανική εξουσία. Το 1805 ο Άγγλος λοχαγός
William Lake αναφέρει πως οι δρόμοι ήταν
στενοί, τα σπίτια ενωμένα το ένα με το άλλο
και υπήρχαν ελάχιστοι κήποι.

Ο γνωστός Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος

John Calt επισκέφθηκε τη Θήβα το 1810 και
εντυπωσιάστηκε από ένα δημόσιο ρολόι
που ήταν τοποθετημένο σ’ ένα πύργο. Το
ρολόι το είχαν μεταφέρει από τη Βενετία
στη Χαλκίδα, από όπου το αγόρασε ένας
πλούσιος Τούρκος Θηβαίος. Επιπλέον, ανα-
φέρει πως αυτή την περίοδο λειτουργούσαν
στη Θήβα βιοτεχνίες που κατασκεύαζαν
στρατιωτικά είδη. 

Αυτό το χρονικό διάστημα Επίσκοπος
Θηβών ήταν ο Ανανίας, φωτισμένος ιεράρχης
από τη Σίφνο, που σε συνεργασία με τους
δημογέροντες της πόλης λειτουργούσε στη
Θήβα το πρώτο ελληνικό σχολείο, τα έξοδα
του οποίου κάλυπτε ο ίδιος ο Επίσκοπος. Σ’
αυτό φοιτούσαν μαθητές που διδάσκονταν
γραφή και ανάγνωση.

Η Θήβα - Φαίνονται καθαρά οι μιναρέδες των τουρκικών τζαμιών, σημάδια της τουρκικής παρουσίας. ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ, DODWELL 1819.

Η ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΗΒΑ

Την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας η
Θήβα είχε δωρηθεί στη Βαλιδέ Σουλτάνα
(δηλαδή τη μητέρα του εκάστοτε Σουλτάνου). 

Η Βαλιδέ είχε κατοχυρώσει με φιρμάνια
τα δικαιώματά της, ώστε να μην μπορεί κανείς
χωρίς την άδειά της να επιβάλλει πρόστιμα ή
να διατάξει συλλήψεις. Η διοίκηση της Θήβας
παρέμεινε στους Θηβαίους κοινοτάρχες ή δη-
μογέροντες. Η βιομηχανία των μεταξωτών και
η γεωργία τα πρώτα χρόνια εξακολουθούν να

είναι σε άνθηση, ώστε η Θήβα να συνεχίζει
να θεωρείται η πλουσιότερη πόλη.

Μετά την παραχώρηση των πλουσιοχώ-
ραφων στους Τούρκους αξιωματούχους, άρχισε
η πτώση της οικονομικής άνθησης. Οι γεωργοί
άρχισαν να εγκαταλείπουν τα πεδινά και να
φεύγουν προς τα γειτονικά ορεινά χωριά,
επειδή δεν άντεχαν τους φόρους. Η παιδεία
ήταν ανύπαρκτη και μοναδική πηγή μάθησης
ήταν τα μοναστήρια.

Η ΠΡΩΙΜΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΗΒΑ

«Σαν ξαναγεννηθούν οι ήρωες
της Σπάρτης, σαν η ΘΗΒΑ

γεννήσει έναν άλλονε
Επαμεινώνδα, σαν οι Ελληνίδες

δόσουνε στον κόσμο πάλι
άντρες τότες μονάχα, Ελλάδα

μου, θε να λευτερωθείς….»
ΒΥΡΩΝ

Η ΘΗΒΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ 1821 
ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της
Επανάστασης στην Ελλάδα, στις αρ-
χές Απριλίου του 1821, ο Βασίλης
Μπούσγος υπό τις διαταγές του Αθα-
νάσιου Διάκου κατέλαβε τη Θήβα
αμαχητί, ενώ οι Τούρκοι κατέφυγαν
στη Χαλκίδα μαζί με τις οικογένειές
τους. 

Πρόκειται για την πρώτη εμπλοκή
της Θήβας στον Επαναστατικό Αγώνα.
Οι επαναστάτες κατέλαβαν το ύψωμα
του Ανηφορίτη, απ’ όπου, έκαναν
άμυνα προκειμένου να εμποδίσουν
ενδεχόμενη επιστροφή των Τούρκων
στη Θήβα. Την 1η Ιουνίου 1821 οι Θη-
βαίοι γράφουν προς τους προεστούς
της Ύδρας ζητώντας βοήθεια και προ-
στασία:
«... οι εν Ευβοία τύραννοι ενωθέντες
μετά των Θηβαίων ομογενών τους
εξέρχονται ως λύκοι ανήμεροι προς
τα ενθάδε παράλια χωρία, και τρέ-
χοντες ως κύνες λυσσώδεις και ιο-
βόλα θηρία αρπάζουν, ξεσκίζουν
και κατακαίουν χωρία τε και αν-
θρώπους, μη όντες ημείς αρκετοί
εις το να απαντήσωμεν την τούτων
θηριωδέστατον ωμότητα ...» 

Τον Ιούνιο του 1821, όταν ο Ομέρ
Βρυώνης και ο Κιοσέ Μεχμέτ πασά
ανακατέλαβαν εκ νέου την πόλη για
τους Οθωμανούς, απομάκρυναν τους
εναπομείναντες επαναστάτες. Οι
Τούρκοι έκαναν επιδρομές και στα
γύρω χωριά λεηλατώντας και σκο-
τώνοντας. 

Ο Κιοσέ Μεχμέτ πασά, που έμενε
στη Θήβα, έμαθε ότι στα Δερβενο-
χώρια κατέφυγαν όλοι οι επαναστάτες
που υπάγονταν στις διαταγές του Αθα-
νασίου Σκουρτανιώτη και αποφάσισε
να καταλάβει τα Δερβενοχώρια στέλ-
νοντας 500 άνδρες με επικεφαλής
τον Κιαμήλ Μπέη. Προχώρησαν προς
τα Δερβενοχώρια, ακολουθώντας το
συντομότερο αλλά απότομο και δύ-
σβατο δρόμο, ελπίζοντας πως θα τον
έβρισκαν αφύλακτο αλλά όταν έφτα-
σαν στη ράχη του βουνού στη θέση
Ταμπούρι τους υποδέχτηκαν 300 πε-
ρίπου Δερβενοχωρίτες με πυκνά πυρά
και τους έτρεψαν σε φυγή, αφήνοντας
το πεδίο της μάχης 100 νεκρούς και
τραυματίες (25 Ιουλίου 1821).

Πίνακας του Θ. Βρυζάκη, «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» (1858)
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΤΩΝ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ (1822-1828) 
Την 1η Ιουλίου 1822, ο Δράμαλης στα-
μάτησε για λίγο στη Θήβα για να κάψει την
πόλη και να σπείρει παντού τον τρόμο. Η
θριαμβευτική αυτή  προέλαση του Δράμαλη
κατέληξε με την απόλυτη καταστροφή του
στα Δερβενάκια από τις δυνάμεις του Κολο-
κοτρώνη.

Το 1823 και μετά την κατα-
στροφή του Δράμαλη ο Σουλτάνος
έδωσε εντολή να εισβάλουν στην
Ελλάδα δύο στρατιές, η μία
από την Ήπειρο και η άλλη
από τη Θεσσαλία. Ακολου-
θώντας αυτή τη διαταγή ο
Γιουσούφ πασά Βερκό-
φτσαλης μαζί με τον Σελήχ
πασά εισέβαλε τον Απρίλιο
του 1823 στην Ανατολική
Ελλάδα  και έφτασε στην
Βοιωτία. Και ενώ ο  Σελήχ

πασάς στρατοπέδευσε στη Θήβα και παρενο-
χλούσε από εκεί τους επαναστάτες των επαρ-
χιών της Θήβας και της Λιβαδειάς, ο Βερκό-
φτσαλης μπήκε με 5.000 άνδρες στην Εύβοια.
Τότε, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έσπευσε από
την Τρίπολη, που βρισκόταν, μαζί με τον Σκουρ-

τανιώτη να
επι-

τεθεί στους Τούρκους στο στενό των Ελευθερών
(στη σημερινή Κάζα) και τους οποίους νίκησε
και απώθησε στην Εύβοια. Έτσι έληξε άδοξα
και η τρίτη εκστρατεία των Τούρκων στην
Ανατολική Ελλάδα.

Το 1825 στη Ρούμελη αρχιστράτηγος
των Τούρκων είχε διοριστεί ο Κιουταχής, ο
οποίος εισέβαλε τον Απρίλιο του 1825 στην
Ελλάδα. Στις διαταγές του είχε μεγάλη δύναμη

σε πεζικό και ιππικό. Από αυτή τη δύναμη
έστρεψε 10.000 εναντίον του Μεσολογ-

γίου και 8.000 εναντίον της Ανατολικής
Ελλάδας. Οι Στερεοελλαδίτες οπλαρ-
χηγοί από την Πελοπόννησο που
πολεμούσαν χωρίς αποτέλεσμα τον
Ιμπραήμ, έσπευσαν να υπερασπι-
στούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους
με αρχηγό τον Γκούρα. Στα τέλη
Μαΐου, εισέβαλε καινούργια τουρ-
κική δύναμη από τη Λαμία με ηγέτη

τον Τζελαϊντίν Μπέη, με 4.000 άν-
δρες. Εκεί βρίσκονταν 8.000 πεζοί

και 2.000 ιππείς εκτός από το στρατό
της Εύβοιας. Η είδηση για τη νέα εισβολή

ανάγκασε τους οπλαρχηγούς να αποσυρ-
θούν στα οχυρά μέρη της Θήβας και της Λι-

βαδειάς για να αμυνθούν καλύτερα. Παράλληλα,
αποθράσυνε τους Τούρκους που βρίσκονταν
στη Χαλκίδα, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την
ευκαιρία και 600 από αυτούς έφτασαν μέχρι
τη Θήβα, λεηλατώντας τα χωριά της Αυλίδας
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και της πεδινής Τανάγρας, προχωρώντας μέχρι
τα Σκούρτα. Στη συνέχεια σκόπευαν να σκορ-
πίσουν την καταστροφή σε ολόκληρη την
Αττική, αλλά οι Βάσσος, Κριεζώτης και Σκουρ-
τανιώτης κατέλαβαν για άλλη μία φορά το
στενό των Ελευθερών (Κάζα) και την Ελευσίνα,
αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν στην Εύ-
βοια.

Αυτή ήταν η κατάσταση στη Βοιωτία ενώ
στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην Πε-
λοπόννησο ήταν απελπιστική.

Το ελληνικό έθνος αποφασίζει τότε να
ζητήσει βοήθεια από την Αγγλία. Έτσι στις
24 Ιουλίου του 1825 συντάχθηκε αίτηση την
οποία υπέγραφαν μερικοί από τους σημαντι-
κότερους στρατιωτικούς και πολιτικούς πα-
ράγοντες της Στερεάς. Από την επαρχία της
Θήβας υπέγραψαν οι: Παΐσιος Μητροπολίτης,
Πρωτοσύγκελος Διονύσιος, Πρωτόπαπας
Κωνσταντίνος, Παπαχριστόδουλος  από το
Πυρί, Γρίβας Κατσικογιάννης αντιστράτηγος,
Νικόλαος Αντωνάδος, Νικόλαος Βρυζάκης,
Δράκος Τομαράς, Βασίλειος Πρωτόπαπας,
Παναγιώτης Καπινιάρης, Αναγνώστης Χατζη-
μήτρου, Μανωλάκης Βελισσαρίου, Σπυρίδων
Σπυριδόπουλος, Σταμάτης Παναγιώτου Μα-

ρίνης, Παύλος Χρυσοφού.

1826: Μετά την άλωση του Μεσο-
λογγίου ο Κιουταχής στράφηκε προς την Ανα-
τολική Ελλάδα. Αφού κυρίεψε την Άμφισσα
εισέβαλε αμαχητί στη Βοιωτία και στρατοπέ-
δευσε τον Ιούνιο στη Θήβα. Στις διαταγές του
είχε 10.000 Αλβανούς με γενναιότατους και
ικανότατους στρατηγούς τον Μπόσνα Ισμαήλ
πασά, τον Μουσταφάμπεη Μισυρλή και άλλους.
Ο Κιουταχής έστειλε τον Μουσταφάμπεη με
2000 πεζούς και 1.000 ιππείς από τη Θήβα
στην Αττική, όπου έπειτα από διαταγή του
βρισκόταν από το Μάιο ο Ομέρ πασάς της Κα-
ρύστου, ο οποίος αγωνιζόταν εναντίον του
Βάσσου, του Κριεζώτη και του Γεώργιου
Σκουρτανιώτη, μια και εκείνοι έχοντας για
ορμητήριο τα Δερβενοχώρια, τον παρενοχλού-
σαν στις περιοχές του Μαραθώνα και των
Αχαρνών. Έπειτα όταν ο Κιουταχής πληροφο-
ρήθηκε ότι οι Έλληνες έμαθαν για την άφιξή
του στη Θήβα και ότι κατέφυγαν στην Ελευσίνα,
έστειλε εναντίον τους μία ακόμα δύναμη, που
την αποτελούσαν 2000 πεζοί και ιππείς και
είχε ως ηγέτη τον Ασλάν μπέη. Μόλις εκείνος
έφτασε στο Θριάσιο πεδίο, δέχτηκε επίθεση

από τους Έλληνες, ηττήθηκε και υποχώρησε
στη Μαγούλα και τη Μάντρα, τις οποίες πυρ-
πόλησε. Μετά από αυτά, ο Κιουταχής, αφού
άφησε στη Θήβα μία δύναμη 3.500 ανδρών,
έφτασε στις 15 Ιουλίου με τον υπόλοιπο στρατό
του στην Αθήνα. Επιτέθηκε στην πόλη στις 5
Αυγούστου, την κυρίευσε και πολιόρκησε την
Ακρόπολη.

1827: Τη χρονιά αυτή οι Θηβαίοι συμ-
μετείχαν στην εκστρατεία που εξαπέλυσε στη
Χίο ο Φαβιέρος με 1000 τακτικούς και 1.500
άτακτους στρατιώτες. Οι περισσότεροι Θηβαίοι
ήταν άτακτοι, οι οποίοι έμειναν στη Χίο μέχρι
τις 7 Μαρτίου του 1828, όταν λύθηκε η πο-
λιορκία του φρουρίου. Από εκεί οι Θηβαίοι
πήγαν στην Κρήτη όπου έμειναν μέχρι τις 15
Οκτωβρίου 1828. Στις 18 Μαΐου, σε κάποια
αψιμαχία κοντά στο Φραγκοκάστελλο, σκο-
τώθηκε ο γενναίος ίππαρχος Χατζημιχάλης, ο
οποίος πάντοτε συνέπιπτε με τους Θηβαίους.

1828: Προς τα τέλη του Νοεμβρίου
του 1828 όλη η Στερεά Ελλάδα μέχρι τη Λαμία
πέρασε στα χέρια των Ελλήνων εκτός από την
Αττική και τη Θήβα. 

Η Θήβα της Τουρκοκρατίας.
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Η Θήβα σε ξυλογραφία του 1874.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1829

Όταν ο Υψηλάντης αποφάσισε  να καταλάβει
τη Θήβα, φρουρούσαν την πόλη 1500 πεζοί και
200 ιππείς. Από τη Θήβα οι Τούρκοι κατείχαν
μόνο τον φράγκικο πύργο και τις συνοικίες
των Αγίων Θεόδωρων και του Πυριού, γύρω
από το οποίο είχαν σκάψει ένα χαντάκι και στο
λόφο που υπήρχε νότια  είχαν τοποθετήσει
τέσσερα κανόνια. Ο Υψηλάντης αντιλήφθηκε
πως για να νικήσει ή να διώξει τον τουρκικό
στρατό, θα έπρεπε να διακόψει την επικοινωνία
του με τις τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες βρί-
σκονταν στην Αττική και την Εύβοια.

Για να πετύχει τον στόχο του έστειλε στην
Αττική τον στρατηγό Βάσσο με 300 άντρες, ο
οποίος, όταν έφτασε, οχυρώθηκε στην εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη (ανάμεσα στη Χασιά και το
Μενίδι) και ενοχλούσε τους Τούρκους με διά-
φορους τρόπους ,έτσι ώστε να μην τους επιτρέπει
την ενίσχυση του στρατού τους στη Θήβα. Για να
αποτρέψει τον κίνδυνο από τη Χαλκίδα, ο Υψη-
λάντης διέταξε τους  Νικόλαο Κριεζώτη,  Τόλια
Λάζο,  Ιωάννη Ράγκο,  Μήτρο Λιακόπουλο και
τον Ψαρροδήμο να καταλάβουν με 800 άντρες
τον Ανηφορίτη.  

Μετά από  αυτά τα γεγονότα, ο Υψηλάντης

ξεκίνησε τη νύχτα της 18ης Μαΐου από τη μονή
της Πελαγίας, όπου βρισκόταν το αρχηγείο του.
Μέσα στο σκοτάδι,  πέρασε από το Πυρί και τους
Αγίους Θεόδωρους με περίπου επτακόσιους άν-
τρες στα ερείπια της Θήβας. Ο Νιζάμ πασάς και
ο Οτζάκ αγάς Οσμάν βρίσκονταν στη Θήβα και
αντικαθιστούσαν τον Ομέρ πασά, ο οποίος είχε
αναχωρήσει για τη Χαλκίδα. Όταν κατάλαβαν ότι
ο Υψηλάντης βρισκόταν στη Θήβα, διέταξαν αμέ-
σως να κατασκευαστεί ένας μεγάλος προμαχώνας
πάνω στο Αμφείο και να τον οπλίσουν με ένα
κανόνι. Παράλληλα, διέταξαν να κατασκευαστεί
ένας ακόμη προμαχώνας στη νότια άκρη των
Αγίων Θεοδώρων και τον όπλισαν κατάλληλα.  

Ο Υψηλάντης, αφού έστησε το στρατηγείο
του στα ερείπια του ναού του Ευαγγελιστή Λουκά,
τοποθέτησε τη φρουρά του με διοικητή τον Σπύρο
Μήλιο, στον προμαχώνα που  στήθηκε σε ένα
κοντινό τούρκικο μοναστήρι, στο λόφο του
Ισμηνίου Απόλλωνα. Έπειτα, μετέτρεψε το ναό
του Αγίου Νικολάου του Μορεοδένδρη σε   πυ-
ριτιδαποθήκη. Τα υπόλοιπα τμήματα της μικρής
στρατιάς του τα τοποθέτησε σύμφωνα με την
ακόλουθη διάταξη:

Απέναντι και νότια από τον μικρό τούρκικο

προμαχώνα που κατασκευάστηκε στους Άγιους
Θεόδωρους, έστησε επίσης και εκείνος έναν
προμαχώνα με διοικητή τον Ιωάννη Ρούκη.

Πάνω στον τύμβο των Λαβδακιδών, το ση-
μερινό μεγάλο Καστέλι,  κατασκεύασε ένα οχύ-
ρωμα και όρισε αρχηγό τον Χριστόδουλο Χατζη-
πέτρο. 

Στη λοφοσειρά βόρεια από τον δρόμο για τη
Χαλκίδα, ύψωσε έναν προμαχώνα με αρχηγό
τον Γεώργιο Σκουρτανιώτη. Έπειτα από δύο
μέρες, ο προμαχώνας αυτός εγκαταλείφθηκε
μετά από διαταγή του ίδιου του στρατάρχη, επειδή
βαλλόταν συνεχώς και πάθαινε  πολύ μεγάλη
φθορά.

Μέσα στην πόλη, στήθηκε ακόμη ένα οχύρωμα
και οπλίστηκε με τρία κανόνια. Στην πλατεία Τει-
ρεσία (Πούρος) τοποθετήθηκε αρχηγός ο Διο-
νύσιος Ευμορφόπουλος, ενώ στον τομέα του
άνω λουτρού (διασταύρωση οδών Πινδάρου-Οι-
δίποδος, δημοτικά σχολεία) ο Γεώργιος Σκουρ-
τανιώτης.

Αργότερα, καθώς ο ελληνικός στρατός αυ-
ξήθηκε στους 4 χιλιάδες άντρες, ο Ιωάννης Κλί-
μακας κατέλαβε τον λόφο απέναντι στον τούρκικο
προμαχώνα στα νότια του Πυριού.

➤ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ
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Επίσης, καταλήφθηκαν και οχυρώθηκαν από
τους Χειμαρριώτες, που είχαν ηγέτη τον  Στέρο
Νεβίτσα, οι λόφοι στα νότια της Θήβας.

Αυτή ήταν τελικά η παράταξη των Ελλήνων
και των Τούρκων. Ανάμεσά τους πραγματοποι-
ήθηκε  ένας ακροβολιστικός αγώνας από τα
οχυρώματα για 4-5 μέρες. Κατόπιν και τα δύο
αντιμαχόμενα μέρη σταμάτησαν κάθε πολεμική
ενέργεια και περίμεναν ενισχύσεις.

Όταν  ο Ομέρ πασάς  έμαθε αυτά που συνέ-
βαιναν στη Θήβα, εξήλθε  από τη Χαλκίδα στις 2

Ιουνίου με έναν ισχυρό στρατό και επιτέθηκε
στους 800 Έλληνες που ήταν εγκατεστημένοι
στον Ανηφορίτη (βορειοανατολικά της Θήβας,
νοτιοδυτικά από τη Χαλκίδα και σε απόσταση 6
χιλιομέτρων από αυτή-ανηφοριές της Ριτσώνας),
για να διασπάσει την παράταξη τους και να προ-
ωθηθεί στη Θήβα. Παρά τις  διαδοχικές επιθέσεις
εναντίον τους δεν μπόρεσε  να τους μετακινήσει
και επέστρεψε ηττημένος στη Χαλκίδα με τους
Έλληνες να τον κυνηγούν μέχρι την Ξηρόβρυση
(Μάχη του Ανηφορήτη στις 2/6/1829).

Λίγο έλειψε να πιαστεί αιχμάλωτος ο Ομέρ
πασάς στη μάχη αυτή, στην οποία διακρίθηκε ο
Κριεζώτης, που επέδειξε μεγάλη στρατηγική
ικανότητα. Επίσης διακρίθηκαν ο Ψαρροδήμος
κι ο Μήτρος Λιακόπουλος, ο οποίος πήδησε
ηρωικά πάνω στους ώμους ενός τούρκου, τον
σκότωσε και του άρπαξε τη σημαία που κρατούσε.
Στη μάχη αυτή, διάρκειας πέντε ωρών , οι Τούρκοι
έχασαν δύο σημαίες και είχαν 300 νεκρούς και
τραυματίες. Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν μόνο
4 και τραυματίστηκαν 13.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bhiqDe_kOKIpg2HYRwdk4_E_JRPWu7KT&ll=38.300996500896375%2C23.284361367361534&z=13

Χάρτης 1821 - Google My Maps
Ψηφιακός χάρτης που αποτυπώνει τις
θέσεις των Θηβαίων και των Τούρκων
στρατιωτών μέσα στην πόλη της
Θήβας κατά το έτος 1829.

Τούρκοι στρατιώτες

Ελληνες στρατιώτες

Μετά την κατάληψη της Θήβας από τον Υψη-
λάντη το 1829 ακολούθησε η μάχη στην πε-
διάδα της Θήβας. Αρχικά, στάλθηκαν  200
Έλληνες στον Ωρωπό, οι οποίοι κατέλαβαν
το χωριό και τις αποθήκες του τουρκικού
στρατού. Αργότερα εγκατέλειψαν τη θέση
τους, καθώς πιέστηκαν από τους Τούρκους.
Σύντομα εγκατέλειψαν και τον Ανηφορίτη,
επειδή εξαιτίας των δολοπλοκιών των πρα-
κτόρων του Αυγουστίνου Καποδίστρια έμεναν
χωρίς τροφές και δεν έπαιρναν μισθό.

Αυτό το γεγονός επέτρεψε στους Τούρκους
που βρίσκονταν στην Εύβοια να έρθουν ανεμ-
πόδιστα στη Θήβα με στόχο να βοηθήσουν
τους άλλους Τούρκους που βρίσκονταν εκεί.
Με τις ενισχύσεις και την προστασία που τους
παρείχε ο τουρκικός στρατός, οι Τούρκοι της
Θήβας συνέχισαν άφοβα τις εργασίες τους
στην εύφορη πεδιάδα, όπως να θερίζουν και
να μαζεύουν τους καρπούς. Λόγω της απουσίας
του τουρκικού στρατού στην Εύβοια, οι Έλληνες
ανάγκασαν τον Κριεζώτη να καταλάβει τον
Ανηφορίτη. 

➤ Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ

Η μάχη της Θήβας σε σκέψη Ιωάννη Μακρυγιάννη.
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Μετά τη μάχη στην πεδιάδα της Θήβας και τις
απώλειες των Τούρκων, ο  Ομέρ Πασάς, στις
20 Ιουνίου, αποφάσισε να ενισχύσει τη φρουρά
της Θήβας με 350 Αλβανούς, 150 ιππείς και λί-
γους τακτικούς από τη Χαλκίδα. Όταν ο Υψη-
λάντης πληροφορήθηκε για αυτή την κίνηση,
έστειλε τους αρχηγούς Σκουρτανιώτη, Ρούκη
και Μπαϊρακτάρη μαζί με ισχυρή δύναμη να
τους επιτεθούν. Οι Τούρκοι όμως, πρόλαβαν
να περάσουν στο Μεσοβούνι και να ενωθούν
με εκείνους που είχαν βγει από τη Θήβα για να
τους συναντήσουν. Παρόλο  που οι εχθροί ήταν
πλέον ενωμένοι, οι Έλληνες δεν δίστασαν να
τους επιτεθούν. Η μάχη ήταν τόσο μεγάλη που
επεκτάθηκε έως τη Θήβα. Οι Τούρκοι καθώς
πίστευαν πως η ευκαιρία ήταν κατάλληλη για
να διώξουν τους Έλληνες από τα οχυρώματα,
τους επιτέθηκαν με οργή. 

Συγκεκριμένα, την 21η Ιουνίου έγινε σφοδρή
επίθεση στο οχύρωμα του πάνω λουτρού (στην
περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα το 1ο Δημοτικό).
Δύο Γκέκηδες πήδηξαν μέσα σε αυτό και ήρθαν
στα χέρια με το Σκουρτανιώτη, ο οποίος με την
ανδρεία του κατάφερε να τους σκοτώσει ενώ
ταυτόχρονα απέκρουσε και τους επιτιθέμενους.
Παράλληλα, το οχύρωμα του Ρούκη στους Αγίους
Θεόδωρους βρέθηκε σε δεινή θέση, με αποτέ-
λεσμα να χρειαστεί να το ενισχύσει το στρατηγείο
του Υψηλάντη. Αρχικά, έστειλε 120 άνδρες με
επικεφαλής τον Μπαϊρακτάρη και στη συνέχεια
άλλους 30 με αρχηγό τον Λιακόπουλο. Τελικά,
το ιππικό του Χατζηχρήστου κατάφερε όχι μόνο

να νικήσει το ιππικό των Τούρκων αλλά και να το
τρέψει σε φυγή.

Σε αυτήν την μάχη έπαιξαν σημαντικό ρόλο
ο Σκουρτανιώτης, ο Μπαϊρακτάρης, ο Σουλιώτης
και ο Χατζηχρήστος, στον οποίο οφείλεται και η
νίκη . Οι Τούρκοι είχαν με διαφορά περισσότερες
απώλειες από τους Έλληνες, αφού σκοτώθηκαν
120 Τούρκοι και μόνο 9 Έλληνες. Δυστυχώς
όμως ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν και ο ήρωας
Μήτρος Λιακόπουλος, ο οποίος πέθανε μετά
από δύο μέρες, εφόσον είχε δεχθεί τρία τραύ-
ματα.

Στις 22 Ιουνίου, τα ξημερώματα, έγινε μια
νέα μάχη. Οι τούρκοι συνεχίζουν τις επιθέσεις

τους σε όλα τα ελληνικά οχυρώματα.  Αυτή τη
φορά οι Τούρκοι ήταν τριπλάσιοι και επιτέθηκαν
σε όλα τα σημεία της παράταξης των Ελλήνων .
Οι έφοδοι των Τούρκων ήταν πολύ τολμηρές και
ορμητικές και αποκρούστηκαν με πολλές απώ-
λειες. Τελικά όμως, το ελληνικό ιππικό κατόρθωσε
να τρέψει το ιππικό των Τούρκων σε άτακτη
φυγή και έτσι οι Τούρκοι ηττήθηκαν χάνοντας
200 στρατιώτες αλλά και 2 σημαίες. Οι Έλληνες
είχαν μόνο 4 νεκρούς και 15 τραυματίες. Μετά
τη νίκη ο Υψηλάντης έστειλε 200 άντρες με επι-
κεφαλής τον Σκουρτανιώτη στον Ωρωπό, για να
καταλάβει τις τούρκικες  αποθήκες ζωοτροφών
και πολεμοφοδίων καθώς και για να διακόψει
τη δυνατότητα επικοινωνίας με την  Αθήνα.

Οι Τούρκοι, που έχαναν  συνεχώς  και απο-
δεκατίζονταν καθημερινά, άρχισαν να σκέφτονται
πως καλό θα ήταν να εγκαταλείψουν τη Θήβα.
Έτσι, ο Υψηλάντης θα μπορούσε να απελευθερώσει
την Αθήνα, όμως εκείνοι που επιδίωκαν την
αποτυχία του  κατάφεραν να δηλητηριάσουν το
πατριωτικό συναίσθημα των οπλαρχηγών και
των στρατιωτών, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν, με
αποτέλεσμα στις 7 Αυγούστου να αναγκαστεί να
αποσυρθεί στην Αράχωβα. Αρχικά τον εγκατέλειψε
ο Ρούκης που έφυγε με λίγους  από τους άνδρες
του.

Μόλις έφυγε ο Ρούκης, ο Σπύρος Μήλιος
τον αντικατέστησε. Ο στρατός, είχε πειστεί ότι ο
Αυγουστίνος, λόγω της έχθρας του προς τον
Υψηλάντη, στερούσε από εκείνους τον μισθό και
τα αγαθά που απολάμβανε ο στρατός της Δυτικής

➤ Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

Ο Υψηλάντης, αφού δεν είχε ιππικό, δεν
μπορούσε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους.
Ευτυχώς, ήρθε αυτόκλητα από τη Ναύπακτο
με 156 ιππείς ο Χατζηχρήστος, τον οποίο μετά
τη μάχη του Μαρτίνου ο Αυγουστίνος είχε
αποσπάσει στη Δυτική Ελλάδα. Μόλις ενημε-
ρώθηκε για αυτό το γεγονός ο Υψηλάντης,
αποφάσισε να στείλει μέσα στη νύχτα τον
Σκουρτανιώτη  και τον Ευμορφόπουλο με 300
άντρες στη Λιβαδειά για να συναντήσουν τον
Χατζηχρήστο, ώστε ο ερχομός του να συνο-
δευτεί από κάποιο σπουδαίο κατόρθωμα που
θα έπληττε τους αντιπάλους. 

Καθώς οι Τούρκοι ανυποψίαστοι συνέχιζαν
τις εργασίες τους, ο Χατζηχρήστος με τους
156 ιππείς, φορώντας τουρκικές στολές διέ-
σχισαν στις 16 Ιουνίου 1829 την πεδιάδα της
Θήβας, ενώ τον ακολουθούσαν ο Σκουρτα-
νιώτης και ο Ευμορφόπουλος. Ενώ περνούσαν
από τον Θέσπιο ποταμό (Καναβάρι), συνάντησαν
μια ομάδα Τούρκων και για να μην τους υπο-
ψιαστούν, τους χαιρέτησαν στα τούρκικα. Έτσι,
οι Τούρκοι ξεγελάστηκαν και νόμιζαν πως
ήταν ομόφυλοί τους. Μόλις ο Χατζηχρήστος
κατάλαβε πως το σχέδιό του είχε επιτυχία,
περίμενε λίγο και όταν είδε πως ο Σκουρτα-
νιώτης με τον Ευμορφόπουλο πλησίαζαν, διέ-
ταξε έφοδο.

Η αιφνιδιαστική επίθεση των Ελλήνων
εναντίον των 1300 Τούρκων ,οι οποίοι εργά-
ζονταν στην πεδιάδα της Θήβας, είχε ως απο-
τέλεσμα οι Έλληνες να τους προκαλέσουν
μεγάλη καταστροφή και να τους κυνηγήσουν
μέχρι το Πυρί. Εκεί υπήρχε τουρκικός στρατός
ενώ έτρεξαν επιπλέον 500 πεζοί και 300

ιππείς, ώστε να τους βοηθήσουν. Ενισχύσεις
έλαβαν και οι Έλληνες από τα οχυρώματα. Σε
λίγο κατέβηκαν στην πεδιάδα της Θήβας  ο
Ρούκης, ο Σπύρος Μήλιος και ο Μπαϊρακτάρης
που πολέμησαν γενναία. Ταυτόχρονα άλλοι
Έλληνες χτυπούσαν τα τουρκικά οχυρώματα,
ώστε οι υπερασπιστές τους να μην μπορούν
να βοηθήσουν αυτούς που μάχονταν στην πε-
διάδα. 

Η μάχη έγινε αρκετά σοβαρή και είχε
διάρκεια δύο ώρες. Οι Τούρκοι έχασαν πε-
ρισσότερους από 100 ομόφυλούς τους ενώ
αιχμαλωτίστηκαν 20 και πιάστηκαν ζωντανά
80 άλογα.  Δεν σκοτώθηκαν πολλοί Έλληνες,
ενώ πιάστηκαν αιχμάλωτοι ο Ιωάννης Σέρβος,
ο οποίος ανταλλάχθηκε με τέσσερις Τούρκους,
και δύο ιππείς, τους οποίους επίσης αντάλλα-
ξαν.

Σύγκρουση Βαυαρών στρατιωτών με Θηβαίους επαναστάτες στον Καταλανικό πύργο. Λιθογραφία 1836
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Ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης γεννήθηκε
το 1793 στα Σκούρτα των Δερβενοχωρίων,τα
οποία ήταν το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας
Θηβών. Το κανονικό του όνομα ήταν Γάτσης
αλλά όταν έγινε γνωστός για τα κατορθώματα
του κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης,ο θρύλος του πρόσθεσε το όνομα της
ιδιαίτερης πατρίδας του των Σκούρτων Βοι-
ωτίας. Στα παιδικά του χρόνια φοίτησε στην
μονή του οσίου Μελετίου όπου έμαθε λίγα
γράμματα και εκεί πήρε τα πρώτα του πολιτικά
και στρατωτικά μαθήματα.

Αφού εσείς οι τόσο
ÇγνωστικοίÈ/καλαμαράδες, του ενός
παρά ιστορικοί/ δεν είχατε τα κότσια, τη
γνώση, τη ψυχή/ η δικαίωση -θέλετε δε
θέλετε- θαρθεί/ από το αίμα μου...

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον
ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά
δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να
προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον
καιρόν εφύλαττον τον τόπον Θηβών δεν
απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την
παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω
λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την
σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου
και επειδή ο εχθρός καθημερινώς
λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς
μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν
κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω
τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον
επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι
εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από
τους δριμυτάτους πόνους της πληγής
μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω
τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται
αδίκως...

τη 20 Μαϊου 1825
Ναύπλιον

ο πατριώτης
Αθανάσιος Σκουρτανιώτης

Ελλάδας. Ο Υψηλάντης συζήτησε με τους  σω-
ματάρχες  για το τι έπρεπε να γίνει. Μόλις πλη-
ροφορήθηκαν πως οι  στρατιώτες εγκατέλειψαν
τα οχυρώματα, έφυγαν ώστε να μην πέσουν στα
χέρια των εχθρών. Ο Υψηλάντης τους ακολούθησε
με δυσκολία, μολονότι επέμενε να παραμείνει
εκεί. Βιάζονταν τόσο πολύ να φύγουν που μάλιστα
άφησαν πίσω τους και τον μάρσιπο του αρχι-
στράτηγου με την αλληλογραφία του, ο οποίος
μετά βρέθηκε στο χωριό Μάζι της Κωπαΐδας στα
χέρια των Τούρκων, οι οποίοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι
από τον οπλαρχηγό Σιπούλια.                                     

Ο Υψηλάντης αποφάσισε να αναφέρει τα
συμβάντα μέσω αγγελιοφόρου στον Κριεζώτη
και στον Σκουρτανιώτη. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν
έγκαιρα και γλίτωσαν από την αιχμαλωσία. 

Μόλις τα έμαθε όλα αυτά ο Σκουρτανιώτης
αποφάσισε να κατευθυνθεί στον Κιθαιρώνα, για
να γλιτώσει από τους Τούρκους. Παράλληλα, ο
Κριεζώτης κατευθύνθηκε και αυτός στον Κιθαι-
ρώνα για να καταλάβει την  Κάζα με την ελπίδα
ότι θα τους προλάβαινε. Τελικά, κατάφερε να
φτάσει εκεί και  μάλιστα ζήτησε να μιλήσει στους
φυγάδες. Τους είπε πως θα  έπρεπε να προσεύ-
χονται και να ευχαριστούν  τον Θεό, που «τύφλωσε»
τα μάτια των Τούρκων και δεν τους επιτέθηκαν,
γιατί αν το έκαναν, κανένας τους δεν θα ήταν
ζωντανός. Ύστερα ο Κριεζώτης απευθύνθηκε
στους φυγάδες  και τους ρώτησε πού  πήγαιναν.
Όταν του αποκρίθηκαν ότι θα πήγαιναν στην Σα-
λαμίνα,ο ήρωας κατάφερε να τους μεταπείσει
και εκείνοι να τον ακολουθήσουν.

Το πλήθος ακολούθησε τον Κριεζώτη. Όσοι
τους συναντούσαν, έμεναν  έκπληκτοι και ύστερα
τους ακολουθούσαν άφωνοι. Στον Κιθαιρώνα
εμφανίστηκε και ο Σκουρτανιώτης με τους 200
άνδρες  του . Μόλις είδε τον  Κριεζώτη να ηγείται
του στρατού κατευθείαν πήγε να τον αγκαλιάσει
συγκινημένος. Μετά κατέβηκαν στο Κριεκούκι ,
πέρασαν από τις Πλαταιές , το Καπαρέλλι και τον
Καραντά και έφτασαν στην Δομβραίνα. Την επό-
μενη μέρα έφτασαν στο Στεβενίκο και από εκεί
στην Αράχωβα , όπου εκεί συνάντησαν τον Υψη-
λάντη και έμαθαν πως στο Στεβενίκο, στο Κιβέρι
και στη Σκριπού υπήρχε σιτάρι και έτσι λύθηκε
το πρόβλημα των τροφίμων για αρκετές μέρες.

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι είχαν μάθει για τη λι-
ποταξία και έτσι ο Ασλάν Μπέης  Μουχουρδάρης
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ξεκίνησε από τη Λάρισα με 2.000 Τούρκους.
Διασχίζοντας την Θεσσαλία και την Φθιώτιδα
έφτασε μέσω Λιβαδειάς και Θήβας στην Αθήνα
χωρίς κανένα εμπόδιο. Η τολμηρή εισβολή του
Ασλάν Μπέη προκάλεσε αγανάκτηση στον ελ-
ληνικό λαό, θεωρώντας πως η εισβολή αυτή
οφειλόταν στη διχόνοια των οπλαρχηγών και
των μαχητών της ανατολικής Ελλάδας. Με τις
πιέσεις που δέχτηκαν επέστρεψαν  και συνειδη-
τοποίησαν το αίσχος και τον γκρεμό στον οποίο
τους οδηγούσε η στάση τους κατά το κρισιμότερο
σημείο του αγώνα.

Όταν η Τουρκία ηττήθηκε από την Ρωσία και
αναγκάστηκε με συνθήκη να αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία της Ελλάδας, όλοι έσπευσαν να
επανορθώσουν το λάθος τους και τάχθηκαν πάλι
κάτω από την ηγεσία του Υψηλάντη, ο οποίος
τους οδήγησε στην τελευταία νικηφόρο μάχη.  

Η ζωντανή περιγραφή της κρίσης
στο ελληνικό στρατόπεδο…

Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυ-
γούστου του 1829 οι Έλληνες στρατιώτες δια-
μαρτύρονταν για την καθυστέρηση καταβολής
των μισθών τους και για την κατωτέρας και
άθλιας ποιότητας του σιταριού, όπως ο Κασο-
μούλης την χαρακτηρίζει. Η αντιπολίτευση εκ-
μεταλλευόμενη αυτό το γεγονός διαδίδει ότι τα
στρατεύματα του Καποδίστρια είχαν πάρει μι-
σθούς έξι μηνών, κάτι που κάνει τον Δ. Υψηλάντη
να διαμαρτυρηθεί  έντονα στις 2 Αυγούστου
στον Καποδίστρια. Στις 7 Αυγούστου ο Υψηλάντης
συζητούσε στην σκηνή του με τους αξιωματικούς
του την επόμενη κίνησή του. Πολλοί στρατιώτες
άφησαν ξαφνικά τις θέσεις τους, εγκατέλειψαν
κανόνια, εφόδια ή και τα όπλα τους και άρχισαν
να διαμαρτύρονται λιθοβολώντας και φωνάζοντας
ότι οι αρχηγοί τους δεν φροντίζουν για τους μι-
σθούς τους. Οι πέτρες που έριχναν ήταν τόσες
πολλές που είχαν σχηματίσει λόφο και οι στρα-
τιώτες ορκίζονταν σε Ευαγγέλιο να φύγουν από

την Θήβα! Οι πράξεις των στρατιωτών αιφ-
νιδίασαν τον Υψηλάντη και τους συ-

νεργάτες του. Ο ίδιος, έξαλλος,
δεν ήθελε να φύγει προ-

τιμώντας να αιχ-
μαλωτιστεί

ή να

σφαγεί από τους Τούρκους «προς καταισχύνην
του στρατού». Οι επιτελείς του μετά βίας κατά-
φεραν να τον πείσουν να φύγει από την Θήβα!
Έφτασε στον Κιθαιρώνα, όπου κατάφερε να
συγκρατήσει περίπου 700 στρατιώτες και αξιω-
ματικούς, οι υπόλοιποι κατευθύνονταν στα Κούν-
τουρα και τη Σαλαμίνα… 

Η διάλυση του στρατοπέδου του Υψηλάντη
είχε επιπτώσεις και στα υπόλοιπα στρατεύματα
της Ανατολικής Στερεάς.

Ο Καποδίστριας όμως, δεν ταράχτηκε και
αντιμετώπισε ψύχραιμα την κατάσταση στέλ-
νοντας στη Σαλαμίνα τον Ανδρέα Μεταξά για να
εξετάσει την κατάσταση. Στην συνέχεια ζήτησε
να μάθει τους πραγματικούς λόγους της «αν-
ταρσίας» των στρατιωτών, να φροντίσει την πλη-
ρωμή τους και την καταβολή σιτηρεσίου,
αλλά και να πείσει τον Δ. Υψηλάντη
να ανασυγκροτήσει τα στρα-

τεύματα!

…και οι προσπάθειες των ελληνικών
δυνάμεων για ανασυγκρότηση…

Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά δεν βρί-
σκονταν σε τόσο ευνοϊκή συνθήκη όσο φαίνονταν.
Ο Ασλάν μπέης μπαίνει στην Αθήνα, ανεφοδιάζει
τη φρουρά και συγκεντρώνει τα υπόλοιπα στρα-
τιωτικά τμήματα με σκοπό να τα οδηγήσει στη
Λάρισα. Παρόλο που οι ελληνικές δυνάμεις έχουν
διαλυθεί, ανασυντάχθηκαν από τους οπλαρχηγούς. 

Ενθαρρυμένος από όσους είχαν μείνει μαζί
του, ο Υψηλάντης περνώντας από τα Βίλια και τη
Δομβραίνα οχυρώνεται στο στενό του Ζεμενού.
Παράλληλα, ζητά από αρκετούς πολεμιστές που
ήταν αρκετό καιρό αδρανείς να επιστρέψουν.
Εκείνη την περίοδο ο Κριεζώτης με την Ε’
Χιλιαρχία στρατοπεδεύει στο Στεβενίκο και όσοι

είχαν καταφύγει στη Σαλαμίνα αφού πληρώ-
θηκαν ξεκίνησαν στις 13 Αυγούστου να συ-
ναντήσουν τον Υψηλάντη. Συγκεντρώνονται
στη Δομβραίνα και από εκεί όλοι κατευθύ-
νονται στο χωριό Κουτουμουλάς της Βοι-
ωτίας όπου βρίσκονταν ο Υψηλάντης. Έτσι
σε ελάχιστο χρόνο συγκεντρώνονται 3000-
3500 πολεμιστές με σκοπό να διορθώσουν
τα λάθη που έκαναν τον τελευταίο καιρό...

Οι ελληνικές δυνάμεις αποτελούνταν
από τη φρουρά του Υψηλάντη με επικεφαλής
τον Σπρομήλιο, τα σώματα του Ευμορφό-
πουλου και του Σκουρτανιώτη, τη Β  ́Χιλιαρχία
του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, τμήμα της
Γ´ Χιλιαρχίας με επικεφαλής τον οπλαρχηγό
Γιαννάκη Στράτο,τμήμα της Ζ´ Χιλιαρχίας υπό
τον Τόλιο Λάζο, τη Δ´ Χιλιαρχία με επικεφαλής
τον Γεώργιο Δυοβουνιώτη και το σώμα του Σου-
λιώτη οπλαρχηγού Ιωάννη Μπαϊρακτάρη.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει ο Κα-
σομούλης για την αντίδραση του Υψηλάντη όταν
είδε να επιστρέφουν οι στρατιώτες «Η οργή του
Στρατάρχου εφαίνετο και εις τα κλαριά ζωγρα-
φισμένη…»

Ο Δημήτριος Υψηλάντης (1793-1832) ήταν στρατιωτικός και αγωνιστής της επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη
και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, δραγουμάνου του Τουρκικού στόλου και γόνου εύπορης και ισχυρής Φαναριώτικης
οικογένειας. Στάλθηκε στην Γαλλία για να σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές και στη συνέχεια κατατάχθηκε στην αυτοκρατορική
φρουρά του Τσάρου στην Πετρούπολη, φτάνοντας έως τον βαθμό του λοχαγού. Το 1818 μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Διορίστηκε
αρχιστράτηγος της Ανατολικής Ελλάδας από τον Καποδίστρια το 1828.
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Πίνακας του Θηβαίου ζωγράφου θεόδωρου Βρυζάκη (1814 ή 1819-1878) «Δύο πολεμιστές», 1855, Λάδι σε μουσαμά, 67χ79 εκατοστά

Η τελευταία μάχη της Επανάστασης γίνεται
στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα Βοι-
ωτίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς, όπου
οχυρώθηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης με λίγο
περισσότερους από δύο χιλιάδες στρατιώτες
και περίμενε τις εχθρικές δυνάμεις. Εντω-
μεταξύ η Πύλη στα πλαίσια του νέου ρωσο-
τουρκικού πολέμου, είχε ανακαλέσει το με-
γαλύτερο μέρος του στρατεύματός της για
να αντιπαραταχθεί στους Ρώσους. 

Προκειμένου να περάσει στην Θεσσαλία
από το στενό πέρασμα  της Πέτρας, το εχθρικό
στράτευμα προσπάθησε να διασπάσει τη γραμ-
μή των Ελλήνων, χωρίς όμως επιτυχία, με
αποτέλεσμα να αναγκαστεί μετά από σκληρή
μάχη να συνθηκολογήσει. Έτσι άνοιξε το πέ-
ρασμα, αναγκάστηκαν όμως να αποχωρήσουν
και κάποιες ακόμα τουρκικές φρουρές.  

Στις 28 Αυγούστου 1829, ο Υψηλάντης εγ-
κατέστησε το στρατηγείο του στην μονή του
Αγίου Νικόλα πάνω από τα στενά της Πέτρας,
από όπου θα περνούσαν υποχρεωτικά οι Τούρ-
κοι κατά την επιστροφή τους από την Αθήνα.
Την οχύρωση της τοποθεσίας, την ανέθεσε ο
Υψηλάντης στο πεντακοσίαρχο Κούστια Μάκου,
που φρόντισε να χτιστούν τα οχυρώματα στις
κατάλληλες θέσεις. Κατασκευάστηκαν συνολικά
έξι οχυρώματα. 

Η τοποθεσία είχε οργανωθεί αμυντικά σε
όλο της το πλάτος και σε αρκετό βάθος και
μάλιστα σε δύο γραμμές άμυνας. Το ηθικό
των στρατιωτών, βρισκόταν σε άριστη κατάσταση
και όλοι είχαν συνειδητοποιήσει την κρίσιμη
κατάσταση των στιγμών.

Μετά από αναμονή 12 ημερών, το απόγευμα
της 10ης Σεπτεμβρίου, φάνηκε να πλησιάζει

➤ Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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προς την Πέτρα ο τουρκικός στρατός, με επι-
κεφαλής τον Οσμανάγα Ουτσιανάγκα, τον αρ-
χηγό των τακτικών στρατευμάτων της Αττικής
και τον Ασλάν Μπέη. Όπως αναφέρει ο Κα-
σομούλης: «Εφαίνετο μεταξύ των θάμνων τόσο
πολυάριθμους , ώστε εις τους οφθαλμούς
τους στρατού επαρουσιάζετο ότι ήθελεν μας
καταπατήσει και διαβεί. Όλων η καρδιά κτυ-
πούσεν συλλογιζόμενοι ότι δυσκόλως έμελλε
να ανθέξουν εις το πλήθος τούτο, αμιλλώμενοι
και ενθαρρυνόμενοι ένας τον άλλον να βα-
στάξουν την γενικήν ταύτην μάχην από την
οποίαν εκρέμετο η τύχη της Στερεάς Ελλάδος,
αποφάσισαν να απεθάνουν και να μην υπο-
χωρήσουν εις την προσβολήν». Ο Κασομούλης
στα « Ενθυμήματα» του γράφει πως  η δύναμη
των Τούρκων ήταν 8.000 άνδρες ενώ ο Τρι-
κούπης τους περιορίζει σε 5.000.

Περιφρονώντας τις ελληνικές δυνάμεις
και επειδή  κόντευε να νυχτώσει οι Τούρκοι
στρατοπέδευσαν κοντά στα ελληνικά οχυρώ-
ματα, ανάμεσα στην Πέτρα και στο χωριό
Βρασταμίτες και παρέμειναν αδρανείς την
επόμενη μέρα. Καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου οι
Τούρκοι παρέμεναν αδρανείς, οι Έλληνες

βρήκαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τα αδύνατα
σημεία των οχυρωμάτων τους. Τα χαράματα
της 12ης Σεπτεμβρίου, το σύνολο των τουρ-
κικών δυνάμεων  κινήθηκε εναντίων των ελ-
ληνικών θέσεων. Παράλληλα, 300 πεζοί και
μερικοί ιππείς, κατέλαβαν το χωριό Βραστα-
μίτες, για να καλύψουν τα νώτα των επιτιθέ-
μενων..

Οι Τούρκοι, παρά τα πυκνά πυρά, έφθασαν
στο οχύρωμα του Χατζηπέτρου και ετοιμά-
ζονταν να το καταλάβουν. Τότε 700 Έλληνες
υπό τους Δυοβουνιώτη, Ιωάννη Μαμούρη,
Κριεζώτη και Ψαρόδημο επιτέθηκαν εναντίον
των Τούρκων και τους ανάγκασαν να υποχω-
ρήσουν στα οχυρώματα. Παράλληλα ο Σπυ-
ρομήλιος με το σώμα του, έδιωξε τους Τούρ-
κους. Οι Έλληνες επικράτησαν ολοκληρωτικά
στο πεδίο της μάχης. Εκατό Τούρκοι νεκροί
και εκατοντάδες τραυματίες ήταν ο υπολογι-
σμός της δίωρης σύγκρουσης. Από την πλευρά
των Ελλήνων αναφέρονται 3 Έλληνες νεκροί
και 12 τραυματίες. Ο Ασλάν μπέης, κατάλαβε
ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσει τη μάχη.
Έπρεπε να φτάσει  στην Λάρισα όσο πιο γρή-
γορα μπορούσε και χωρίς απώλειες. Δια-

πραγματεύτηκε με τον Υψηλάντη για να μπο-
ρέσει να περάσει από την περιοχή. Ούτε ο
Υψηλάντης ούτε ο Ασλάν Μπέης γνώριζαν ότι
στις 2 Σεπτεμβρίου είχε  τερματιστεί ο Ρω-
σοτουρκικός πόλεμος. Η Συνθήκη Ελλήνων
και Τούρκων στην Πέτρα μετά από πολύωρες
διαβουλεύσεις, υπογράφτηκε τη νύχτα της
13ης προς 14ης Σεπτεμβρίου 1829 και τηρήθηκε
ευλαβικά. Η αποχώρηση του τουρκικού στρα-
τού, σηματοδότησε την απελευθέρωση της
Στερεάς Ελλάδας. 

Με την Συνθήκη που υπογράφτηκε, υπο-
χρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη Στερεά Ελ-
λάδα οι τελευταίες αλλά ισχυρές τουρκικές
δυνάμεις. Το κείμενο συνθηκολόγησης, απο-
τέλεσε  ολοφάνερη απόδειξη της επικράτησης
των Ελλήνων στη Στερεά Ελλάδα και χρησι-
μοποιήθηκε έντεχνα από τον Καποδίστρια
στις επαφές του με τους διπλωμάτες των Με-
γάλων Δυνάμεων για την χάραξη των συνόρων
του νέου ελληνικού κράτους. Σημαντικό ρόλο
έπαιξε και η παρέμβαση του Κυβερνήτη για
τον τερματισμό της ανταρσίας των πολεμιστών.
Οι στρατιωτικοί και διπλωματικοί  χειρισμοί
του Υψηλάντη εκείνο το διήμερο του 1829
στη Βοιωτία, κατέδειξαν τις ικανότητές του.
Τελείωσε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
αυτό που άρχισε πριν 8,5 χρόνια ο αδελφός
του Αλέξανδρος στις παραδουνάβιες ηγεμο-
νίες…

Η μάχη της Πέτρας, όπως 
τη διηγείται ένας θεατής

Το όνομα του θεατή δεν μας δίνεται. Μπο-
ρεί να ήταν κάποιος τσοπάνης, αγρότης, έμ-
πορος ή απλά περαστικός. Μεταφέρει την
μάχη όπως την είδε από κάποιο υψηλό προ-
φανώς σημείο, στον Γραμματέα του Διοικητή
Λειβαδιάς, ο οποίος πληροφορεί με την σειρά
του τον Πληρεξούσιο Τοποτηρητή Στερεάς,
Αυγουστίνο Καποδίστρια...Η Πέτρα της Βοιωτίας.
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Ελληνική Πολιτεία
Προς τον εξοχώτατον Τοποτηρητήν της Κυβερνήσεως στας επαρχίας Στερεάς και στο στρατόπεδον
Εξοχώτατε
Ταύτην την στιγμήν, ήλθεν άνθρωπος από την Πέτραν θεατής της χθεσινής μάχης και της σημαντικής νίκης των ημετέρων. Αυτός διηγείται τα
ακόλουθα... 
Ότι χθες ανατέλοντος του ηλίου, εσυνάχθησαν όλοι οι Τούρκοι τακτικοί και άτακτοι στην θέσιν του Σιάχου, απέχουσαν μίαν ώραν από την θέσιν
της Πέτρας και μετά δύο ώρας εκινήθησαν εναντίον των ημετέρων εις την Πέτραν...
Ο Ασλάν μπέης με εξακοσίους Αλβανούς, όρμησε πρώτος εναντίον του οχυρώματος του χιλιάρχου Στράτου, το οποίον κατήχετο από περίπου 150
Έλληνες. Οι εχθροί επλησίασαν έως 10 βήματα από το οχύρωμα αλλ' οι 150 ούτοι Έλληνες ευθύς μετά την πρώτη ντουφεκοβολήν ευγήκαν από
το οχύρωμα βοηθούμενοι και εκ των άλλων οχυρωμάτων, και καταδίωξαν τους Τούρκους έως κοντά εις το στρατόπεδό των εις το Σιάχο, και ολίγον
έλειψε να ζωγρήσουν και τον Ασλάν Μπέη.
Μετά ταύτα οι Τούρκοι όρμησαν εις το οχύρωμα του πεντακοσίαρχουΣκουρτανιώτουαλβανοί και τακτικοί αλλά και εκείθεν απεκρούσθησαν με
μεγάλην των φθοράν. Εν τω μεταξύ τότε εκατέβη η φρουρά του Στρατάρχου προς βοήθεια, αλλά οι εχθροί ιδώντες ότι η φρουρά έστεκε χωρίς
οχύρωμα, όρμησαν όλοι εναντίον της φρουράς και τότε η μάχη εστάθη πεισματώδης, καθότι έτρεξαν από όλα τα οχυρώματα προς βοήθειαν της
φρουράς. Τέλος έτρεψαν τους εχθρούς εις φυγήν και τους καταδίωξαν έως εις τον κάμπον, όπου τους έσωσε το ιππικόν των. Η μάχη των
προσβολών τούτων διήρκεσεν από τας τρεις ώρας της χθεσινής μέρας έως και τας επτά. Ο άνθρωπος ούτος διηγείται ότι επρόφθασε και είδε 5
κεφαλάς τας οποίας έφερον προς τον στρατάρχην, δύο σημαίας και έναν αιχμάλωτοντακτικόν, τον οποίον αμέσως έστειλεν ο στρατάρχης προς τον
Νιζάμ Πασιάν με πρόβλημα τάχα του να δώσει μιαναποζημίωσην από 50 χιλ. γρόσια και ομήρους διά να μην αφανίσει τα γεννήματα του κάμπου
και τούτος να παραχωρήσει την διάβασήν του και έτσι αναχώρησε διά τα επάνω μέρη ...... όμως έγινεν υπερβολική φθορά στους εχθρούς.
Οι εν Λειβαδιά έως εξακοσιοι αριθμούμενοι Τούρκοι κατέβηκαν έως εις τον κάμπον και 150 εξ' αυτών ιππείς ανεχώρησαν διά τα επάνω μέρη.
Ο αιχμάλωτος τακτικός είχεν ομολογήσει, ότι όλοι οι τακτικοί αριθμούνται περί τας 5 χιλιάδες και οι υπό τον Ασλάν Μπέη έως εξακόσιοι, επειδή
τους λοιπούς τους είχεν διασκορπισμένους εις τας θέσεις των Θηβών, στας Αθήνας και την Λεβαδίαν. Ότι η επίθεσις αυτή έγινεν κατά μεγάλην
παρακίνησιν του Ασλάν Μπέη, και ότι ο Ομέρ Πασιάς δεν τους δίδητροφάς.
εν Ράχωβα
την 13 Σεπτεμβρίου 1829
ταπεινότατος δούλος
εν απουσία του Διοικητού Λειβαδιάς  ο Γραμματεύς Γρηγόριος Κ. Πέρβας 
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Επιστολές Οδυσσέα Ανδρούτσου 
στο Γιωργάκη Παγώνα, τον ήρωα αγωνιστή 

και καπετάνιο της Θήβας.

Αυτές οι επιστολές-ντοκουμέντα, παραχωρήθηκαν 
από τον απόγονο του Οπλαρχηγού κ. Λουκά Παγώνα, 

που κατοικούσε στο Κάστρο Βοιωτίας.
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Η Θήβα αμέσως μετά την απελευθέρωση. Διακρίνεται ο καταλανικός πύργος και η οδός Πινδάρου.
Στη φωτογραφία ο μεγάλος αγωνιστής και πρώτος βουλευτής Θηβών ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης οι
Θηβαίοι αγωνιστές, εμπνευσμένοι από τους
προγόνους τους, τον Επαμεινώνδα και τον
Πελοπίδα, έσπευσαν παντού και πολέμησαν
γενναία, όπου η ανάγκη τους καλούσε. 

Διακρίθηκαν αγωνιστές από τη Θήβα και
τις συνοικίες της (Άγιοι Θεόδωροι, Πυρί, Τάχι): 

Σωτήριος Δούρος, Παναγιώτης Θραψιάδης, 

Κων/νος Σαπουντζής, Δημήτριος Σταμέλος, 

Νικόλαος Bρυζάκης, Νικόλαος Aντώναρος, 

Φράγκος Bρυζάκης, Θωμάς Λουκατζικος, 

Σωτήριος Παπαρήγας, Σιλβέστρος Στεφανάκης, 

Ιωάννης Κοσμάς, Γεώργιος Ιωάννου, 

Ιωάννης Ρουσάκης, Ιωάννης Αγγελόπουλος, 

Λουκάς Θηβαίος, Αθανάσιος Τασούλας, 

Βασίλειος Ξηροτύρης, Αναστάσιος Ανδριανός,

Αθανάσιος Μακρής, Σωτήριος Καπέλιος, 

Γεώργιος Ανδριανού, Κωνσταντίνος Φαρμάκης,

Μήτσος Λιάπης, Σωτήριος Λουκάς, 

Ιωάννης Κορδοπάτης, Αναγνώστης Μελετίου, 

Δημήτριος Κούμας, Βασίλειος Καββαδάς, 

Δημήτριος Λαλιώτης, Τουρναβίτης Θεόδωρος, 

Λουκάς Θηβαίος, Αναγνώστης Σωτήρχος, 

Μήτσος Λιάπης, 

Σωτήριος Ρούσης Σπυρομήλιος κ.α.
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Στο διάστημα του εννιάχρονου αγώνα, συγκλήθηκαν εθνοσυνελεύσεις,
στις οποίες η Βοιωτία έστειλε αντιπροσώπους. Στην πρώτη παρα-
βρέθηκαν από τη Βοιωτία οι εξής;
Θήβα: Σωτήριος Λούρος, Κωνσταντίνος Σαπουντξής
Λιβαδειά: Λάμπρος Νάκος, Ιωάννης Δούκας
Στα πρακτικά της συνέλευσης φέρεται να υπογράφει εκ μέρους των
Θηβαίων ο πληρεξούσιός τους Αδάμ Δούκας, γιατί οι πληρεξούσιοι,
έχοντας το δικαίωμα να διορίζουν αντιπροσώπους στη συνέλευση
μέχρι να παρουσιαστούν οι ίδιοι, τον είχαν διορίσει πληρεξούσιό τους.

Το 1823 στάλθηκαν πληρεξούσιοι στη Β' εθνοσυνέλευση της
Επιδαύρου από τη Βοιωτία οι εξής:
Θήβα: Νικόλαος Βρυξάκης, Παναγιώτης Πούλος
Λιβαδειά: Ιωάννης Φίλωνος, Ιωάννης Λογοθέτης, Λάμπρος Νάκος

Στην Γ' εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου στάλθηκαν από τη Βοιωτία
οι εξής πληρεξούσιοι:
Θήβα: Φράγκος Βρυξάκης, Νικόλαος Αντωνάδος
Λιβαδειά: Λάμπρος Νάκος, Ιωάννης Λογοθέτης
Οι ίδιοι πήραν μέρος και στη συνεδρίαση της εθνοσυνέλευσης που

έγινε στην Ερμιόνη.

Στην Τροιζήνα παραβρέθηκαν οι:
Θήβα: Φράγκος Βρυξάκης, Νικόλαος Αντωνάδος
Λιβαδειά: Λάμπρος Νάκος, Σπυρίδων Καλογερόπουλος
Στις 25 Ιανουάριου του 1827 δημοσιεύτηκε το παρακάτω έγγραφο από
τους έφορους της Λιβαδειάς.
Πρόσκλησις προς τούς κατοίκους Λεβαδείας προς έκλογήν νέων πλη-
ρεξουσίων διότι ό μέν Ίωάν. Λογοθέτης άπεβίωσεν, ό δέ κ. Αναγνώστης
Λαξαρόπουλος είναι απών.
25 Ίαν. 1827 Δίστομον. Οί έφοροι Λεβαδείας
Ιωάν. Κάλλιας, Βασ. Περγαντης, Ιωάν. Βασιλικός.
Από το έγγραφο αυτό μαθαίνουμε ότι ο Αναγνώστης Λαξαρόπουλος ή
Λαξαρής είχε εκλεγεί πληρεξούσιος.

Τέλος, στη Δ' εθνοσυνέλευση που έγινε το 1829 στο Άργος παρα-
βρέθηκαν ως πληρεξούσιοι της Βοιωτίας:
Θήβα: Θωμάς Λουκατξίκος, Σωτήριος I. Παπαρρήγας
Λιβαδειά: Παναγιώτης Λοιδωρίκης, Αντώνιος Γεωργαντάς, Γιάννος
Παπάς, Αντώνιος Παπαευσταθίου

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Θήβα, αραιοκατοικημένη, αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, A. LOFFTER ΡΙΝΧ, 1836
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Η Θήβα βγήκε παντελώς κατεστραμμένη από
τον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Όλα τα
σπίτια της πόλης είναι σύμφωνα με αφηγήσεις
της περιόδου αυτής ερειπωμένα. 
Στη Θήβα και σε γειτονικά χωριά, μαζί με
τους γηγενείς κατοίκους της, που βρίσκονται
διασκορπισμένοι σε όλα τα μέρη της Ελλάδος,
έρχονται και εγκαθίστανται και πάρα πολλές

ομάδες από Βλάχους και Σαρακατσάνους.
Μετά την απελευθέρωση της πόλης, πρωταρ-
χικό μέλημα των κατοίκων είναι η  επιβίωση
των οικογενειών και η ανοικοδόμηση της
πόλης. Οι κάτοικοι έχουν άλλες προτεραιότητες
και γι’ αυτό είναι ελάχιστοι οι συνδρομητές
σε αθηναϊκές εφημερίδες. Η ενημέρωση από
τον Αθηναϊκό τύπο είναι ανύπαρκτη. 

Μετά το 1870 ιδρύονται οι πρώτοι σύλλογοι
και σωματεία από τη προοδευτική νεολαία
και τους επιστήμονες της πόλης. Η πρώτη το-
πική εφημερίδα «Βοιωτία» εκδίδεται το 1874
από τον Λουκά Μπέλλο. Ο Φιλοποιμήν Θεα-
γέννης εκδίδει την εφημερίδα «ΣΦΙΓΞ» και ο
Γ. Ροΐδης την εφημερίδα «ΘΗΒΑΙ». Το 1904
εκδίδεται η εφημερίδα «ΚΑΔΜΟΣ».

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

1821.qxp_Layout 1  21/05/21  12:50  Page 17



2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ-ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ18

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΜΑΡΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
Α1:   Βαλμάς Γεώργιος, Κτιστάκη Αναστασία, 
        Βαρσάμη Αντιγόνη, Κουνδουράκη Βασιλική
Α2:   Κουτουλάκη Μαριλένα, Χατζήνα Άντα, 
        Κτιστάκη Ευαγγελία, Νοβίδου Ευριδίκη, 
        Σιάκουλη Πολυξένη, Κυλάφη Σοφία, 
        Μασοκώστα Έλενα, Πραμτζότ Μουκέρ, 
        Τζοίνα Τσέτσουκα

* Ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
της Θήβας και ειδικότερα την κυρία Μάγδα Παπαδοπούλου
για την παροχή της αντίστοιχης βιβλιογραφίας καθώς και το
συγγραφέα-ιστορικό/ερευνητή Γιώργο Πύργαρη για τη
διαδικτυακή του εκδήλωση με θέμα: «Η Επανάσταση του
1821. Η Ανατολική Στερεά και η Θήβα μέσα στην
Επανάσταση», τις πληροφορίες που μας έδωσε αλλά και το
υλικό του, που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία.

* Ψηφιακή επιμέλεια: Χαροκόπος Κώστας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
•    ΤΣΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΗΒΑ 2006
•    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΕΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ)
•    «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΌΜΟΣ ΙΒ´
•    ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «1821, ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ HISTORICAL QUEST, 2016
•    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ
•    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΑΝΤΩΝΗΣ, «Η ΘΗΒΑ», ΘΗΒΑ,1981
•    ΛΑΜΠΡΟΥ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΘΗΒΑ 40 ΑΙΩΝΕΣ ΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΘΗΒΑ, 2003
•    ΛΑΜΠΡΟΥ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ», ΈΚΔΟΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1998

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ:
•    Βικιπαίδεια (wikipedia.org)
•    Μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Βοιωτίας (ehw.gr)
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