
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία αποφάσισε να 
εκδώσει, στη σειρά «Κείμενα Μνήμης» και με την ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής 
που συστάθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δυσεύρετα απομνημονεύματα/ημερολόγια αγω-
νιστών και ιστοριογραφήματα του 19ου αιώνα που επικεντρώνονται στην Επανάσταση. 

Ο πρώτος τόμος της σειράς ήταν τα Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του 
Μεσολογγίου
ενώ ο δεύτερος τα Απομνημονεύματα πολεμικάτου Χριστόφορου Περραιβού (επιμέλεια: 
Στέφανος Παπαγεωργίου). 

Ο ανά χείρας τόμος, τρίτος της σειράς, που εκδίδεται με την επιμέλεια του Νίκου 
Θεοτοκά και του Διονύση Τζάκη, είναι η Ιστορία του τακτικού στρατού του Χρήστου Σ. 
Βυζάντιου. Ο συγγραφέας υπογράφει το έργο του ως αξιωματικός του πεζικού της 
γραμμής, το αφιερώνει δε «ε�ς �ίδιον μνήμην» του Δημητρίου Υψηλάντη, «�οιδίμου 
προμάχου κα� γενναίου στρατάρχου, θεμελιωτο� τε το� τακτικο� στρατο� τ�ς �λλάδος». 
Γεννημένος το 1804 στην Κωνσταντινούπολη, ο Βυζάντιος ήρθε νεαρότατος στην 
επαναστατημένη Ελλάδα, το 1823. Πολέμησε στο Ναύπλιο, στην Κάρυστο, στο Χαϊ-

γάριθμου τακτικού στρατού. Στην εξαιρετικής σημασίας μαρτυρία του, δεν μειώνει 
τη συμβολή των ατάκτων στον Αγώνα ώστε, πλαγίως, να δικαιώσει το Τακτικό και την 
προσωπική του θητεία στις τάξεις του. Δεν είναι αυτό το μέλημά του. Πίστευε ωστό-
σο ακράδαντα ότι μόνον ένας «�ργανισμένος» στρατός θα μπορούσε να υπηρετήσει 
την εθνική ιδέα. 

Στη σειρά «Κείμενα Μνήμης» 
κυκλοφορούν:

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ν. ΜΙΧΟΣ
Απομνημονεύματα της δευτέρας 
πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826)
εισαγωγές - επιστημονική επιμέλεια - σχόλια: 
Μαρία Ευθυμίου, Βαγγέλης Σαράφης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ
Απομνημονεύματα πολεμικά
εισαγωγή - επιστημονική επιμέλεια - σχόλια: 
Στέφανος Παπαγεωργίου

Το κρητικό 21
με αφορμή τα Απομνημονεύματα του Κ. Κριτοβουλίδη

Κύκλος Δράσεων «1821-2021: 200 χρόνια  
από την Ελληνική Επανάσταση. Ιστορία – Αρχεία – Μνήμη»

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 και ώρα 19.00
χ α ι ρ ε τ ι σ μ οσ

Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής  
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

θα  μ ι λ η σ ο υ ν

Ηλίας Κολοβός
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μανόλης Δρακάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας  

και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ελευθερία Ζέη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

τ η ν  ε κ δ η λ ω σ η  σ υ ν τ ο ν ι ζ ε ι

η Νίκη Μαρωνίτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο  

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙ∆ΗΣ

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Εισαγωγή - Επιστημονική επιμέλεια - Σχόλια: Ελευθερία Ζέη
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Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση είναι μια επέτειος ορόσημο και προσκλητήριο.

Μας προσκαλεί να θυμηθούμε, να διαβάσουμε, να στοχαστούμε, να μετουσιώσουμε

τη συγκίνηση σε γνώση και τη γνώση σε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο. Για να ανταπο-

κριθεί στο προφανές χρέος του, να τιμήσει τον Αγώνα με τρόπο παιδευτικό, το Ίδρυμα

της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία αποφάσισε να

εκδώσει, στη σειρά «Κείμενα Μνήμης» και με την ευθύνη της επιστημονικής επιτροπής

που συστάθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δυσεύρετα απομνημονεύματα/ημερολόγια αγω-

νιστών και ιστοριογραφήματα του 19ου αιώνα που επικεντρώνονται στην Επανάσταση.

Ο πρώτος τόμος της σειράς ήταν τα Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του

Μεσολογγίου του Αρτέμιου Ν. Μίχου (επιμέλεια: Μαρία Ευθυμίου – Βαγγέλης Σαράφης),

ο δεύτερος τα Απομνημονεύματα πολεμικά του Χριστόφορου Περραιβού (επιμέλεια: 

Στέφανος Παπαγεωργίου) και ο τρίτος η Ιστορία του τακτικού στρατού 1821-1833 του

Χρήστου Βυζάντιου (επιμέλεια: Νίκος Θεοτοκάς – Διονύσης Τζάκης).

Ο ανά χείρας τόμος, τέταρτος της σειράς, που εκδίδεται με την επιμέλεια της Ελευ-

θερίας Ζέη, είναι τα Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρη-

τών του Καλλίνικου Κυριακού Κριτοβουλίδη. Με σπουδές στο Ελληνικό σχολείο των

Χανίων, της πόλης στην οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του 1790, και κυρίως στο Φιλο-

λογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, όπου δέσποζαν δύο μορφές του ελληνικού Διαφωτι-

σμού, ο Κωνσταντίνος Κούμας και ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο Κριτοβουλίδης μυ-

ήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819. Με την κήρυξη της Επανάστασης επέστρεψε στο

γενέθλιο νησί και υπηρέτησε τον Αγώνα στα πολεμικά μέτωπα της Κρήτης αλλά και

της Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε διοικητικές θέσεις ευθύνης στο νεο-

σύστατο ελληνικό κράτος. Πέθανε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1868. Με τα Απομνη-

μονεύματά του ο Κριτοβουλίδης, άνθρωπος του Διαφωτισμού και της Επανάστασης,

θέλησε να πληροφορήσει, να διαφωτίσει, να αναιρέσει ιστοριογραφικές διηγήσεις

για την Κρήτη που είχαν αρχίσει να κυριαρχούν στην ελεύθερη Ελλάδα. Πρωτίστως

θέλησε να συγκινήσει και να παρακινήσει. Χρειάστηκε όμως μισός αιώνας ακόμα, κι

αυτός ματωμένος, ώσπου να ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα.

Παντελής Μπουκάλας

Διευθυντής της σειράς «Κείμενα Μνήμης»

Στη σειρά «Κείμενα Μνήμης»

κυκλοφορούν:

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

Απομνημονεύματα της δευτέρας

πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826)

εισαγωγές - επιστημονική επιμέλεια - σχόλια:

Μαρία Ευθυμίου, Βαγγέλης Σαράφης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ

Απομνημονεύματα πολεμικά

εισαγωγή - επιστημονική επιμέλεια - σχόλια:

Στέφανος Παπαγεωργίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

Ιστορία του τακτικού στρατού 1821-1833

εισαγωγή - επιστημονική επιμέλεια - σχόλια:

Νίκος Θεοτοκάς, Διονύσης Τζάκης


