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« Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Ναύπλιο Παπαμιχαλόπουλος Βασίλης »

Αντώνης Οικονόμου

Οικονόμου Αντώνης (†1821)

 
 

Υδραίος πλοίαρχος και φιλικός,
αρχηγός της επανάστασης στην Ύδρα.
Ο Οικονόμου είχε δικό του πλοίο, μια
σκούνα, αλλά ναυάγησε κάπου κοντά
στο Γιβραλτάρ και τότε αποφάσισε να
πάει στην Πόλη, για να δανειστεί από
ομογενείς και να χτίσει καινούργιο
πλοίο. Εκεί συναντήθηκε με τον
φλογερό Παπαφλέσσα, ο οποίος τον
μύησε στο μεγάλο μυστικό, με την
πεποίθηση πως ο καπετάν Οικονόμου
ήταν άξιος να ξεσηκώσει την Ύδρα,
αφού ήταν γνωστό ότι η συντηρητική
αριστοκρατία που κυβερνούσε το νησί,
δεν θα το αποτολμούσε.

 
 
Όταν ξέσπασε η επανάσταση στον

Μοριά, ο καπετάν Οικονόμου είχε πολλούς φίλους και συνεργάτες στην Ύδρα, μερικοί
από τους οποίους ήταν Μοραΐτες, όπως ο Γ. Αγαλλόπουλος από τον Μυστρά, ο Π.
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Μαρκέζης από την Κυνουρία, ο Σπ. Σπηλιωτόπουλος από τη Δημητσάνα και άλλοι. Και
είχε στρατολογήσει 500 άνεργους ναύτες, για να πάει τάχα να πολεμήσει στον Μοριά.
 
Όμως, το βράδυ της 27ης Μαρτίου ξεσήκωσε το νησί και κατέλαβε τα πλοία των
προκρίτων, τα οποία ήταν δεμένα και δεν ταξίδευαν λόγω της ανεργίας μετά τους
ναπολεόντιους πολέμους. Ο αιφνιδιασμός του Οικονόμου εκείνο το βράδυ πέτυχε και
σύσσωμος ο λαός τάχθηκε στο πλευρό του. Την άλλη μέρα οι επαναστάτες κατέλαβαν
την καγκελαρία – το διοικητήριο – και εκδίωξαν τον κυβερνήτη Νικ. Κοκοβίλα, που
ήταν διορισμένος από την Πύλη. Οι πρόκριτοι αναγκάστηκαν στη συνέχεια να δώσουν
χρήματα για τον αγώνα και να αναγνωρίσουν ως κυβερνήτη του νησιού τον Οικονόμου.
 
Στη συνέχεια άρχισαν οι ετοιμασίες για την έξοδο της Ύδρας στον Αγώνα. Αλλά η
δοξολογία για την επίσημη πια συμμετοχή της Ύδρας στην επανάσταση έγινε στις 15
Απριλίου, δηλαδή με μεγάλη καθυστέρηση κι αφού πια είχαν επαναστατήσει τα άλλα
δύο ναυτικά νησιά, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, τα οποία ανέλαβαν αμέσως δράση. Η
σημαντικότερη επιχείρηση που έγινε μετά τις 15 Απριλίου, ήταν η εκστρατεία για την
απελευθέρωση της Χίου, με την ελπίδα πως η πλούσια Χίος θα επωμιζόταν στη συνέχεια
μέρος από τα οικονομικά βάρη, που μέχρι τότε σήκωναν οι πλούσιοι πρόκριτοι της
Ύδρας. Η εκστρατεία απέτυχε, διότι οι Χιώτες δε θέλησαν να επαναστατήσουν. Όμως,
οι Υδραίοι συνέλαβαν κάποιο καράβι με μωαμεθανούς, που πήγαιναν ως προσκυνητές
στη Μέκκα, κατέσφαξαν τους επιβαίνοντες και άρπαξαν τους θησαυρούς και τα
χρήματα που βρήκαν. Αυτή η λεία στάθηκε αιτία να χάσει ο Οικονόμου τη
δημοτικότητά του και τη λαϊκή υποστήριξη, όταν θέλησε να επιβάλει στους ναύτες να
παραδώσουν τη λεία, για να μοιραστεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Ο Λάζαρος
Κουντουριώτης, ο πλουσιότερος και ισχυρότερος πρόκριτος, με διαβήματα προς τον
κυβερνήτη επέμενε να εφαρμοστεί ο κανονισμός διανομής της πολεμικής λείας, για να
πάρει και η πατρίδα το μερίδιό της. Οι ναύτες, μαθημένοι στην πειρατεία,
αντέδρασαν δυναμικά. Και οι πρόκριτοι που καιροφυλακτούσαν, βρήκαν την
ευκαιρία να κτυπήσουν.
 
Έτσι, στις 12 Μαΐου επιτέθηκαν στην καγκελαρία – Αντ. Κριεζής, Λάζαρος Παναγιώτας,
Θεόφιλος Δρένιας – αλλά ο Οικονόμου κατόρθωσε να διαφύγει και να σωθεί,
καταφεύγοντας στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου τελικά συνελήφθη. Τον επιβίβασαν
τότε σε μια βάρκα και τον οδήγησαν απέναντι, στην Αργολίδα, για να τον
σκοτώσουν εκεί. Δεν τον σκότωσαν όμως, γιατί κάποιοι από τους ναύτες δεν το
θέλησαν, και ο Οικονόμου κατέφυγε στο Κρανίδι.
 
Έτυχε τότε να περάσει από την Ύδρα ο πρόκριτος Αγ. Βαρβάρας Καλαβρύτων Σωτήρης
Θεοχαρόπουλος, εκλιπαρώντας τους Υδραίους για την αποστολή πλοίων στον
Κορινθιακό. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης του έθεσε όρο να συλλάβει τον Οικονόμου και
να τον περιορίσει σε κάποιο μοναστήρι, εάν θέλει ν’ ανταποκριθεί η Ύδρα στις ανάγκες
του αγώνα. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης και οι πρόκριτοι της Ύδρας δεν μπόρεσαν ποτέ
να συγχωρήσουν τον Οικονόμου για την επανάσταση που έκανε. Είχε θιγεί ο
πατριωτισμός τους και αισθάνονταν ταπεινωμένοι. Η υπερηφάνειά τους είχε πληγωθεί.
Και περίμεναν να χάσει ο Οικονόμου τη δημοτικότητά του, για να χτυπήσουν. Μέχρι
τότε, μόνο εμπόδια δημιουργούσαν στο έργο του.
Γι’ αυτό και η Ύδρα έβγαινε καθυστερημένα στον Αγώνα. Αλλά και για την δράση του
Οικονόμου κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που κυβέρνησε, δεν ξέρουμε παρά
ελάχιστα· τα πρακτικά των αποφάσεων εκείνης της περιόδου δε σώζονται, γιατί κάποιοι
φρόντισαν να κοπούν τα αντίστοιχα φύλλα. Φαίνεται πως οι πρόκριτοι, και ιδιαίτερα οι
Κουντουριώτηδες, θέλησαν να αφανίσουν καθετί και να σβήσουν τη μνήμη του
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Οικονόμου, κάτι που τελικά δεν κατάφεραν.
 
Ο Θεοχαρόπουλος πραγματικά κατόρθωσε να συλλάβει τον Οικονόμου στο Κρανίδι. Στη
συνέχεια τον οδήγησε στο χωριό του σε κάποιο μικρό μοναστήρι. Ο Οικονόμου
δραπέτευσε από εκεί και πήγε στη μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού, όπου και τον άφησαν
τελικά, με την υπόσχεση πως μετά την άλωση της Τριπολιτσάς θα μπορούσε να φύγει.
Η Τριπολιτσά έπεσε στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά ο Οικονόμου αναγκαζόταν να παραμένει
εκεί περιορισμένος. Κι όταν άρχισαν να μαζεύονται στο Άργος οι αντιπρόσωποι των
επαρχιών για την πρώτη Εθνοσυνέλευση το Δεκέμβριο, ο Οικονόμου πήρε την
απόφαση να φύγει. Πήγε από το Φενεό στη μονή του Βράχου Νεμέας κι από εκεί με 14
παλικάρια ξεκίνησε για το Άργος. Οι προσπάθειες του ηγούμενου της μονής του
Βράχου Ναθαναήλ να τον σταματήσει, δεν καρποφόρησαν. Ο Οικονόμου δεν κρατιόταν
άλλο, ήθελε να πολεμήσει για την πατρίδα.
 
Οι άρχοντες στο Άργος αναστατώθηκαν. Οι εκπρόσωποι της Ύδρας απειλούσαν πως αν
ο Οικονόμου φτάσει στο Άργος, θα αποχωρήσουν και θα εγκαταλείψουν την
επανάσταση. Και τότε αποφασίστηκε από τους πρόκριτους η θανάτωσή του. Την
εκτέλεση της απόφασης ανέλαβαν ο Ανδρέας Λόντος και ο Σωτήρης Χαραλάμπης από
την περιοχή Καλαβρύτων, για να ευχαριστήσουν τους Κουντουριώτηδες και τους
άλλους Υδραίους, και έστειλαν 70 μισθοφόρους στρατιώτες τους με την εντολή να τον
σκοτώσουν όπου τον συναντήσουν. Μάλιστα, για να έχει νομιμοφάνεια αυτή η
εγκληματική πράξη, έπεισαν το Δημ. Υψηλάντη να υπογράψει έγγραφο για τη σύλληψη
τάχα και τον περιορισμό του καπετάν Οικονόμου. Ο αγαθός Υψηλάντης δεν μπορούσε
να υποψιαστεί την απάτη, ότι τον έβαζαν να υπογράψει τη θανατική καταδίκη του.
 
Οι μισθοφόροι του Λόντου και του Χαραλάμπη ξεκίνησαν από τον Αϊ-Γιάννη του
Άργους, ανηφόρισαν κατά τις Πορτίτσες και συνάντησαν τον Οικονόμου με τους
συντρόφους του στον Ξεριά. Εκεί τον σκότωσαν. Ο Τσώκρης, που είχε τρέξει κατ’
εντολή του Κολοκοτρώνη να προλάβει το κακό, έφτασε αργά.
 
Στη συνέχεια το Άργος αναστατώθηκε και ο Υψηλάντης λυπήθηκε πολύ και καταριόταν
τους πρόκριτους και ιδιαίτερα το σύμβουλό του Νεόφυτο Βάμβα, ο οποίος παρά το
σχήμα του – ήταν ιερωμένος – τόλμησε να τον εξαπατήσει. Γι’ αυτό και στη συνέχεια
έφυγαν όλοι τους από το Άργος, για να πραγματοποιήσουν τις εργασίες της Α΄
Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο.
 

Ο Αντώνης Οικονόμου άργησε
πολύ να δικαιωθεί ιστορικά και να
αποκατασταθεί η μνήμη του. Το
συντηρητικό πολιτικό σύστημα που
επικράτησε μετά την επανάσταση –
Αντιβασιλεία, Όθων – κατά το οποίο
μάλιστα πολλοί Υδραίοι της
αριστοκρατικής ολιγαρχίας
αναδείχθηκαν σε υψηλά αξιώματα,
δεν επέτρεψε τη δικαίωση του
Οικονόμου και την αποζημίωση της
οικογένειάς του με κάποια σύνταξη.
Η Επιτροπή για την αποκατάσταση
των αγωνιστών έκρινε ως πολιτικό το
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Το μνημείο του Αντώνη Οικονόμου στη
γέφυρα του Ξεριά Άργους (1988).

θέμα και το παρέπεμπε στο πολιτικό
τμήμα.

 
 
Κατά τους νεότερους χρόνους, εκείνος

που κατ’ εξοχήν αγωνίστηκε για την αποκατάσταση της μνήμης του μεγάλου
επαναστάση και αγωνιστή, ήταν ο Δήμαρχος Ύδρας Αντώνιος Λιγνός, ο οποίος
οργάνωσε και το ιστορικό αρχείο του νησιού. Τέλος, το 1988 στήθηκε μία γρανιτένια
πέτρα με ένθετη την ανάγλυφη μορφή του Οικονόμου από την Ομοσπονδία
Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας στη γέφυρα του Ξεριά Άργους, εκεί κοντά δηλαδή
που δολοφονήθηκε. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 24 Απριλίου 1988 παρουσία
εκπροσώπων των Δήμων Ύδρας και Άργους, της Νομαρχίας Αργολίδας και πλήθους
κόσμου.
 
Πηγή

 

Οδυσσέα Κουμαδωράκη, « Άργος το πολυδίψιον » Εκδόσεις Εκ Προοιμίου,
Άργος 2007.
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ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

1862 – Το ιστορικό πλαίσιο

Πετιμεζάς Αναγνώστη

Γεώργιος (1816-1884)

Ιατρός Μιχαήλ (1779;-1868)

«Τα Συμβάντα της

Ναυπλιακής Επαναστάσεως /

της πρώτης Φεβρουαρίου

1862», Υφ’ ενός Ναυπλιέως

Ο Καποδίστριας και το

Σερβικό ζήτημα

Διάλεξη στο Harvard: «Το

αρχαίο δράμα: ανάμεσα στο

κείμενο και την παράσταση»

Κλέντσε Λέο φον (Leo von

Klenze, 1784-1864)

Τριτάκης Ν. Διονύσιος (1827-

1902)

Μιαούλης Αθανάσιος (1815-

 1867)

Το νόμισμα στον αρχαίο

Ελληνικό κόσμο

Ο Καποδίστριας και η

καλλιέργεια της πατάτας

(Πότε πρωτοκαλλιεργήθηκε)

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου –

Ανασκαφές του 1881

Μακρυγιάννη Ιωάννη -

Ζωγράφου Παναγιώτη

(Εικόνες του Αγώνος)

Η ζαχαροπλαστική στα χρόνια

του Όθωνα

Μαυρογένους Μαντώ -

Mavrogenous Manto (1796-

1840)

Νικήτας Σταματελόπουλος ή
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Γαμήλια έθιμα της
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γυναίκας στο γάμο

Μακρυγιάννης Ιωάννης

(1797-1864)

Σατωμπριάν 1768-1848 - (

Email (υποχρεωτικό) (Address never made public)

Όνομα (υποχρεωτικό)
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ΑΡΧΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &
ΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ: «ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΣΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΒΙΒΛΙΑ

Η ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

François-René de

Chateaubriand –

Σατωβριάνδος)

Υψηλάντης Δημήτριος (1793-

1832)

Γυναίκα, δουλεία και

ελευθερία στην ελληνική

αρχαιότητα

Πρόκειται για μια
αναδρομική έκθεση, που
παρουσιάζει το Ίδρυμα

Μείζονος Ελληνισμού σε
συνεργασία με το

Πελοποννησιακό Λαογραφικό
Ίδρυμα στο Κέντρο

Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος»...
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ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΦΤΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 150

χρόνων από την έκρηξη
της Ναυπλιακής
Επανάστασης,

κυκλοφόρησε από τη
ΔΗ.Κ.Ε.Ν (Δημοτική

Κοινωφελής Επιχείρηση
Ναυπλίου), η δεύτερη

έκδοση του βιβλίου του
Αναστ. Αθ. Γούναρη, «Η
Ναυπλιακή Επανάσταση».

Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο
ποιητής Σπύρος

Καραμούντζος δεν
καταθέτει ποιήματά του.

Καταθέτει όμως το
απαύγασμα της

πολύχρονης πείρας του ως
εκπαιδευτικού, καταθέτει

τις σκέψεις και τις απόψεις
του με σαφήνεια,
γλαφυρότητα και

διακριτικότητα όσα ως
λειτουργός της τέχνης

βιώνει, όσα ως άνθρωπο
τον απασχολούν, όσα ως
πολίτη τον πληγώνουν.
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ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΑΡΧΕΙΟ (1791 – 1878)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Από το προσωπικό του
αρχείο ο Αργείος

οπλαρχηγός Δημήτριος
Τσόκρης αναδύεται ατόφιος,

όπως και ο Νικηταράς
περίπου από το τμήμα του

δικού του. Δύο στρατιωτικές
μορφές αναγνωρισμένες και
καταξιωμένες. Πολιτικά και

στρατιωτικά πρόσωπα
παρελαύνουν από τα

εκδιδόμενα έγγραφα πάσης
φύσεως. Κουντουριώτης,

Λόντος, Ζαΐμης,
Δεληγιάννης,

Μαυροκορδάτος, Βρεσθένης
Θεοδώρητος, Πλαπούτας,

Γρηγόριος Δικαίος, Τομαράς,
Γιατράκος, Κάββας,

Χαραλάμπης, Θεόδωρος,
Πάνος και Γενναίος
Κολοκοτρωναίοι.
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Οικονόμου Αντώνης (†1821) « ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

http://argolikivivliothiki.gr/2009/02/08/οικονόμου-αντώνης-†1821/[3/4/12 7:59:02 PM]

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940

Οδοντιατρική και
Οδοντίατροι στην

Αργολίδα, είναι ο τίτλος
του νέου βιβλίου του

κοινωνιολόγου –
εκπαιδευτικού Γεωργίου
Κόνδη, που εξέδωσαν, ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος
Αργολίδας σε συνεργασία

με τις εκδόσεις Εκ
Προοιμίου.

Το νέο βιβλίο του
Κοινωνιολόγου –

Εκπαιδευτικού, Γεωργίου
Η. Κόνδη, « Τετράδιο

Πολέμου 1940» έρχεται να
προστεθεί και να

εμπλουτίσει την ήδη
σημαντική σειρά

ερευνητικών βιβλίων, των
εκδόσεων « Εκ
προοιμίου»...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
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