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Η άγνωστη επανάσταση του 1821 στην Άνδρο: Ένα θεατρικό έργο που φωτίζει μια 

γνωστή σε ελάχιστους πτυχή της Ελληνικής Επανάστασης με πρωταγωνιστές τον αγρότη 

Δημήτρη Μπαλή και τον φιλόσοφο Θεόφιλο Καΐρη.  
 

Εμπνεόμενος από τις ιδέες της Φιλικής Εταιρείας στις οποίες μυείται από τον Θ. 

Καΐρη ο Δ. Μπαλής οργανώνει εξέγερση εναντίον των κοτζαμπάσηδων, που 

καταδυναστεύουν την Άνδρο και των Οθωμανών που συνεργάζονταν μαζί τους για 

την είσπραξη φόρων.  

Μετά την Επανάσταση, καταλαμβάνουν το υποθηκοφυλακείο του νησιού και καίνε 



όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας. Συγκροτούν λαϊκό δικαστήριο. Κοινωνικοποιούν τη 

γη και οργανώνουν την παραγωγική δραστηριότητα.  

Συντάσσουν μια πρωτοποριακή διακήρυξη που δείχνει πως ο αγωνιζόμενος αγροτικός 

κόσμος είχε ένα ολοκληρωμένο όραμα για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωσή 

του.  

Η επανάσταση αυτή έγινε την εποχή που ο Μαρξ ήταν μόνο πέντε ετών και πενήντα 

χρόνια πριν από την «Κομμούνα του Παρισιού». 

Το θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη και του Γιώργου Δαρδανού ζωντανεύει όλα τα 

γεγονότα της περιόδου και παρουσιάζει τις απόψεις που οδήγησαν στην ατυχή 

προσπάθεια των Τουρκοκοτζαμπάσηδων να καλέσουν τους Τούρκους για να 

ξανακαταλάβουν το νησί.  

«Πρωτότυπη είναι η στενή σύνδεση της υπόθεσης του έργου», όπως τονίζει στον 

πρόλογο του βιβλίου ο βραβευμένος συγγραφέας και καθηγητής θεατρολογίας 

Βάλτερ Πούχνερ, «με τον Ανδριώτη φιλόσοφο και παιδαγωγό, κληρικό και 

αφορισμένο για τη Θεοσέβειά του, Θεόφιλο Καΐρη […] Ο Καΐρης αναλαμβάνει τον 

ρόλο του μπρεχτικού αφηγητή-διαφωτιστή που όμως παρεμβαίνει και στο έργο» και  

«οι σύντομες σκηνές με τις εναλλαγές τους δημιουργούν έναν ρυθμό, που κρατά 

ζωντανό το ενδιαφέρον του θεατή/αναγνώστη». «Το φινάλε» τονίζει επίσης ο Β. 

Πούχνερ «υπογραμμίζει την επικαιρότητα του θέματος και σήμερα». 

 

Η έκδοση συμπληρώνεται με κείμενα του καθηγητή Κοινωνιολογίας Β. Φίλια και του 

ιστορικού Φ.Κ. Βώρου για το κίνημα του Δ. Μπαλή, την προκήρυξή του και την 

επανάσταση στην Άνδρο. 
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