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Οικογένεια Μπότσαρη 

Η οικογένειά μας κατάγεται από το ηρωικό Σούλι. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της φάρας αποδεκατίστηκε από τις δυνάμεις του Αλή 
Πασά στην Μονή Σέλτσου τον Απρίλιο του 1804.  

Μέλη της φάρας έλαβαν μέρος στα «Ορλωφικά», στους αγώνες των Σουλιωτών 
εναντίον του Αλή Πασά και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.  

Οι απόγονοι της φάρας, στρατιωτικοί ως επί το πλείστον, συμμετείχαν σε όλους 
τους Εθνικούς Αγώνες, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, στους 
Βαλκανικούς το 1912-12, στην Μικρασιατική Εκστρατεία και στο έπος του 40.  

Σύμφωνα με τα αρχεία της οικογένειας, ως γενάρχης φέρεται ο Κυριάκος 
Μπότσαρης (1680-1755). 

 

- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1719-1800) γιός του Κυριάκου και παππούς 
του ήρωα Μάρκου.  Ήταν ο αρχηγός της οικογένειας κατά τον πρώτο 
μεγάλο πόλεμο των Σουλιωτών εναντίον του Αλή Πασά και διακρίθηκε 
για τη γενναιότητά του και τις  ικανότητες του στα πεδία των μαχών. 

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΟΥΣΣΑΣ) ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1750-1992) πρωτότοκος γιος του 
Γεωργίου. Μετέβη στην Πετρούπολη να ζητήσει ενισχύσεις από την 
Μεγάλη Αικατερίνη και έλαβε πολλά δώρα μεταξύ των οποίων τη σημαία 
(μπαϊράκι) που χρησιμοποιήθηκε από την οικογένεια σε όλες τις μεγάλες 
μάχες. 

- ΚΙΤΣΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1754-1813) γιος του Γεωργίου και πατέρας των 
Μάρκου και Κώστα. Από τους ελάχιστους της φάρας που κατάφερε να 
επιβιώσει από την σφαγή στην Μονή Σέλτσου και μαζί με τον γιο του 
Μάρκο να περάσουν στην Κέρκυρα όπου υπηρέτησαν στα τάγματα των 
Γάλλων και των Ρώσων. 

- ΝΟΤΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1759-1841) γιός του Γεωργίου. Οπλαρχηγός με 
σημαντική δράση στην Ελληνική Επανάσταση με αποκορύφωμα την 
έξοδο του Μεσολογγίου όπου ηγήθηκε της φάλαγγας των Σουλιωτών. 

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΥΣΣΑΣ) ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1792-1827) Γιός του Δημητρίου 
Τούσσα. Πολέμησε στο πλευρό του εξαδέλφου του Μάρκου στις 
περισσότερες μάχες της Επανάστασης. Μετά το θάνατο του Μάρκου 
συμμετείχε στην εκστρατεία του Καραϊσκάκη στην Αττική και διακρίθηκε 
στη μάχη του Κερατσινίου. Βρήκε ηρωικό θάνατο στη μάχη του 
Αναλάτου το 1827.   

- ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1790-1823) Γιός του Κίτσου. Από τις 
ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Έλαβε μέρος σε 
πολυάριθμες σημαντικότατες μάχες και διακρίθηκε για τη γενναιότητά 
του, τις ικανότητες και το μοναδικό του ήθος. Ο ηρωικός του θάνατος στη 
μάχη του Κεφαλόβρυσου στο Καρπενήσι έγινε πηγή έμπνευσης και 
θαυμασμού σε ολόκληρη την υφήλιο.         

- ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1792-1853) Γιος του Κίτσου και αδελφός του 
Μάρκου. Διαδέχτηκε τον Μάρκο μετά τον θάνατό του στην αρχηγία των 
Σουλιωτών. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες για την απελευθέρωση της 
Δυτικής Ελλάδος. Μέλος της τριμελούς αντιπροσωπείας που εστάλη στο 
Μόναχο για να προσφέρει το στέμμα της Ελλάδος στον Όθωνα. 
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- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1806-1892) Γιος του Νότη. Φοίτησε στη 
Σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο, πολέμησε για την απελευθέρωση της 
Ηπείρου το 1854 και διετέλεσε Υπουργός των Στρατιωτικών. 

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (1814-1871) Γιος του Μάρκου. Επί Όθωνος 
εστάλη στην Βαυαρία και σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία του 
Μονάχου. Διετέλεσε δύο φορές Υπουργός των Στρατιωτικών. 

- ΚΙΤΣΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1841-1915) Γιός του Κώστα και ανεψιός του 
Μάρκου. Φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων και μετείχε στην Κρητική 
Επανάσταση του 1866. Το 1896 εξελέγη βουλευτής Άρτας και το 1897 
έλαβε μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. 

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1858-1944) Γιος του Δημητρίου και εγγονός 
του Μάρκου. Ως Συνταγματάρχης του Πυροβολικού μετείχε στον πόλεμο 
του 1897 και στους Βαλκανικούς Πολέμους στο μέτωπο της Ηπείρου. Το 
1916 εξελέγη βουλευτής Ηπείρου. 

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1881-1982) Δισέγγονος του Νότη Μπότσαρη. 
Φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων. Μετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Εξελέγη 7 φορές βουλευτής Ιωαννίνων, 
διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών το 1924, Υπουργός των Ναυτικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας το 1929, και Υπουργός Γενικής Διοίκησης Ηπείρου 
το 1933. 

- ΚΙΤΣΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ (1915-1969) Δισέγγονος του Κώστα Μπότσαρη. 
Φοίτησε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
υπηρέτησε σε υποβρύχια και διετέλεσε Κυβερνήτης του υποβρυχίου 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ (1943-1944 και 1944-1945, Υποπλοίαρχος), εκτελώντας 
επιθετικές περιπολίες στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τιμήθηκε κατ’ 
επανάληψη, με πιο σημαντικό το βρετανικό Σταυρό Διακεκριμένης 
Υπηρεσίας (Distinguished Service Cross – DSC) για την δράση του επί των 
υποβρυχίων. Πέθανε στην Αθήνα το 1969.    

 

Οι Απόγονοι, Θεμελίνα Μάρκου Μπότσαρη και Κίτσος Κώστα Μπότσαρης 

  

Εικόνες: Λάβαρο Σουλιωτών 
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Σπαθιά Μάρκου Μπότσαρη 
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Όπλα Κώστα Μπότσαρη 


