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Ππόλογορ 

Ζ Γζαηνζαή Μεηαπηοπζαηήξ Δζδίηεοζδξ πμο εα εηπμκήζς έπεζ ςξ εέια ηδκ 

ιεηάααζδ ηδξ Μεζζδκίαξ απυ ηδκ Σμονημηναηία, ζηδκ εθεοεενία ηαζ ημ κεμζφζηαημ 

εθεφεενμ εθθδκζηυ ηνάημξ. Ζ Καθαιάηα ηαηαθήθεδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ 

Σμφνημοξ ημ 1459 ηαζ φζηενα απυ πμθθέξ αρζιαπίεξ ιε ημοξ Φνάβημοξ έπεζε 

μνζζηζηά ημ 1715. Οθυηθδνδ δ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ ηαηαθήθεδηε ημ 1498 ηαζ 

υθμξ μ Μμνζάξ ημ 1460.  

Όζηενα απυ μνζζιέκα απμηοπδιέκα επακαζηαηζηά ηζκήιαηα ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ιε ζημπυ ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ, ήνεε δ χνα κα 

λεζπάζμοκ ηα Ονθςθζηά ημο 1770, ηίκδια πμο πήνε ημ υκμιά ημο απυ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ ημο νςζζημφ ζηυθμο, Αθέλζμ ηαζ Θευδςνμ Ονθχθ. Μεζζήκζμζ ηαζ 

Μακζάηεξ ζοιιεηέπμοκ ζημ απμηοπδιέκμ ηίκδια ηαζ επαημθμοεεί θμαενή επζδνμιή 

Σμονηαθαακχκ, μζ μπμίμζ ηαηαζηνέθμοκ ηδ Μεζζδκία ηαζ ζθάγμοκ ιεβάθμ ιένμξ 

ημο πθδεοζιμφ ηδξ.   

Αημθμοεεί δ πνμεημζιαζία ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ βζα ημκ ιεβάθμ λεζδηςιυ 

ημο 1821. ηζξ 23 Μανηίμο 1821 μ Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ, μ Κμθμημηνχκδξ ηαζ 

μ Παπαθθέζζαξ ιαγί ιε άθθμοξ Μεζζήκζμοξ επακαζηάηεξ, ηδνφζζμοκ ζηδκ 

Καθαιάηα ηδκ έκανλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ, ιε ηδκ Πνμηήνολδ πνμξ ηζξ εονςπασηέξ 

αοθέξ υηζ μζ Έθθδκεξ απμηεθμφκ πζα έκα αοηυκμιμ έεκμξ. φκημια απεθεοεενχκεηαζ 

μθυηθδνδ δ Μεζζδκία. 

Ζ Μεζζδκία εα παναιείκεζ εθεφεενδ ςξ ημ 1825, μπυηε ηαζ δέπεηαζ ηδκ 

πνχηδ επζδνμιή ημο Ηιπναήι παζά. Πανά ηδκ δνςζηή ακηίζηαζδ ημο Παπαθθέζζα 

ζημ Μακζάηζ ημκ Μάζμ ημο 1825 ηαζ ηδκ πακςθεενία ημο ημονηζημφ ζηναημφ απυ 

ημοξ Μακζάηεξ ζηδ Βένβα ημο Αθιονμφ, μ Ηιπναήι ηαηέζηνερε μθυηθδνδ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, ηδκ πονπυθδζε, ηαηέζηνερε ηζξ ηαθθζένβεζέξ ηδξ ηαζ πνμπχνδζε ζε 

ζοζηδιαηζηέξ ζθαβέξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ.  

ηζξ 20 Οηηςανίμο 1827 μ ζοιιαπζηυξ ζηυθμξ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ, 

Αββθίαξ, Γαθθίαξ ηαζ Ρςζίαξ, ζοκηνίαεζ ημκ ημονημαζβοπηζαηυ ζηυθμ ζημκ ηυθπμ ημο 

Νααανίκμο. ηδ ιεζζδκζαηή βδ δζαδναιαηίγεηαζ ηαζ δ ανπή ημο αίζζμο ηέθμοξ βζα 

ηδκ εθθδκζηή Δπακάζηαζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε έκακ αβχκα δνυιμο απυ ηδκ πθεονά 

ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ.   

Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο ηνάημοξ, 

δ Μεζζδκία εα αημθμοεήζεζ ηζξ ηφπεξ ηςκ οπμθμίπςκ επανπζχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. 
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Ζ έθεοζδ ημο πνχημο Κοαενκήηδ Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ζδιαημδμηεί ιζα πνχζιδ 

πνμζπάεεζα εηζοβπνμκζζιμφ ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ. Αημθμοεεί δ δμθμθμκία 

ημο Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα, απυημημ ημο θαηνζαζιμφ ηαζ ηςκ μλοιέκςκ παεχκ ηδξ 

επμπήξ. Οζ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ πνμζθένμοκ ημκ εθθδκζηυ ενυκμ ζημκ Βαοανυ εςκα, 

μ μπμίμξ είκαζ πνχημξ ααζζθέαξ ζηδκ ζζημνία ηδξ Δθθάδμξ.  

Με ημκ εςκα ηαζ ηδκ Ακηζααζζθεία λεηζκά μ εηζοβπνμκζζιυξ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ ζηα εονςπασηά ηαζ ααοανζηά πνυηοπα. θεξ μζ οπμδμιέξ, μζ 

εεζιμί ηαζ μζ κυιμζ ημο κέμο ηνάημοξ, ζοζηάεδηακ απυ ηδκ ανπή. Σμ κέμ ηνάημξ 

μνβακχεδηε δζμζηδηζηά, μζημκμιζηά, ζηναηζςηζηά, ζημκ ημιέα απμκμιήξ 

Γζηαζμζφκδξ, ζημκ ημιέα ηδξ Δηπαίδεοζδξ.  

Ζ Μεζζδκία αημθμφεδζε ηδκ μνβάκςζδ υθςκ ηςκ κμιχκ ημο εθθδκζημφ 

ααζζθείμο. Ζ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ ελεθίπεδηε ααειζαία ζε έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα αζηζηά ηέκηνα ηδξ Πεθμπμκκήζμο, ιε ημ θζιάκζ ηδξ κα δζαδναιαηίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ μζημκμιία ηδξ πυθδξ ηαζ ηδξ βφνς πενζμπήξ. Ζ ιεζζδκζαηή 

πνςηεφμοζα έεεζε επίζδξ βενά εειέθζα ζημκ ημιέα ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ηδξ 

Γζηαζμζφκδξ ηαζ απμηεθεί βεκέηεζνα μπθανπδβχκ, ηαπεηακαίςκ, πμθζηζηχκ ηαζ 

ζηναηζςηζηχκ πνμζςπζημηήηςκ. 

Θα ήεεθα ζημ ζδιείμ αοηυ κα εοπανζζηήζς ημκ ηφνζμ Θακάζδ Υνήζημο, 

Ακαπθδνςηή Καεδβδηή Νευηενδξ ηαζ φβπνμκδξ Ηζημνίαξ, βζα ηδκ οπμζηήνζλή ημο 

ζηα πθαίζζα ηδξ θμίηδζήξ ιμο ζημ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια Νευηενδξ ηαζ 

φβπνμκδξ Ηζημνίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Πεθμπμκκήζμο. Θενιέξ εοπανζζηίεξ ηαζ ζηδκ 

Ακαπθδνχηνζα Καεδβήηνζα Πνμσζημνζηήξ Ανπαζμθμβίαξ, ηονία Γζακκμφθδ Δοβεκία 

βζα ηδκ επίαθερδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ ιμο.  

Θα ήεεθα επίζδξ κα εοπανζζηήζς ηδκ μζημβέκεζά ιμο βζα ηδκ ζηήνζλή ηδξ 

ζημ εβπείνδια ηςκ ζπμοδχκ ιμο ζε ιεηαπηοπζαηυ επίπεδμ. Κθείκμκηαξ, εα ήεεθα κα 

πς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζημοξ ζοιθμζηδηέξ ιμο βζα ηδκ επμζημδμιδηζηή ιαξ 

ζοκενβαζία ζηα πθαίζζα ημο Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ Νευηενδξ ηαζ 

φβπνμκδξ Ηζημνίαξ.        
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Διζαγυγή 

Ζ Γζαηνζαή Μεηαπηοπζαηήξ Δζδίηεοζδξ «Μεζζελία: Από ηα ρξόληα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζην ειεύζεξν Διιεληθό Κξάηνο», εηπμκείηαζ ζηα πθαίζζα μθμηθήνςζδξ 

ημο Μεηαπηοπζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ «Νεόηεξε θαη Σύγρξνλε Ιζηνξία»: Νέεο 

ζεσξήζεηο θαη Πξννπηηθέο», ηδξ πμθήξ Ακενςπζζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

Πμθζηζζιζηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ Ηζημνίαξ, Ανπαζμθμβίαξ ηαζ Γζαπείνζζδξ 

Πμθζηζζιζηχκ Αβαεχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. 

Ζ ιεηάααζδ ηδξ Μεζζδκίαξ απυ ηδκ ημονημηναηία ζημκ εθεφεενμ πμθζηζηυ 

αίμ έβζκε ηαηυπζκ πμθθχκ αζχκςκ ηαζ επίπμκςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εοζζχκ απυ ιένμοξ 

ημο απθμφ θαμφ, μ μπμίμξ ιαγί ιε ημοξ ανπδβμφξ ημο αθμζζχεδηακ ζημκ ζημπυ ημοξ, 

πμο ήηακ έπεζηα απυ 400 πνυκζα ζηθααζάξ δ εθεοεενία ή μ εάκαημξ υπςξ δζαιήκοακ. 

ηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ πμο μδήβδζακ ζηδκ 

απεθεοεένςζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ απυ ημκ γοβυ ηςκ Σμφνηςκ.  

Ζ επζζηδιμκζηή ζημπζιυηδηα επζθμβήξ ημο εέιαημξ ηδξ εκ θυβς ενβαζίαξ 

είκαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ πμο έθενακ ηδκ Μεζζδκία, υπςξ ηαζ ηδκ 

οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ, ζηδκ εθεοεενία ηαζ ημκ ζηαδζαηυ εηζοβπνμκζζιυ, ζηα 

πθαίζζα εκυξ μνβακςιέκμο ηαζ εονςπασηχκ πνμδζαβναθχκ ηνάημοξ. 

Ο πνμαθδιαηζζιυξ πμο ιε μδήβδζε ζηδκ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

εέιαημξ, ήηακ ημ πχξ ιζα ζηθααςιέκδ πχνα ιπμνεί κα ιεηααεί ζε ιζα εη αάενςκ 

εεζιζηή μνβάκςζδ. Ο κμιυξ Μεζζδκίαξ ηαηέπεζ απυ ηζξ ορδθυηενεξ εέζεζξ ζηδκ 

αλζυθμβδ πνμζπάεεζα εηζοβπνμκζζιμφ, ακάιεζα ζηα αζηζηά ηέκηνα ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζε αοηυ αμήεδζακ δ ζζημνζηή ηδξ πανάδμζδ ηαζ ηα πνυζςπα πμο 

ακέδεζλακ ηδκ Καθαιάηα ζε ημνοθαίμ ηέκηνμ ημο επακαζηαηδιέκμο εθθδκζζιμφ ηαζ 

ηδξ  ιεηεπακαζηαηζηήξ Δθθάδαξ. 

Σμ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ ιμο είκαζ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ αζαθζμβναθία, πνμενπυιεκδ απυ ηδκ Βζαθζμεήηδ ημο Πακεπζζηήιζμο 

Πεθμπμκκήζμο ηδξ πυθδξ ηδξ Καθαιάηαξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ Λασηή Βζαθζμεήηδ 

Καθαιάηαξ, αθθά ηαζ απυ πνμζςπζηή αζαθζμβναθία. Πμθφ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ 

ακηθήεδηακ ηαζ απυ ηα ΓΑΚ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ.  

Ζ ενβαζία ιμο απμηεθείηαζ απυ ηνία ηεθάθαζα. ημ πνχημ ηεθάθαζμ 

ακαθφμκηαζ ηα Ονθςθζηά, δ απμηοπδιέκδ επακαζηαηζηή ηίκδζδ ηςκ Πεθμπμκκήζζςκ, 

ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ Ρςζίαξ ηδξ Μεβάθδξ Αζηαηενίκδξ ηαζ μζ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ 

ημοξ βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ.  
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ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ πμνεία πνμξ ημκ ιεβάθμ λεζδηςιυ ημο 

1821, ιε ηδκ Μεζζδκία κα ηαηέπεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ 

έηνδλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ, ιε ηδκ Φζθζηή Δηαζνεία κα πζζηεφεζ ζηδκ ιεβάθδ δοκαιζηή 

ηςκ Μεζζήκζςκ ηαπεηακαίςκ, ζημοξ μπθανπδβμφξ ηαζ ημκ απθυ θαυ. Ζ Δπακάζηαζδ 

λεηζκάεζ απυ ηδκ Καθαιάηα ζηζξ 23 Μανηίμο 1821 ηαζ ιε δυθμ ηςκ επακαζηαηχκ 

πέθηεζ ζηα πένζα ημοξ.  

Μεζζήκζμζ μπθανπδβμί ηονζανπμφκ ζηζξ ιάπεξ, ζηζξ Πμθζηζηέξ Πνμηδνφλεζξ 

πνμξ ηζξ αοθέξ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ, ιε ζημπυ ηδκ δζεεκή ακαβκχνζζδ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ, ζε πμθζηζηά ηαζ ζηναηζςηζηά αλζχιαηα. Ο Παπαθθέζζαξ απυ ηδκ 

Πμθζακή ηδξ Μεζζδκίαξ, βνάθεζ ζημ Μακζάηζ ιζα απυ ηζξ ηναβζηυηενεξ αθθά 

θαιπνυηενεξ ζεθίδεξ ζηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ, ιε ηδ εοζία ημο 

απέκακηζ ζηζξ μνδέξ ημο Ηιπναήι, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ζηαιαηήζμοκ μζ ειθφθζμζ 

ζπαναβιμί ηαζ κα μδδβδεεί δ Δθθάδα ζημκ δνυιμ ηδξ εθεοεενίαξ.  

Ζ καοιαπία ημο Νααανίκμο ημκ Οηηχανδ ημο 1827 ζημκ ηυθπμ ηδξ Πφθμο, 

ιε ημοξ ζοιιαπζημφξ ζηυθμοξ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ απέκακηζ ζημκ 

ημονημαζβοπηζαηυ, απμηεθεί ημ ηέθμξ ηδξ Δπακάζηαζδξ ζε ζηναηζςηζηυ επίπεδμ, 

έπεζηα απυ έλζ πνυκζα ιαπχκ. Έπεζηα ανπίγμοκ μζ δζααμοθεφζεζξ ηςκ Μεβάθςκ 

Γοκάιεςκ βζα ηδκ μνζζηζηή απεθεοεένςζδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ημο κέμο εθθδκζημφ 

ηνάημοξ.   

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ Μεζζδκία ζηα πνυκζα ημο εθεφεενμο 

πμθζηζημφ αίμο ηδξ, ζηα πνυκζα ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο Καπμδίζηνζα ηαζ ημο εςκα. 

Ζ Μεζζδκία ακαπηφζζεηαζ ζπεηζηά βνήβμνα ηαζ μιαθά ζε ζπέζδ ιε άθθα αζηζηά 

ηέκηνα ηαζ ζε αοηυ έπαζλακ νυθμ μζ δδιμηζηέξ ανπέξ ηαζ υθεξ μζ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ 

Μεζζδκίαξ πμο αμήεδζακ ζηδκ ακάδεζλή ηδξ ςξ ζπμοδαίμ αζηζηυ ηέκηνμ απυ ηδκ 

απεθεοεένςζή ηδξ έςξ ηαζ ζήιενα. 

Ζ Καθαιάηα επέδεζλε ζπμοδαία μζημκμιζηή ακάπηολδ, ιε εζζαβςβέξ ηαζ 

ελαβςβέξ πνμσυκηςκ ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ κα ακαδεζηκφεζ ηδκ πυθδ ςξ ηδκ Μαζζαθία ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο. ημκ εηπαζδεοηζηυ ημιέα, δ Καθαιάηα ακέπηολε έκα ζπμοδαίμ 

ζπμθζηυ δίηηομ ιε αλζυθμβμοξ δζδαζηάθμοξ, δίκμκηαξ ζηδκ πυθδ έκα ιεβάθμ ηφνμξ.  

Απυ πδβέξ ακηθείηαζ δ πθδνμθμνία πςξ ηαζ μ Κοαενκήηδξ Καπμδίζηνζαξ ηαζ 

ημ ααζζθζηυ γεφβμξ εςκαξ ηαζ Αιαθία, επζζηέθεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζαηοαένκδζήξ ημοξ ηδκ Καθαιάηα, δείπκμκηαξ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακάπηολή ηδξ ηαζ 
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δδθχκμκηαξ εκεμοζζαζιέκμζ απυ ηδκ μιμνθζά ηδξ, απμδεζηκφμκηαξ ηδκ ζπμοδαζυηδηα 

ηδξ πυθδξ ηδξ Νυηζαξ Πεθμπμκκήζμο
1
.           

 Ζ Μεζζδκία ηαηέπεζ ιζα θαιπνή ζζημνία 4.500 πνυκςκ, ηαεχξ ηαημζηείηαζ 

απυ ηδκ πνμσζημνζηή πενίμδμ (7000-1000 π.Υ.), υπςξ αεααζχκμοκ μζ πμθθέξ 

πνμσζημνζηέξ εέζεζξ πμο έπεζ θένεζ ζημ θςξ δ ανπαζμθμβζηή ζηαπάκδ ηονίςξ ζηα 

δοηζηά ημο κμιμφ, ζηζξ πενζμπέξ ηδξ Ποθίαξ ηαζ ηδξ Σνζθοθίαξ. ηα Μοηδκασηά 

πνυκζα δ Μεζζδκία εεςνείηαζ δ πζμ ποηκμηαημζηδιέκδ πενζμπή ηδξ Πεθμπμκκήζμο
2
.  

Με ηδκ ηάεμδμ ηςκ Γςνζέςκ ζηδκ Μεζζδκία δδιζμονβήεδηε έκα κέμ 

ηαεεζηχξ ηαζ αημθμοεεί ημκ 8
μ
 αζχκα π.Υ. μ αζιαηδνυξ πυθειμξ ιεηαλφ πάνηδξ ηαζ 

Μεζζδκίαξ πμο είπε ςξ επαηυθμοεμ ηδκ οπμδμφθςζδ ηδξ Μεζζδκίαξ ςξ ημ 369 π. 

Υ
3
.    

Οζ εκ ζοκεπεία πυθειμζ ηαζ μζ δζεκέλεζξ ιεηαλφ ηςκ εθθδκζηχκ πυθεςκ 

επέθενακ ηεθζηχξ ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ Ρςιαίςκ ηαζ ηδκ ελ μθμηθήνμο οπμηαβή ηδξ 

Δθθάδαξ ζε αοημφξ (146 π.Υ.). Συηε ηαζ δ Μεζζδκία αημθμοεεί ηδκ ηφπδ ηδξ 

οπυθμζπδξ Δθθάδαξ, ηυζμ ζηδκ πενίμδμ ηδξ Ρςιαζμηναηίαξ υζμ ηαζ ηαηά ημοξ 

αογακηζκμφξ πνυκμοξ
4
. 

Ζ Μεζαζςκζηή ηαζ Βογακηζκή πενίμδμξ (4
μξ

-15
μξ

 αζχκαξ) έπεζ βζα ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηδκ Μεζζδκία θοζζηά, επζδνμιέξ Γυηεςκ, Ααάνςκ ηαζ θάαςκ. 

Συηε μζ ηάημζημί ηδξ απυ ημ θυαμ αοηχκ ηςκ επζδνμιχκ ηνέπμκηαζ πνμξ ηδ εάθαζζα 

ηαζ απυ ηυηε πνμκμθμβείηαζ δ ίδνοζδ ηςκ πυθεςκ ηδξ Καθαιάηαξ, ηδξ Κμνχκδξ ηαζ 

ηδξ Μεεχκδξ
5
.  

Μεηά ηδκ άθςζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ Λαηίκμοξ, δ Μεζζδκία 

ζοιπενζθήθεδηε ζημ Πνζβηζπάημ ηδξ Απαΐαξ (1205) οπυ ηδκ δβειμκία ημο Φνάβημο 

Γμδεθνείδμο Βζθθεανδμοίκμο, ιε ηέκηνμ ηδκ Καθαιάηα ηαζ ημ ηάζηνμ ηδξ (ιε 

ελαίνεζδ ηα ηάζηνα ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηδξ Κμνχκδξ ηα μπμία έβζκακ αεκεηζηέξ 

ηηήζεζξ). Ζ Φναβημηναηία ζηδκ Πεθμπυκκδζμ δζήνηεζε 200 ηαζ πθέμκ έηδ, εκχ απυ 

ηα ηέθδ ημο 14μο αζχκα άνπζζε δ ααειζαία ηαηάηηδζδ πενζμπχκ ηαζ πυθεςκ ηδξ 

Μεζζδκίαξ απυ ημοξ Σμφνημοξ, δ μπμία μθμηθδνχεδηε ημ 1498
6
. 

                                                           
1
 Π. Κμοιάκημξ, Οη Γήκαξρνη ηεο Καιακάηαο (1834-1978), Καθαιάηα 2017, ζ. 34 

2
 Ίδνοια Καπεηάκ Βαζίθδ ηαζ Κάνιεκ Κςκζηακηαηυπμοθμο, Η ηζηνξία ηεο Μεζζελίαο, 

www.cvf.gr/history-messinia, πνυζααζδ ζηζξ 14/1/2020 
3
 Ίδνοια Καπεηάκ Βαζίθδ ηαζ Κάνιεκ Κςκζηακηαηυπμοθμο, ό.π.  

4
 Ίδνοια Καπεηάκ Βαζίθδ ηαζ Κάνιεκ Κςκζηακηαηυπμοθμο, ό.π. 

5
 Ίδνοια Καπεηάκ Βαζίθδ ηαζ Κάνιεκ Κςκζηακηαηυπμοθμο, ό.π. 

6
 Ίδνοια Καπεηάκ Βαζίθδ ηαζ Κάνιεκ Κςκζηακηαηυπμοθμο, ό.π.  

http://www.cvf.gr/history-messinia
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Αημθμοεμφκ ηα Ονθςθζηά ηαζ δ ιεβάθδ Δπακάζηαζδ ημο 1821, πμο έιεζκε 

ζηδκ ζζημνία ςξ μ λεζδηςιυξ ημο εθθδκζημφ βέκμοξ έπεζηα απυ ηέζζενζξ αζχκεξ 

ημονηζηήξ ζηθααζάξ. Ζ Καθαιάηα απμηεθεί ηδκ πνχηδ εθθδκζηή απεθεοεενςιέκδ 

πυθδ. Καζ υπςξ έβναρε ηαζ μ ζπμοδαίμξ Καθαιαηζακυξ θαμβνάθμξ Νζηυθαμξ 

Πμθίηδξ, ημ υκμια ηδξ πνςηεφμοζαξ ηδξ Μεζζδκίαξ ιυκμ ηοπαίμ δεκ είκαζ ηαζ 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ Πακαβία ηδκ Καθμιάηα, πμο ίζποε απυ ηα πνυκζα ηδξ 

θναβημηναηίαξ
7
.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Δθδιενίδα Διεπζεξνηππία-Δ Ιζηνξηθά, Καιακάηα, ν αζηηθόο κεηαζρεκαηηζκόο, 6/9/2004, ζ. 5 
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Α΄ Κεθάλαιο 

Από ηα Οπλυθικά υρ ηην εκδήλυζη ηηρ Δπανάζηαζηρ ηος 1821 

1.1. Σα Οπλυθικά 

Ζ Πεθμπυκκδζμξ ηαηαηηήεδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ Σμφνημοξ ημ 1460. Οζ 

Σμφνημζ, ιεηά ηδκ ηαηάθοζδ ημο αογακηζκμφ ηνάημοξ, ημο δεζπμηάημο ημο Μμνέςξ 

ηαζ ηδξ αοημηναημνίαξ ηδξ Σναπεγμφκηαξ, ζοκέπζζακ ηδκ ηαηάθδρδ ηςκ οπυθμζπςκ 

εθθδκζηχκ πςνχκ, μζ μπμίεξ είηε ηαηέπμκηακ απυ ημοξ Βεκεημφξ είηε απυ άθθμοξ 

Φνάβημοξ δοκάζηεξ
8
.  

Σμ 1462 μζ Σμφνημζ ηαηαηημφκ ηδ Μοηζθήκδ, ημ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ ηδξ 

ηονζανπίαξ ηςκ Φνάβηςκ ζημ Βμνεζμακαημθζηυ Αζβαίμ. Οζ Φνάβημζ, μζ μπμίμζ είπακ 

ηαηαθάαεζ ημκ εθθαδζηυ πχνμ φζηενα απυ ηδκ Γ΄ ηαονμθμνία ημο 1204, ιάηαζα 

πνμζπαεμφκ κα ακαζηείθμοκ ηδκ επεηηαζζιυηδηα ηςκ Σμφνηςκ
9
.   

Ο εθθαδζηυξ πχνμξ δεκ απμηέθεζε πχνμ ιυκμ ενδζηεοηζηχκ ζοβηνμφζεςκ, 

αθθά ηαζ πμθειζηχκ, ηονίςξ ιεηαλφ Σμφνηςκ ηαζ Βεκεηχκ. Οζ Βεκεημί πάκηα είπακ 

ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ Δθθήκςκ, πμο επεδίςηακ κα ηενδίζμοκ ηδ παιέκδ εθεοεενία 

ημοξ. Οζ Έθθδκεξ ηάημζημζ (ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηονίςξ) ζπδιάηζγακ ζηναηζςηζηά 

ζχιαηα πμο πμθειμφζακ ζημ πθεονυ ηςκ Βεκεηχκ ηαζ δζαηνίκμκηακ βζα ηδκ 

ιαπδηζηυηδηά ημοξ
10

.   

Χζηυζμ δ ηαονμθμνία πμο δζμνβακχεδηε ιε πνςημαμοθία ημο Πάπα Πίμο 

Β΄, ιε ζημπυ κα ειπμδίζεζ ηδκ αολδιέκδ επεηηαηζηή δζάεεζδ ηςκ Σμφνηςκ, δεκ έβζκε 

πμηέ  βζαηί  μ  λαθκζηυξ  εάκαημξ ημο Πάπα ημ 1464 δζέθοζε ηδ  ηαονμθμνία
11

. Οζ 

πμθειζηέξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ Βεκεηχκ ηαζ Οεςιακχκ Σμφνηςκ ηαθφπημοκ έκα 

εονφ πνμκζηυ θάζια: 1463-1479, 1499-1503, 1537-1540 ηαζ 1645-1669.  

Γφνς ζημ 1472 ζδιεζχεδηε έκα βεβμκυξ, ημ μπμίμ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ιεηαηυπζζδ ημο εκδζαθένμκημξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ πενζμπχκ πμο είπακ ζηδκ ηαημπή 

ημοξ μζ Σμφνημζ: δ ακζρζά ημο ηεθεοηαίμο αογακηζκμφ αοημηνάημνα Κςκζηακηίκμο 

Παθαζμθυβμο, Εςή, πακηνεφηδηε ημκ ιεβάθμ δμφηα ηδξ Μυζπαξ, Ηαάκ Γ΄ 

Βαζζθίεαζηξ
12

.   

                                                           
8
 Α. Βαηαθυπμοθμξ, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, Θεζζαθμκίηδ 2005, ζ. 113 

9
 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 113 

10
Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 116 

11 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 113 
12

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 114 
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Ζ επζννμή ηδξ ακζρζάξ ημο ηεθεοηαίμο αογακηζκμφ ιμκάνπδ ηαζ μ ηφηθμξ ηςκ 

θμβίςκ πμο ιεηακάζηεοζακ ιαγί ηδξ ζηδ Ρςζία, επδνέαζακ ημοξ πμθζηζημφξ ηαζ 

πκεοιαηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηδξ Ρςζίαξ ηαζ ηονίςξ ηδκ ελςηενζηή ηδξ πμθζηζηή.   

Έηημηε, μζ Ρχζμζ ιμκάνπεξ πανμοζζάγμκηακ ςξ ηθδνμκυιμζ ηδξ πνχδκ  Βογακηζκήξ 

Αοημηναημνίαξ, οζμεεηχκηαξ αηυιδ ηαζ ημκ δζηέθαθμ αεηυ ημο Βογακηίμο ζημκ 

νςζζηυ εονευ
13

. 

Οζ Βεκεημί εηημπίγμκηαζ εκηεθχξ απυ ημκ δπεζνςηζηυ εθθδκζηυ πχνμ ιε ημκ 

πυθειμ ημο 1499-1503, ιε ελαίνεζδ ημ Ναφπθζμ ηαζ ηδ Μμκειααζζά πμο 

ηαηαθήθεδηακ ανβυηενα απυ ημοξ Σμφνημοξ. Οζ Οεςιακμί βίκμκηαζ απυθοημζ 

ηονίανπμζ ημο αθαακζημφ ηαζ εθθδκζημφ πχνμο, ηαεχξ ηαζ ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ ηαζ 

ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο
14

.   

Οζ Έθθδκεξ ελαημθμοεμφκ κα ιάπμκηαζ ζημ πθεονυ ηςκ Βεκεηχκ εκακηίμκ 

ηςκ Σμφνηςκ, υπςξ ζηδ Ρυδμ (1521-1522) ηαζ ζηδκ Κφπνμ (1571), λεηζκμφκ ςζηυζμ 

ηαζ μζ ίδζμζ ζηαζζαζηζηέξ ηζκήζεζξ εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ. Γφνς ζημ 1600 

ελεβένεδηακ μζ Θεζζαθμί ιε επζηεθαθήξ ημκ ιδηνμπμθίηδ Λανίζδξ Γζμκφζζμ Β΄
15

. 

Αημθμοεεί κέα ελέβενζδ ζηδκ Ήπεζνμ ημ 1611 ιε οπμηίκδζδ ηςκ Ηζπακχκ, δ μπμία 

υιςξ απέηοπε. 

 Οζ Πεθμπμκκήζζμζ, ααζζγυιεκμζ άθθμηε ζηζξ δζηέξ ημοξ δοκάιεζξ ηαζ άθθμηε 

οπμηζκμφιεκμζ απυ ημοξ Δονςπαίμοξ, δζεηδίηδζακ ηδκ ακελανηδζία ημοξ ανηεηέξ 

θμνέξ. ζμκ αθμνά ηζξ επακαζηαηζηέξ ελεβένζεζξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ πνζκ ημ 1770, 

εκδεζηηζηά είκαζ ηα ηζκήιαηα ημο Κνμηυδεζθμο Κθαδά ζηδ Μάκδ (1479-1481, 1490), 

δ ελέβενζδ ζηδ Μάκδ ημ 1571, δ επακάζηαζδ ηςκ αδεθθχκ Μεθζζζδκχκ ημ 1571-

1572 ηαζ ημ επακαζηαηζηυ ηίκδια ημο Νευθοημο Μάκδξ ημ 1612
16

.   

Γζα πμθθά πνυκζα ιεηά απυ αοηέξ ηζξ απμηοπδιέκεξ ελεβένζεζξ, μζ μπμίεξ 

ηαηαπκίβδηακ απυ ημοξ Σμφνημοξ, δ ηαηάζηαζδ βζα ημοξ Έθθδκεξ ναβζάδεξ έβζκε 

ακοπυθμνδ:ηαηαπζέζεζξ, θδζηείεξ ηαζ εηαζαζιμί ζε αάνμξ ηςκ Δθθήκςκ δδιζμονβμφκ 

ιζα ακοπυθμνδ ηαηάζηαζδ ζδίςξ ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ ηδ Μαηεδμκία.  

                                                           
13

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 114 
14 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 115 
15 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 118 
16

 Ν. Φ. Συιπνμξ, «Ζ Μεζζδκία ζε επακαζηαηζηή ηνμπζά (1766-1828)»,  ζημ: Μεζζελία: Σπκβνιέο 

ζηελ ηζηνξία θαη ζηνλ πνιηηηζκό ηδξ, (Δπζι. Ανζζηείδδξ Ν. Γμοθααέναξ, Ηςάκκα Κ. πδθζμπμφθμο), 

Αεήκα 2012, ζ. 439 
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Ζ ηαηάζηαζδ αοηή απμβμδηεφεζ πμθθμφξ πνζζηζακμφξ ηαζ ημοξ ζπνχπκεζ 

ζημκ ελζζθαιζζιυ ή πνμξ ηα μνεζκά ιένδ, υπμο ζοζπεζνχκμκηαζ ζε ηθέθηζηεξ μιάδεξ 

ηαζ πνμααίκμοκ ζε ακηεηδζηήζεζξ ζε αάνμξ ηςκ ημονηζηχκ πθδεοζιχκ
17

.  

Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ έλανζδ ηδξ πεζναηείαξ ζημ Αζβαίμ πέθαβμξ ιε 

επζδνμιέξ ηονίςξ ηςκ δοηζηχκ ηαεμθζηχκ ζε αάνμξ ηςκ μνευδμλςκ ηαημίηςκ ηςκ 

κδζζχκ. Οζ επζεέζεζξ αοηέξ ήηακ ηαζ δ αζηία ηδξ ηαηάθδρδξ ηδξ Κνήηδξ απυ ημοξ 

Σμφνημοξ ημ 1669.  

Με ημκ ηενιαηζζιυ ημο αεκεημ-ημονηζημφ πμθέιμο ημ 1669, ιε ημκ μπμίμ 

θήβεζ ηαζ μ 17
μξ

 αζχκαξ, παφεζ ηαζ δ πμθζηζηή ηαζ ζηναηζςηζηή πανμοζία ηδξ Βεκεηίαξ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ Ακαημθή. Σμ ηεκυ ηδξ είπε ανπίζεζ κα ηαθφπηεηαζ 

ήδδ απυ ηδ Ρςζία, δ μπμία ανζζηυηακ ζε ακάπηολδ ηαζ ιε ημ αθέιια ηδξ ζηναιιέκμ 

ζημοξ  Έθθδκεξ ηαζ ημοξ θαμφξ ηδξ Βαθηακζηήξ βεκζηυηενα.  

ημ ενυκμ ηδξ Ρςζίαξ είπε ακέαεζ μ Πέηνμξ Α΄ (1689-1725), μ μπμίμξ ιε ημ 

επζαθδηζηυ ημο πανάζηδια ηαζ ηζξ νζγμζπαζηζηέξ ημο ζδέεξ είπε ανπίζεζ κα ζοβηζκεί 

ημοξ Έθθδκεξ. ε αοηυ ζοκηέθεζακ ηαζ μζ ενφθμζ βφνς απυ ημ άημιυ ημο, πμο είπακ 

ελαπθςεεί ζε υθα ηα ζηνχιαηα ημο εθθδκζημφ θαμφ, πςξ ιε ηζξ πμθειζηέξ ημο 

δοκαηυηδηεξ εα πεηφπαζκε ηδκ ακαηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ.  

ε αοημφξ ημοξ ενφθμοξ έπαζλε νυθμ έκα αζαθίμ, δ  «Οπηαζία» ημο 

Αβαεαββέθμο, πμο ηοηθμθμνμφζε εονφηαηα ημκ 18
μ
 αζχκα. Σμ αζαθίμ αοηυ είπε 

ιεβάθδ επίδναζδ ζημ θνυκδια ηςκ ζηθααςιέκςκ Δθθήκςκ ηαζ ακαπηένςζε ηζξ 

εθπίδεξ ημοξ βζα απεθεοεένςζδ ηαζ ακάζηαζδ ηδξ εεκζηήξ ημοξ ηθδνμκμιζάξ δζυηζ 

ιζθμφζε βζα ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ απυ έκα «ρξπζό γέλνο». Με ηδ θνάζδ αοηή 

εκκμμφζακ ημοξ Ρχζμοξ
18

.  

Ζ Ρςζία είπε ανπίζεζ κα ζηέθηεηαζ ηδκ επέηηαζή ηδξ πνμξ ημ Νυημ ηαζ μζ 

Έθθδκεξ έζηνερακ αιέζςξ ημ αθέιια ημοξ πνμξ ηδκ μνευδμλδ ηαζ ακενπυιεκδ 

δφκαιδ ημο Βμννά. ε δζάθμνεξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ Ρςζίαξ παίνκμοκ ιένμξ 

Έθθδκεξ εεεθμκηέξ ζηναηζχηεξ. Απυ ημ 1700 δ Ρςζία απμηηά δζπθςιαηζηυ αηυθμοεμ 

ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα εονςπασηά ηνάηδ ηαζ έηζζ απμηηά 

ηδκ  δοκαηυηδηα κα ένεεζ ζε επαθή ιε ημοξ ζηθααςιέκμοξ μνευδμλμοξ θαμφξ. 

Σμ 1762 ακήθεε ζημκ ενυκμ ηδξ Ρςζίαξ δ Αζηαηενίκδ Β΄, ζφγοβμξ ημο 

Πέηνμο, δ μπμία ααζίθερε ςξ ημ 1796.  Ζ Αζηαηενίκδ πήνε ηα δκία ηδξ Ρςζίαξ ιε 

ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ζηναημφ ηαζ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ, φζηενα απυ πναλζηυπδια 

                                                           
17

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 119 
18 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 129 
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εκακηίμκ ημο ζογφβμο ηδξ. Ζ βενιακζηήξ ηαηαβςβήξ ηζανίκα είπε ημ υναια κα 

ακαδείλεζ ηδ Ρςζία ςξ οπενδφκαιδ, αολάκμκηαξ ηα υνζα ηδξ νςζζηήξ επζηνάηεζαξ ηαζ 

επίζδξ πνμπχνδζε ζηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ κμιμεεζίαξ
19

.  

Σμ εκδζαθένμκ ηδξ Μεβάθδξ Αζηαηενίκδξ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ ηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ Βογακηζκήξ Αοημηναημνίαξ, ιε ηδκ ίδζα 

επζηεθαθήξ, ηδκ μδήβδζε ζημ κα ακαεέζεζ ανπζηά ζημκ Γεχνβζμ Παπαγχθδ, 

αλζςιαηζηυ ημο νςζζημφ ζηναημφ απυ ηδ ζάηζζηα, βκςζηυ ηαζ επίζδιμ πνάηημνα 

ηδξ Ρςζίαξ, κα πάεζ ζηδκ Δθθάδα ημ 1766 ηαζ κα λεζδηχζεζ ημοξ Έθθδκεξ
20

.   

Απυ ημ 1768 έςξ ημ 1774, δ Ρςζία ηαζ δ Σμονηία ανέεδηακ ζε πυθειμ. 

Αοηή ήηακ ιία απυ ηζξ πμθθέξ ζοννάλεζξ ακάιεζά ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18
μο

 

αζχκα, ζε έκακ ακηαβςκζζιυ ιε ιεβάθδ πνμσζημνία,
 
βζα ηδκ εδαθζηή επέηηαζδ ηδξ 

Ρςζίαξ ηαζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ ηεηηδιέκςκ ηδξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ Οεςιακζηήξ 

Αοημηναημνίαξ
21

.   

Οζ νςζζηέξ δοκάιεζξ ηζκήεδηακ ζε ηνία ιέηςπα εκακηίμκ ηςκ μεςιακζηχκ 

εδαθχκ βφνς απυ ηδ Μαφνδ Θάθαζζα: πνμξ ημκ Καφηαζμ ζηα ακαημθζηά, πνμξ ηδκ 

Κνζιαία ζημ ηέκηνμ ηαζ πνμξ ηδ κυηζα Οοηνακία ζηα δοηζηά
22

. Σα πνχηα πνυκζα ημο 

πμθέιμο μζ Ρχζμζ ζδιεζχκμοκ ιεβάθεξ επζηοπίεξ ηαζ μ νςζζηυξ ζηυθμξ λεηζκχκηαξ 

απυ ηδ Βαθηζηή πενκά ηα ζηεκά ηδξ Μάβπδξ ηαζ ιπαίκεζ ζηδ Μεζυβεζμ
23

.   

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1770 μζ νςζζηέξ δοκάιεζξ οπυ ημκ Θευδςνμ Ονθυθ 

απμαζαάζηδηακ ζηζξ αηηέξ ηδξ Μάκδξ πνμηαθχκηαξ εκεμοζζαζιυ ζημοξ ηαημίημοξ 

ηδξ. Οζ αδενθμί Θευδςνμξ ηαζ Αθέλζμξ Ονθυθ, ήηακ αλζςιαηζημί ημο νςζζημφ 

ζηναημφ πμο ηέεδηακ ζηδκ οπδνεζία ηαζ ηζξ αθέρεζξ ηδξ κέαξ αοημηνάηεζναξ 

Αζηαηενίκδξ. Δίπακ επίζδξ αμδεήζεζ ζηδκ ακάννδζή ηδξ ζημ ενυκμ. 

Ο Θευδςνμξ Ονθυθ απμαζαάζηδηε ζημ θζιάκζ ημο Οζηφθμο ηαζ απυ εηεί 

έηακε ημκ βφνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιεηαιθζεζιέκμξ ζε Σμφνημ
24

, χζηε κα ιδκ βίκεζ 

ακηζθδπηυξ απυ ηζξ ημονηζηέξ ανπέξ. Ο Ονθυθ οπμζπυηακ ζημοξ Έθθδκεξ πςξ εα ημοξ 

απεθεοεένςκε απυ ημοξ Σμφνημοξ ηαζ ζημοξ Ρχζμοξ ακςηένμοξ ημο έδζκε 

δζααεααζχζεζξ πςξ μζ ηάημζημζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο εα ζοβηέκηνςκακ 100.000 

ζηναηζχηεξ.  

                                                           
19

 Β. Μμοηζυβθμο, Η ειιεληθή κεηαβνιή ηνπ 1821, Αεήκα 2018, ζ. 137 
20

 Β. Μμοηζυβθμο, ό.π., ζ. 138 
21

 D. Brewer, Διιάδα 1453-1821: Οη άγλσζηνη αηώλεο, Αεήκα 2019, ζ. 274 
22

 Β. Μμοηζυβθμο, ό.π., ζ. 274 
23 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 133 
24 D. Brewer, ό.π., ζ. 275 
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Δπζπθέμκ, μζ αδενθμί Μαονμιζπάθδ, απυ  ηδ ιεβάθδ ιακζάηζηδ μζημβέκεζα, 

μζ μπμίμζ πνμμνίγμκηακ βζα ανπδβμί ηδξ ελέβενζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ, ηυκζγακ 

ζημκ Ονθυθ βζα ημ αδφκαημ ημο ανζειμφ ζηναηζςηχκ πμο γδημφζε. Δπίζδξ ημκ 

εκδιένςζακ ηαζ βζα ηζξ δζπυκμζεξ πμο ιάζηζγακ ηζξ ιακζάηζηεξ μζημβέκεζεξ βζα κα 

ηαηαθάαεζ πςξ μζ Μακζάηεξ ήηακ ακέημζιμζ βζα επζεεηζηυ πυθειμ
25

.  

Σα δομ επακαζηαηζηά ζχιαηα πμο ζοβηνμηήεδηακ ιαγί ιε εθάπζζημοξ 

Ρχζμοξ,  είπακ ανπζηά επζηοπίεξ ηαημνεχκμκηαξ κα εηδζχλμοκ ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ 

οπδηυμοξ ημο μοθηάκμο απυ ηδκ Καθαιάηα, ημκ Μοζηνά ηαζ ηζξ βφνς πενζμπέξ. Οζ 

ανπζηέξ επζηοπίεξ ηςκ Ρχζςκ ηαζ ηςκ Δθθήκςκ είπακ μδδβήζεζ ζε ελέβενζδ ηαζ άθθεξ 

πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, υπςξ ηδκ Ήπεζνμ, ηδκ Κνήηδ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο
26

. 

  Χζηυζμ μζ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνέξ ηαζ δ απμβμήηεοζδ βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ 

νςζζηήξ αμήεεζαξ, πανά ηζξ δζααεααζχζεζξ ημο Θευδςνμο Ονθυθ πςξ εα ηαηαθηάζεζ 

ζε αμήεεζα μ αδενθυξ ημο Αθέλζμξ ιε 60 πμθειζηά πθμία ηαζ πμθειμθυδζα, μδήβδζακ 

ζε απμηοπία ημο εβπεζνήιαημξ ηαζ ακαγςπφνςζδ ημο θακαηζζιμφ ηςκ Σμφνηςκ.  

Οζ Σμφνημζ άνπζζακ ηδκ ακηεπίεεζδ υηακ μζ επακαζηάηεξ πθδζίαζακ ηδκ 

Σνζπμθζηζά, ιε απμηέθεζια ηδ θοβή ηςκ Ρχζςκ απυ ημ Νααανίκμ ηαζ ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ηςκ Δθθήκςκ ζημ έθεμξ ηςκ ελαβνζςιέκςκ Σμφνηςκ, μζ μπμίμζ 

επζδυεδηακ ζε ζθαβέξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ θεδθαζίεξ ηςκ 

απνμζηάηεοηςκ πςνζχκ. Μυκμ ζηδκ Σνζπμθζηζά ζθαβζάζηδηακ 3.000 ηάημζημζ, 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ μ ανπζεπίζημπμξ Άκεζιμξ ηαζ ανηεημί ηθδνζημί
27

.  

Σνεζξ ιένεξ ιεηά ηδκ μθέενζα ήηηα, μζ ηεθεοηαίμζ Ρχζμζ πμο είπακ απμιείκεζ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ εβηαηαθείπμοκ ηδκ Δθθάδα, επζαεααζχκμκηαξ ηζξ ανπζηέξ ζηέρεζξ 

ηςκ Δθθήκςκ πςξ  δ ζοιαμθή ηδξ Ρςζίαξ ζηδκ ελέβενζδ αοηή δεκ ήηακ ηίπμηε άθθμ  

πανά ιζα ηίκδζδ ακηζπενζζπαζιμφ πνμξ ηα μεςιακζηά ζηναηεφιαηα, δ μπμία ιάθζζηα 

είπε ζπεδζαζηεί ακεπανηχξ.  

ηζξ ζηέρεζξ αοηέξ ζοκέααθε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ είπε επζηεοπεεί δ 

απμζημθή ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ νςζζηχκ δοκάιεςκ, μφηε οπήνπε ζοκημκζζιυξ βζα 

ηζξ επακαζηαηζηέξ ηζκήζεζξ ιε ημοξ οπμθμίπμοξ μνεμδυλμοξ πνζζηζακζημφξ 

πθδεοζιμφξ ηςκ Βαθηακίςκ
28

. 

                                                           
25

 D. Brewer, ό.π.,ζ. 276 
26

 Σαλ Σήκεξα, Τα Οξισθηθά, www.sansimera.gr, πνυζααζδ ζηζξ 12/10/2019 
27

 Σαλ Σήκεξα, Τα Οξισθηθά, ό.π. 
28 Ν. Συιπνμξ, ό.π., ζ. 443  

http://www.sansimera.gr/
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Σα «Οξισθηθά», υπςξ μκμιάζηδηε δ αηοπήξ ελέβενζδ ηςκ οπυδμοθςκ 

Δθθήκςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημ 1770, ήηακ ηαζ δ ηεθεοηαία πνζκ ημκ ιεβάθμ 

λεζδηςιυ ημο 1821. Έιεζκε ζηδκ ζζημνία ιε αοηή ηδκ μκμιαζία θυβς ημο υηζ ημ 

ζπέδζμ ηδξ νςζζηήξ επέιααζδξ ζηδκ Δθθάδα πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ αδενθμφξ  

Αθέλζμ ηαζ Θευδςνμ Ονθυθ, ζηα πθαίζζα ημο νςζμ-ημονηζημφ πμθέιμο ημο 1768-

1774
29

.   

Ο Αθέλζμξ Ονθυθ ιε ημ νςζζηυ ζηυθμ ακμίπηδηε ζημ Αζβαίμ πέθαβμξ ηαζ βζα 

κα απαθφκεζ ηάπςξ ηδκ κηνμπή ηδξ νςζζηήξ απμηοπίαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, 

ηαηέζηνερε ημκ μεςιακζηυ ζηυθμ ζηδ καοιαπία ημο Σζεζιέ, ζηζξ 7 Ημοθίμο 1770. Ο 

ημονηζηυξ ζηυθμξ οπέζηδ πακςθεενία ηαζ μ νςζζηυξ πανέιεζκε ηονίανπμξ ζημ Αζβαίμ 

ςξ ηα ηέθδ ημο πμθέιμο ημ 1774.  

Ζ  ήηηα ηςκ επακαζηαηζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ έεεζε πνυςνμ 

ηέθμξ ζηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ Δθθήκςκ βζα απεθεοεένςζδ. Σα ααεφηενα αίηζα ηδξ 

απμηοπίαξ ήηακ δ ηαηή μνβάκςζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πνυκμ πμο λμδεφηδηε ζε 

δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ επζπεζνήζεζξ ηαζ δ εθάπζζηδ οθζηή αμήεεζα πμο δυεδηε απυ 

ηδ Ρςζία
30

. θα αοηά  μδήβδζακ ζημ κα ηαηαζηαθεί δ  ελέβενζδ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια (Φεανμοάνζμξ-Μάζμξ 1770)
31

. 

Ζ ελέβενζδ ημο 1770 ζηδνίπηδηε ζε ιζα πανελήβδζδ: Οζ Ρχζμζ εεςνμφζακ 

υηζ εα κζημφζακ ααζζγυιεκμζ ζηζξ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ, εκχ μζ Έθθδκεξ πάνδ ζηζξ 

νςζζηέξ. Ζ Ρςζία εεχνδζε οπεφεοκμοξ βζα ηδκ απμηοπία ηδξ ελέβενζδξ ημοξ 

Πεθμπμκκήζζμοξ, μζ μπμίμζ ακαθχεδηακ ζε ιεηαλφ ημοξ ένζδεξ, δζυηζ μπμζαδήπμηε 

άθθδ δζηαζμθμβία εα έεζβε ημ βυδηνμ ημο νςζζημφ ζηναημφ
32

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Σαλ Σήκεξα, Τα Οξισθηθά, ό.π.  
30

 Ν. Συιπνμξ, ό.π., ζ. 448 
31 Ν. Συιπνμξ, ό.π., ζ. 448 
32

 Ν. Συιπνμξ, ό.π., ζ. 443 
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1.2. Οι ζςνέπειερ ηυν Οπλυθικών 

Αημθμφεδζακ μθέενζεξ ζοκέπεζεξ βζα ημοξ ελεβενιέκμοξ ιε ζθαβέξ, δζχλεζξ, 

ακηίπμζκα ηαζ έκα δζάζπανημ θυαμ βζα πμθθά πνυκζα. Ζ απμβμήηεοζδ ηςκ Δθθήκςκ, 

πμο ήηακ πεπεζζιέκμζ πςξ εα ημοξ απεθεοεένςκε δ Ρςζία, ήηακ ιεβάθδ ηαζ μζ 

εθπίδεξ ημοξ βζα απμηίκαλδ ημο ημονηζημφ γοβμφ έζαδζακ.  

Αημθμφεδζακ ζθαβέξ αιάπςκ ζε υθδ ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, ηονίςξ ζηδ 

Μαηεδμκία, Θεζζαθία ηαζ ηενεά Δθθάδα. Φμαενέξ ηαηαζηνμθέξ οπέζηδζακ μ 

Βυθμξ, δ Λάνζζα ηαζ ηα Σνίηαθα
33

. Οζ ζθαβέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ άβμκδ βδ 

μδήβδζακ ημοξ ακοπενάζπζζημοξ ναβζάδεξ ζημκ ελζζθαιζζιυ. ε πενζμπέξ υπςξ 

ιφνκδ, Κςκζηακηζκμφπμθδ, Μοηζθήκδ, Λήικμ, ζδιεζχεδηακ θεδθαζίεξ, θυκμζ ηαζ 

ειπνδζιμί
34

.  

Μεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ οπέζηδ δ Πεθμπυκκδζμξ πμο ήηακ ηαζ ημ ηέκηνμ ηδξ 

ελέβενζδξ. Οθυηθδνα πςνζά, πυθεζξ ηαζ ιμκαζηήνζα θεδθαηήεδηακ ηαζ 

πονπμθήεδηακ, εκχ υζμζ ηάημζημζ βθίηςζακ ηδ ζθαβή ηαηέθοβακ ζηα μνεζκά βζα κα 

ζςεμφκ. Σα ίπκδ ηδξ ηαηαζηνμθήξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ δζαηδνήεδηακ έκημκα έςξ ηαζ 

ηδκ Δπακάζηαζδ ημο 1821
35

.  

Μάθζζηα θέβεηαζ πςξ είπε απμθαζζζηεί απυ ηδκ Πφθδ δ βεκζηή ζθαβή ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, υιςξ δ δζαηαβή δεκ εηηεθέζηδηε δζυηζ μζ παζάδεξ 

ακανςηήεδηακ πςξ ζε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ δεκ εα πθήνςκε ηακείξ ημοξ θυνμοξ, 

πάκς ζημοξ μπμίμοξ ααζζγυηακ δ Οεςιακζηή Αοημηναημνία
36

.  

Μζα ελίζμο μδοκδνή ζοκέπεζα ήηακ μ ελακδναπμδζζιυξ ηςκ ηαημίηςκ απυ 

ηζξ πενζμπέξ ημοξ. Παναηδνήεδηακ ιαγζηέξ ιεηαηζκήζεζξ πνμξ αζθαθέζηενεξ 

πενζμπέξ ημο εθθαδζημφ πχνμο, αηυιδ ηαζ ζημ ελςηενζηυ. ζμζ εβηαηέθεζρακ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ εβηαηαζηάεδηακ ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ ζηα Δπηάκδζα ή ζε άθθεξ 

ιεβάθεξ πυθεζξ ημο εζςηενζημφ.  

Αημθμφεδζακ ιεηαηζκήζεζξ πνμξ ηδ Μζηνά Αζία, Κςκζηακηζκμφπμθδ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ Αοζηνία, Οοββανία ηαζ Ρςζία. ηδ Ρςζία ιάθζζηα δ εβηαηάζηαζδ 

ηςκ Δθθήκςκ έβζκε ιε θνμκηίδα ηςκ νςζζηχκ ανπχκ ηαζ ηδκ αζβίδα ηδξ Μεβάθδξ 

Αζηαηενίκδξ.  

                                                           
33

 ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ζηδκ:  Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 25 (2015), ζ. 87 
34  ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ό.π., ζ. 88 
35  ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ό.π., ζ. 88 
36 D. Brewer, Διιάδα 1453-1821: Οη άγλσζηνη αηώλεο, Αεήκα 2019, ζ. 140 



15 
 

Απυ ηδκ εηδζηδηζηή ιακία ηςκ Σμφνηςκ δεκ βθίηςζακ μφηε μζ δνςζημί 

μοθζχηεξ, μζ μπμίμζ είπακ ζοιιεηάζπεζ ζηδκ ελέβενζδ ζημ πθεονυ ηςκ Ρχζςκ. 

Δκακηίμκ ημοξ ζηνάθδηε μ Αθή Παζάξ ηςκ Ηςακκίκςκ ημκ Ημφθζμ ημο 1792, ςζηυζμ 

ηα ζηναηεφιαηά ημο οπέζηδζακ απχθεζεξ ηαζ επέζηνερακ ζηα Γζάκκεκα.  

Ζ Κνήηδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηα θαηζά ιε ανπδβυ ημκ μκμιαζηυ ηαζ 

ιμνθςιέκμ πνυηνζημ Ηςάκκδ Γαζηαθμβζάκκδ, φρςζακ επακαζηαηζηή ζδιαία 

εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ ημκ Απνίθδ ημο 1770. Ανκήεδηακ κα πθδνχζμοκ ημοξ θυνμοξ 

ηαζ έπεζηα λεηίκδζακ ηδκ επακαζηαηζηή ημοξ δνάζδ, ακαβηάγμκηαξ ημοξ Σμφνημοξ 

ημο κδζζμφ κα ηθεζζημφκ ζηα θνμφνζα, εκχ πανάθθδθα πνμλέκδζακ απχθεζεξ ζηα 

ημονηζηά ζηναηεφιαηα
37

. 

Όζηενα απυ ζηθδνέξ ηαζ αζιαηδνέξ ζοιπθμηέξ ζημ κδζί έθηαζακ πενίπμο 

15.000 άκδνεξ πνμξ εκίζποζδ ηςκ ημονηζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ιε απμηέθεζια κα 

πκζβεί ζημ αίια δ ελέβενζδ. Ο Γαζηαθμβζάκκδξ ηαζ μζ ζφκηνμθμί ημο ζοκεθήθεδζακ 

ηαζ είπακ μζηηνυ ηέθμξ. Αημθμφεδζακ θμαενέξ ζθαβέξ αιάπςκ, δοζαάζηαηηδ 

θμνμθμβία ηαζ ιζα αθυνδηδ ηαηάζηαζδ ιε απμηέθεζια κα θζβμζηέρεζ επζηίκδοκα ημ 

εθθδκζηυ ζημζπείμ ζημ κδζί
38

.   

Σα κδζζά ημο Αζβαίμο οπέζηδζακ ηζξ θζβυηενεξ ζοκέπεζεξ πάνδ ζηδ ζφκεζδ 

ημο ανπδβμφ ζημο ημονηζημφ ζηυθμο (Καπμοδάκ παζά) Υαζάκ ιπέδ ηαζ ηζξ 

εζζδβήζεζξ ημο δζενιδκέα ημο ζηυθμο Νζημθάμο Μαονμβέκδ. Αηυια ηαζ ηα Φανά 

πμο πνμλέκδζακ απχθεζεξ ζημοξ Σμφνημοξ, ηαηάθενακ κα αικδζηεοημφκ ηαζ κα 

απμθφβμοκ ηζξ μδοκδνέξ ζοκέπεζεξ
39

. 

Δηηυξ απυ ηδκ εηδζηδηζηή ιακία ηςκ Σμφνηςκ, μζ Έθθδκεξ (ηονίςξ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θεζζαθίαξ), είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ ηζξ ςιυηδηεξ ηςκ 

Αθαακχκ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ιζζεμθυνμζ ηςκ Σμφνηςκ. Σα ζηίθδ ηςκ 

Αθαακχκ ιζζεμθυνςκ ζηυνπζζακ ημκ ηνυιμ ζε ζδιεία πμο άνπζζακ κα ηαηαπζέγμοκ 

ηαζ ημοξ Σμφνημοξ ηαζ ημοξ Έθθδκεξ  ηδξ Πεθμπμκκήζμο.  

Κμζκέξ ήηακ μζ εηηθήζεζξ Δθθήκςκ ηαζ Σμφνηςκ βζα απαθθαβή απυ αοηή ηδ 

θμαενή ιάζηζβα, ιε απμηέθεζια ημ 1779 μ ζμοθηάκμξ κα δζαηάλεζ ημκ Καπμοδάκ 

                                                           
37

 ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ό.π., ζ. 82 
38

 ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ό.π., ζ. 82 
39

 ηέθακμξ Παπαδυπμοθμξ, «Ζ εθθδκζηή επακάζηαζδ ημο 1770 ηαζ μ ακηίηηοπυξ ηδξ ζηζξ εθθδκζηέξ 

πχνεξ», ό.π., ζ. 87 
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παζά κα εηδζχλεζ ημοξ Αθαακμφξ απυ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, ημ μπμίμ ηαζ πέηοπε 

ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια
40

.    

Γζα ημοξ Μακζάηεξ, μζ μπμίμζ πνςημζηάηδζακ ζηδκ ελέβενζδ ηςκ 

Ονθςθζηχκ, δ μεςιακζηή δζμίηδζδ εέζπζζε ημ αλίςια ημο ιπέδ ηδξ Μάκδξ. Με ημ 

ιέηνμ αοηυ δ Πφθδ εέθδζε κα «δέζεζ» ηα πένζα ηςκ ακοπυηαηηςκ Μακζαηχκ χζηε κα 

ιδκ ιπμνμφκ κα ελεβενεμφκ λακά εκακηίμκ ηδξ.  

Σμ αλίςια ημο ιπέδ ήηακ μ ακχηενμξ δζμζηδηζηυξ ηίηθμξ ζηδκ μεςιακζηή 

αοημηναημνία ηαζ ημκ δζεηδζημφζακ ζηδκ Μάκδ δομ επζθακείξ μζημβέκεζεξ, δ 

μζημβέκεζα Σγακεηάηδ, δ μπμία ηαηείπε ημ αλίςια ηνεζξ θμνέξ ηαζ δ μζημβέκεζα 

Μαονμιζπάθδ. Ο Πέηνμξ Μαονμιζπάθδξ  ακέθααε ημ αλίςια ημκ Ημφκζμ ημο 1816 ηαζ 

έιεζκε ζηδκ ζζημνία ιε ημ πνμζςκφιζμ Πεηνυιπεδξ, μ μπμίμξ ήηακ ηαζ μ ηεθεοηαίμξ 

ιπέδξ ηδξ Μάκδξ ςξ ημ λέζπαζια ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821
41

.  

Μπμνεί μζ ζοκέπεζεξ ηςκ Ονθςθζηχκ κα ήηακ μθέενζεξ βζα ημοξ Έθθδκεξ, 

ςζηυζμ ιεηά ηδκ καοιαπία ημο Σζεζιέ  αημθμφεδζε δ οπμβναθή ηδξ οκεήηδξ ημο 

Κζμοηζμφη Κασκανηγή (10/21 Ημοθίμο 1774). Με ηδ ζοκεήηδ αοηή ηενιαηίζηδηε μ 

νςζμημονηζηυξ πυθειμξ ημο 1768-1774. 

Ζ ζοκεήηδ αοηή εεςνείηαζ έκα ηαηυνεςια ηδξ νςζζηήξ δζπθςιαηίαξ. 

Δπζηεφπεδηε δ αικδζηία υζςκ έθααακ ιένμξ ζημκ πυθειμ, ηαηάθδρδ απυ ηα νςζζηά 

ζηναηεφιαηα πςνζχκ ηαζ μπονχκ ζηα ζφκμνα
42

. Δπζπθέμκ, μζ Ρχζμζ πέηοπακ ηδκ 

εθεφεενδ καοζζπθμΐα ζηζξ ημονηζηέξ εάθαζζεξ, ιε νχζζηδ ζδιαία ζηα εθθδκζηά 

πθμία, ηάηζ πμο μδήβδζε ζε άκεδζδ ηδκ εθθδκζηή καοηζθία έςξ ηαζ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

Δπακάζηαζδξ ημο 1821.  

Ζ εθεφεενδ καοζζπθμΐα έθενε ειπμνζηά πνμκυιζα βζα ημοξ πνζζηζακμφξ 

ναβζάδεξ αθθά ηαζ ηδκ ίδζα ηδ Ρςζία. Δπίζδξ, δ Ρςζία πέηοπε ηδκ ακελανηδζία ηςκ 

Σαηάνςκ ηδξ Κνζιαίαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ εκ βέκεζ. Οζ 

υνμζ αοημί πμο εοκυδζακ ημοξ πνζζηζακμφξ ηδξ μεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ, 

μθείθμκηαζ ζηδκ εοθοΐα ηςκ Ρχζςκ δζπθςιαηχκ ηδξ Μεβάθδξ Αζηαηενίκδξ ηαζ 

έδςζε ζηδ Ρςζία ημ δζηαίςια κα πανειααίκεζ ζηα εζςηενζηά ηδξ Οεςιακζηήξ 

Αοημηναημνίαξ
43

.     

Ζ οκεήηδ ημο Κζμοηζμφη Κασκανηγή έδςζε ημ δζηαίςια ζημοξ οπδηυμοξ 

ηδξ Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ κα ζοκαθθάζζμκηαζ ιε ηδκ ηοαένκδζδ, έπμκηαξ ηδκ 

                                                           
40

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, Θεζζαθμκίηδ 2005, ζ. 134 
41

Σαλ Σήκεξα, Πεηξόκπεεο Μαπξνκηράιεο (1773-1848), www.sansimera.gr, πνυζααζδ ζηζξ 20/10/2019 
42

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 134 
43

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 134 
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οπμζηήνζλδ ηςκ λέκςκ ηναηχκ
44

. Γζα αοηυ εζδζηά μζ Έθθδκεξ οπήημμί ηδξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοθοΐα ηςκ Φακανζςηχκ ζοιαμφθςκ ηδξ Πφθδξ, ςθεθήεδηακ ζε 

ηέημζμ ααειυ, πμο δ μζημκμιζηή πνυμδυξ ημοξ δδιζμφνβδζε ηδκ αζηζηή ηάλδ ηςκ 

Δθθήκςκ ηδξ δζαζπμνάξ.  

Σα μζημκμιζηά  πνμκυιζα ηδξ ηάλδξ αοηήξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πκεοιαηζηή 

ακαβέκκδζδ πμο εα άνπζγε εκηυξ μθίβμο ζηδκ Δονχπδ, είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

εεκζηή αθφπκζζδ ηςκ Δθθήκςκ.  

Απμδείπεδηε πενίηνακα βζα ημοξ Έθθδκεξ πςξ πανά ηδκ απμηοπία ημοξ, ηα 

Ονθςθζηά δεκ ήηακ πανά μ πνμάββεθμξ ηδξ ιεβάθδξ επακάζηαζδξ ημο ’21 ηαζ δ ανπή 

ηδξ εεκζηήξ ημοξ αθφπκζζδξ ζημ δνυιμ βζα ηδκ απμηίκαλδ ημο ημονηζημφ γοβμφ. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Κ. Βανθήξ, Βελεηνηνπξθηθνί θαη ξσζνηνπξθηθνί πόιεκνη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο (1453-1821), 

Αεήκα 1995, ζ. 111 
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Β΄ Κεθάλαιο 

Η Μεζζηνία ζηην ππυηοποπία ηος Αγώνα ηηρ Ανεξαπηηζίαρ  

2.1. Η ποπεία ππορ ηον μεγάλο ξεζηκυμό ηος 1821 

Πνζκ ημ ηέθμξ ημο 18
μο

 αζχκα ηα ζδιάδζα ιζαξ εθθδκζηήξ ακαβέκκδζδξ ήηακ 

πζα θακενά ηαζ δ πζεακυηδηα ιζαξ επζηοπδιέκδξ επακάζηαζδξ πμο εα μδδβμφζε ζηδκ 

εεκζηή ακελανηδζία δεκ ιπμνμφζε κα απμηθεζζηεί. θμζ πνμέαθεπακ ιζα αθθαβή ζημ 

εθθδκζηυ γήηδια, αθθά ηακείξ δεκ ιπμνμφζε ιε αεααζυηδηα κα πεζ πμζά αηνζαχξ εα 

ήηακ αοηή δ αθθαβή
45

.  

Οζ πενζδβδηέξ απυ ηδ Γφζδ πμο ήηακ ηονίςξ Βνεηακμί ανζζημηνάηεξ πμο 

ακαβηάγμκηακ κα ηάκμοκ ημ βφνμ ηδξ Δονχπδξ, παναηάιπημκηαξ ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδ 

Γαθθία ελαζηίαξ ηςκ Ναπμθευκηεζςκ πμθέιςκ, ήηακ ενειιέκμζ ιε ημ ζδεχδεξ ηδξ 

εθθδκζηήξ ηθαζζηήξ παζδείαξ ηαζ πίζηεοακ πςξ μζ Έθθδκεξ εα ηαηάθενκακ κα 

ακαηηήζμοκ ηδκ εεκζηή ημοξ οπενδθάκεζα
46

.    

Σδκ εεκζηή αθφπκζζδ ηςκ Δθθήκςκ ηδκ εκίζποζε ανηεηά δ μθμέκα 

αολακυιεκδ μζημκμιζηή άκεδζδ πμο είπε λεηζκήζεζ ιε ηδ οκεήηδ ημο Κζμοηζμφη 

Κασκανηγή. Σα οπυ νςζζηή ζδιαία εθθδκζηά πθμία αμήεδζακ ζημ κα δζεονφκμοκ ηζξ 

ειπμνζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ ηα καοηζηά κδζζά Όδνα, πέηζεξ ηαζ Φανά.  

Με ηδκ έηνδλδ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ ημ 1789, ημνοθχεδηε δ 

μζημκμιζηή άκμδμξ ηςκ Δθθήκςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ειπμνζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ημο βαθθζημφ καοηζημφ ζηδκ Δββφξ Ακαημθή ηαζ ηδκ πακηεθή 

ακοπανλία ημο ημονηζημφ ειπμνζημφ καοηζημφ
47

.  

Ζ μζημκμιζηή άκεδζδ δδιζμφνβδζε ιζα αζηζηή ηάλδ ηονίςξ ζηα καοηζηά  

κδζζά, ηαεχξ ηαζ εηηυξ εθθαδζημφ πχνμο ιε ημοξ Έθθδκεξ ηδξ δζαζπμνάξ. 

Γζάζπανηεξ ήηακ μζ εθθδκζηέξ πανμζηίεξ ζημκ εονςπασηυ πχνμ, ιε αηιαζυηενεξ αοηέξ 

ηδξ Βζέκκδξ ηαζ ηδξ Σενβέζηδξ, ζπμοδαία ηέκηνα ημο απυδδιμο εθθδκζζιμφ.  

Αημθμοεμφκ μζ Παναδμοκάαζεξ Ζβειμκίεξ ηδξ Μμθδμαθαπίαξ, υπμο ημ 

ηναηαζυ εθθδκζηυ ζημζπείμ ζηδκ πμθζηζηή ηαζ μζημκμιζηή γςή, ζε πυθεζξ υπςξ ημ 

Ηάζζμ ηαζ ηδκ Οδδζζυ, αμήεδζε αζζεδηά ζηδκ εκίζποζδ ηςκ οπυδμοθςκ Δθθήκςκ.  

Μπμνεί μ δπεζνςηζηυξ εθθδκζηυξ πχνμξ κα γμφζε ζε πκεοιαηζηυ ζημηάδζ ζε 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ημονημηναηίαξ, ςζηυζμ δ Δονχπδ είπε ανπίζεζ κα πάθθεηαζ απυ 

                                                           
45

 C. Woodhouse, H ηζηνξία ελόο ιανύ. Οη Έιιελεο από ην 324 έσο ζήκεξα, Αεήκα 2008, ζ. 161  
46

 C. Woodhouse, ό.π., ζ. 161 
47

Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 139 
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ημκ Γζαθςηζζιυ, ημ πκεοιαηζηυ ηίκδια πμο ζοβηθυκζζε ηδκ Δονχπδ ζηα ηέθδ ημο 

17
μο

 ηαζ ανπέξ ημο 18
μο

 αζχκα ηαζ επδνέαζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ πμο είπακ 

ηαηαθδθεεί απυ ηφιαηα κεμηενζζιμφ ηαζ θζθεθεοεενζζιμφ.    

 Οζ Έθθδκεξ έιπμνμζ ηαζ ηα πθδνχιαηα ηςκ εθθδκζηχκ πθμίςκ πμο 

ηαλίδεοακ ακά ηδ Μεζυβεζμ, ιεηέθενακ υπμο ιπμνμφζακ ηζξ ζδέεξ  ημο Γζαθςηζζιμφ 

ηαζ ημο θζθεθεοεενζζιμφ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ μζημκμιζηή πνυμδμξ οπμαμήεδζε ηδκ 

εεκζηή αθφπκζζδ ηςκ Δθθήκςκ, απμηεθεί έκα εκδζαθένμκ θαζκυιεκμ ζηδ κέα 

εθθδκζηή ηαζ βεκζηυηενα  ζηδκ εονςπασηή ζζημνία
48

.  

Σδκ πμθζηζζηζηή ηίκδζδ ημο κεμεθθδκζημφ Γζαθςηζζιμφ ακηζπνμζςπεφμοκ 

ζηα ηέθδ ημο 18
μο

 πνμξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα μζ ελήξ: Αδαιάκηζμξ Κμναήξ,  Γακζήθ 

Φζθζππίδδξ,  Άκεζιμξ Γαγήξ,  Θευθζθμξ Καΐνδξ,  Γνδβυνζμξ Κςκζηακηάξ,  Νευθοημξ 

Γμφηαξ,  Αεακάζζμξ Φαθίδαξ,  Βεκζαιίκ μ Λέζαζμξ ηαζ πμθθμί άθθμζ
49

. 

Ζ πκεοιαηζηή ηίκδζδ πμο λεηίκδζε ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ζοκδοάζηδηε ιε ημ 

ζπέδζμ ηδξ εεκζηήξ Παθζββεκεζίαξ πμο ακήηεζ ζημκ Ρήβα Βεθεζηζκθή (1757-1798), 

ζπμοδαία πνμζςπζηυηδηα ηδξ Γζαζπμνάξ ηαζ πνςημιάνηονα ηδξ εθθδκζηήξ 

Δπακάζηαζδξ. Ζ επακαζηαηζηή ημο δνάζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ άδμλμ ηαζ πνυςνμ 

ηέθμξ ημο, άκμζλακ ημ δνυιμ βζα ηδκ επακαζηαηζηή δνάζδ ηςκ Δθθήκςκ, πμο 

ηζκμφκηακ πζα  πνμξ ηδκ μνβάκςζδ βζα ηδκ απμηίκαλδ ημο ημονηζημφ γοβμφ.  

Ζ πκεοιαηζηή αθφπκζζδ έπνεπε κα μνβακςεεί ζοκδοαζηζηά ιε ηδκ 

επακαζηαηζηή δνάζδ ηςκ Δθθήκςκ. Σμ ένβμ αοηυ ακέθααακ δομ εηαζνείεξ, ημ 

«Διιελόγισζζν Ξελνδνρείν» (Πανίζζ 1809) ηαζ δ «Φηιόκνπζνο Δηαηξεία» (Αεήκα 

1813), πμο ιε πνυζπδια υηζ απέαθεπακ ζε παζδεοηζημφξ ηαζ πμθζηζζηζημφξ ζημπμφξ, 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθμφζακ ιοζηζηέξ μνβακχζεζξ ιε ζημπυ ηδκ πνμεημζιαζία 

ηδξ εεκζηήξ ελέβενζδξ. Οζ δομ αοηέξ εηαζνείεξ ήηακ μ πνμάββεθμξ ηδξ Φζθζηήξ 

Δηαζνείαξ πμο ακέθααε ηεθεζςηζηά ημ ένβμ ηδξ εεκζηήξ απεθεοεένςζδξ.   

Ζ Φζθζηή Δηαζνεία ζδνφεδηε ημ επηέιανδ ημο 1814 ζηδ Οδδζζυ ηδξ 

Ρςζίαξ απυ ηνεζξ παηνζχηεξ ειπυνμοξ, ημ Νζηυθαμ ημοθά, Αεακάζζμ Σζαηάθςθ 

ηαζ Διιακμοήθ Ξάκεμ. Οζ Φζθζημί μνηίζηδηακ ζημ υκμια ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ κα 

αμδεήζμοκ ημ εθθδκζηυ βέκμξ  κα απμηζκάλεζ ημκ ημονηζηυ γοβυ.  

Οζ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ πμο είπακ δδιζμονβδεεί ζηδκ Δονχπδ ιεηά ημ ηέθμξ 

ηςκ Ναπμθευκηεζςκ πμθέιςκ απαζημφζακ απυθοηδ ιοζηζηυηδηα ζηδ δνάζδ ηδξ 

Φζθζηήξ. Ζ παθζκυνεςζδ ηδξ ιμκανπίαξ ζηα πενζζζυηενα εονςπασηά ηνάηδ ηαζ δ 

                                                           
48

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 139 
49

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 139 
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Ηενά οιιαπία πμο ακέθααε ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηδκ απμθοβή ηάεε κέμο 

επακαζηαηζημφ ηζκήιαημξ, ήηακ αιείθζηηδ ζε ηάεε ελέβενζδ ή επακαζηαηζηή ζδέα.      

Ο ανζειυξ ηςκ Φζθζηχκ ιέζα ζηδκ Οεςιακζηή  Αοημηναημνία, δ μπμία 

πανά ηα ειθακή ζοιπηχιαηα παναηιήξ δζαηδνμφζε αηυιδ ιεβάθδ δφκαιδ, είπε 

αολδεεί ηυζμ, πμο δ έδνα ηδξ ιεηαθένεδηε (ηαζ βζα ζηναηδβζημφξ θυβμοξ) ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηδκ ηανδζά ηδξ Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ.  

Οζ ηνεζξ ζδνοηέξ ηδξ ήηακ άζδιμζ άκενςπμζ, μζ μπμίμζ ηαηαθάααζκακ πςξ 

ιυκμζ ημοξ δεκ ιπμνμφζακ κα ηζκήζμοκ ηα κήιαηα αοημφ ημο εβπεζνήιαημξ ηαζ 

δζέδζδακ πςξ δνμφζακ ςξ εηηεθεζηζηά υνβακα ιζαξ «Αλώηαηεο Αξρήο». Καζ επεζδή 

δεκ οπήνπε πζεακυηδηα έλςεεκ αμήεεζαξ βζα ηδκ Δπακάζηαζδ, πνμζπαεμφζακ κα 

ανμοκ έκακ ανπδβυ ιε ζζπονή πνμζςπζηυηδηα κα ηαεμδδβήζεζ ημκ Αβχκα.  

Ανπζηά απεοεφκεδηακ ζημκ Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα, οπμονβυ ηςκ Δλςηενζηχκ 

ηδξ Ρςζίαξ, μ μπμίμξ ανκήεδηε δομ θμνέξ ηδκ ανπδβία ηδξ Δηαζνείαξ, εεςνχκηαξ πςξ 

δ εέζδ ημο ζηδ νςζζηή Αοθή εα ςθεθμφζε πενζζζυηενμ ημοξ Έθθδκεξ.  

Ο Καπμδίζηνζαξ ζοκζζημφζε ζηα ιέθδ ηδξ Φζθζηήξ ροπναζιία, ζφκεζδ ηαζ 

ακαιμκή, εκχ  πμθθέξ θμνέξ ζοβηάθορε ηδκ φπανλή ηδξ ηαζ πνμζηάηεοζε ηα ζηεθέπδ 

ηδξ
50

. Σδκ ανπδβία ηεθζηχξ ακέθααε ηαζ ιάθζζηα ιε ιεβάθμ εκεμοζζαζιυ μ 

αλζςιαηζηυξ ημο νςζζημφ ζηναημφ, Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ, βυκμξ ιεβάθδξ 

Φακανζχηζηδξ μζημβέκεζαξ, ιε ηαηαβςβή απυ ημκ Πυκημ
51

.   

Ο πνίβηζπαξ Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ μνίζηδηε ςξ «Γεληθόο Δπίηξνπνο ηεο 

Αξρήο» ημκ Απνίθδ ημο 1820 ηαζ ακέθααε ηδκ εοεφκδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ 

πνμεημζιαζίαξ ημο Αβχκα, δζηαζχκμκηαξ ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ Δθθήκςκ βζα 

νςζζηή αμήεεζα βζα ηδκ απεθεοεένςζή ημοξ. Μαγί ιε ημκ αδενθυ ημο Γδιήηνζμ 

Τρδθάκηδ ακέθααακ κεοναθβζηά πυζηα ζημκ επενπυιεκμ απεθεοεενςηζηυ Αβχκα. Σμ 

λέζπαζια ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ ήηακ πνμ ηςκ ποθχκ.  

Ο αβχκαξ ηςκ Δθθήκςκ είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ακοπέναθδηεξ δοζημθίεξ 

ιέζα ζημ ηθίια ηνμιμηναηίαξ πμο είπε δδιζμονβήζεζ δ Ηενά οιιαπία, υιςξ ημ 

βεκζηυηενμ ηθίια ηδξ επμπήξ είπε ηάκεζ ημοξ Δονςπαίμοξ κα δμοκ ιε ζοιπάεεζα ημ 

εθθδκζηυ γήηδια, ημ μπμίμ έπνεπε κα θοεεί βζα πμθθμφξ θυβμοξ υπςξ απμδείπεδηε.   

Σα αθθδθμζοβηνμουιεκα ζοιθένμκηα ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ζηδ 

Βαθηακζηή Υενζυκδζμ  πνμηαθμφζακ ηνζβιμφξ ζηα εειέθζα ηδξ Ηενάξ οιιαπίαξ, δ 

                                                           
50

 Θ. Υνήζημο, Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ 

(1947), 22 Γνθίκηα Ιζηνξίαο, Αεήκα 1999,  ζ. 26 
51

 Γ. Γζακκυπμοθμξ, «Αθέλακδνμξ ηαζ Γδιήηνζμξ Τρδθάκηδξ», ζημ: Ιδξπηέο ηεο Νεόηεξεο Διιάδαο, 

Αεήκα 2010, ζ. 6 
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μπμία εκχ είπε δζα νμπάθμο απαβμνεφζεζ ηάεε επακαζηαηζηή ελέβενζδ, δεκ ηζκήεδηε 

εκακηίμκ ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ.  

φιθςκα ιε ημ ζπέδζμ ημο Τρδθάκηδ, δ Δπακάζηαζδ εα άνπζγε απυ ηζξ 

Παναδμοκάαζεξ δβειμκίεξ, ιε ηαοηυπνμκδ ελέβενζδ ζηδκ ηονίςξ Δθθάδα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα  ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Σμ ζπέδζμ αοηυ είπε παναηηήνα ακηζπενζζπαζιμφ 

ηαζ εα ελεθζζζυηακ πςνίξ ηδκ πίεζδ ηςκ ημονηζηχκ ζηναηεοιάηςκ πμο εα 

ανίζημκηακ ηαεδθςιέκα ζηδ κυηζα πθεονά ημο Γμφκααδ
52

.   

Οζ Παναδμοκάαζεξ Ζβειμκίεξ δζμζημφκηακ απυ ημοξ Φακανζχηεξ απυ ηζξ 

ανπέξ ημο 1700, δ πανμοζία ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο ήηακ αηιαία ηαζ δ Σμονηία δεκ 

ιπμνμφζε κα απμζηείθεζ ζηναηεφιαηα ζηδκ πενζμπή, θυβς ζοκεήηδξ πμο είπε 

οπμβνάρεζ απυ ημ 1812. Ο ημονηζηυξ ζηναηυξ εα ανζζηυηακ ιεηαλφ δομ ιεηχπςκ ακ 

πανάααζκε ηδ οκεήηδ ηαζ έηζζ δ επζηνάηδζδ ηδξ Δπακάζηαζδξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ 

ήηακ δεδμιέκδ.   

ηζξ 22 Φεανμοανίμο 1821 μ Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ πέναζε ημκ πμηαιυ 

Πνμφεμ, έπμκηαξ ζοβηεκηνχζεζ ιενζηέξ πζθζάδεξ κέμοξ, ζπμοδαζηέξ ηονίςξ ηαζ ζηζξ 

24 ημο ίδζμο ιήκα ελέδςζε ηδκ επακαζηαηζηή πνμηήνολδ «Μάρνπ ππέξ πίζηεσο θαη 

παηξίδνο». Ζ πνυεεζδ ημο Τρδθάκηδ κα ζοιπαναζφνεζ ζηδκ ελέβενζδ ηαζ ηα 

οπυθμζπα ααθηακζηά έεκδ δεκ πέηοπε
53

. 

Ο ηζάνμξ Αθέλακδνμξ πμο ανζζηυηακ ζημ οκέδνζμ ηδξ Ηενάξ οιιαπίαξ 

ζημ Λάοιπαπ, οπμπνεχεδηε κα απμδμηζιάζεζ ημ ηίκδια ημο Τρδθάκηδ ηαζ κα ημκ 

δζαβνάρεζ απυ ημκ νςζζημφ ζηναηυ, βζα κα δζαθφζεζ ηοπυκ οπυκμζεξ οπυεαθρδξ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ απυ ηδ Ρςζία. Πανάθθδθα μ παηνζάνπδξ Γνδβυνζμξ Δ΄ οπμπνεχεδηε 

κα αθμνίζεζ ημκ Τρδθάκηδ, εζδάθθςξ μ ζμοθηάκμξ απεζθμφζε ιε ζθαβή ημοξ 

Έθθδκεξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ άθθςκ πυθεςκ.  

ηζξ 9 Μανηίμο μ ημονηζηυξ υπθμξ πνμπχνδζε ζε ακηίπμζκα εκακηίμκ 

επζθακχκ Δθθήκςκ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ζθαβζάγμκηαξ αδζαηνίηςξ άκδνεξ 

βοκαίηεξ ηαζ ηθδνζημφξ. Απυ ηδκ εηδζηδηζηή ημοξ ιακία δεκ βθίηςζε μφηε μ 

Παηνζάνπδξ Γνδβυνζμξ Δ, ημκ μπμίμ ηνέιαζακ ζηδκ ιεβάθδ Πφθδ ημο Παηνζανπείμο 

ηδκ Κονζαηή ημο Πάζπα,
54

 πνμηαθχκηαξ ηδκ θνίηδ ηαζ ημκ ηνυιμ ζημοξ πνζζηζακμφξ.   
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 National Geographic, Ο μεζεθσκόο ηνπ Γέλνπο 1821: Η ειιεληθή επαλάζηαζε θαη ε απνηίλαμε  ηνπ 

νζσκαληθνύ δπγνύ, Αεήκα 2010, ζ. 17 
53 Α. Βαηαθυπμοθμξ, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, Θεζζαθμκίηδ 2005, ζ. 159 
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 . Σνζημφπδξ, Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο. Από ηελ ίδξπζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο σο ηελ 

άθημε ηνπ Γεκεηξίνπ Υςειάληε ζηελ Διιάδα, Αεήκα 1993, ζ. 98, η.1  
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ηζξ 7 Ημοκίμο 1821 ζηδ ιάπδ ημο Γναβαηζακίμο μ ζηναηυξ ημο Τρδθάκηδ 

δηηήεδηε, ημ ζηνάηεοια ελμκηχεδηε ηαζ μ ίδζμξ ζοκεθήθεδ απυ ηζξ αοζηνζαηέξ ανπέξ 

ηαζ απεθεοεενχεδηε ιυθζξ ημ 1827, εκχ έκα πνυκμ ιεηά πέεακε λεπαζιέκμξ.  

Ζ επακάζηαζδ ημο Τρδθάκηδ ζηζξ Παναδμοκάαζεξ  Ζβειμκίεξ ιπμνεί κα  

απέηοπε, υιςξ πέηοπε ημκ ανπζηυ ηδξ ζηυπμ κα ηναηήζεζ ηζξ ημονηζηέξ δοκάιεζξ 

ιαηνζά απυ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. Ζ πνμεημζιαζία βζα ηδκ έηνδλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ έθηακε ζημ απυβεζυ ηδξ.  

 

2.2. Η έκπηξη ηηρ Δπανάζηαζηρ 

Μεηά ηδκ απμηοπία ηδξ ελέβενζδξ ζηζξ Παναδμοκάαζεξ Ζβειμκίεξ ήηακ υθα 

έημζια κα λεηζκήζεζ δ Δπακάζηαζδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Ζ Πεθμπυκκδζμξ είπε 

επζθεπεεί ςξ ηέκηνμ ελυνιδζδξ ηςκ επακαζηαηχκ βζα πμθθμφξ θυβμοξ: ηαηανπάξ 

ήηακ απμιαηνοζιέκδ απυ ηα ηέκηνα ελυνιδζδξ ημο ημονηζημφ ζηναημφ ηαζ δ Φζθζηή 

Δηαζνεία είπε εέζεζ βενά ηα εειέθζά ηδξ ζηα πςνζά ηαζ ζηζξ πυθεζξ.  

ηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ ζοβηεκηνςιέκμζ υθμζ μζ ειπεζνμπυθειμζ ακηάνηεξ, 

πνχδκ ηθέθηεξ ζηα αμοκά, ακάιεζά ημοξ ηαζ μ Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, μ μπμίμξ 

ιαγί ιε άθθμοξ ηθέθηεξ είπακ οπδνεηήζεζ ζημκ αββθζηυ ζηναηυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ηαζ ήηακ έημζιμζ κα δχζμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζημκ  λεζδηςιυ.   

Σμ εκδεπυιεκμ ηδξ έκανλδξ ηδξ Δπακάζηαζδξ πνμηαθμφζε ιεβάθεξ ζηέρεζξ 

ηαζ αιθζαμθίεξ, ζδίςξ ζηδκ ακχηενδ ημζκςκζηή ηάλδ ηςκ πνμοπυκηςκ. Ναζ ιεκ 

επζεοιμφζακ ηδκ εθεοεενία, υιςξ θυβς ηδξ εέζδξ ημοξ, ζε εκδεπυιεκδ αθθαβή ημο 

ηαεεζηχημξ εα έπακακ ηα πνμκυιζά ημοξ, άνα ιάθθμκ πνμηζιμφζακ ιζα εθεοεενία 

πενζζζυηενμ ημπζημφ παναηηήνα
55

.  

Γζθμνμφιεκδ ήηακ ηαζ δ ζηάζδ ηδξ Δηηθδζίαξ ζημ εέια ηδξ Δπακάζηαζδξ. 

Πανυθμ πμο δεκ οπήνπε επίζδιδ εθθδκζηή Δηηθδζία απυ ηδκ Άθςζδ ηαζ ιεηά, ηα 

πνμκυιζα ημο Παηνζάνπδ ηαζ μ ζεααζιυξ ηςκ ναβζάδςκ ζημ πνυζςπμ ηςκ ηθδνζηχκ, 

ημοξ έδζκακ ημ δζηαίςια κα έπμοκ βκχιδ πάκς ζε ζμαανά γδηήιαηα. 

ηδ Μεζζδκία πναβιαημπμζήεδηε ζηα ηέθδ Μαΐμο ημο 1819 ζηδκ Ηενά 

Μμκή Βεθακζδζάξ, ζφζηερδ ηςκ πνμηνίηςκ ηαζ ηαπεηακαίςκ ηδξ Μεζζδκίαξ, οπυ ημκ 

απεζηαθιέκμ ηδξ Φζθζηήξ, Γζμκφζζμ Δοιμνθυπμοθμ, μ μπμίμξ εκδιένςζε ημοξ 

                                                           
55

 C. Woodhouse, H ηζηνξία ελόο ιανύ. Οη Έιιελεο από ην 324 έσο ζήκεξα, Αεήκα 2008, ζ. 165 
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πνμφπμκηεξ ηαζ ημοξ ηαπεηακαίμοξ βζα ηζξ απμθάζεζξ ηδξ Φζθζηήξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ έκανλδ ημο Αβχκα
56

.   

Σδκ 1
δ
 Οηηςανίμο 1820 ζημ Ηζιαήθζμ ηδξ Βεζζανααίαξ πναβιαημπμζήεδηε 

ζφζηερδ οπυ ημκ Αθέλακδνμ Τρδθάκηδ, ιε ηδ ζοιιεημπή ημο Διιακμοήθ Ξάκεμο, 

ημο Παπαθθέζζα ηαζ άθθςκ ζδιαζκυκηςκ ηθδνζηχκ, μζ μπμίμζ ηαηυπζκ πμθθχκ 

ζογδηήζεςκ ηαηέζηνςζακ ημ μνζζηζηυ ζπέδζμ ηδξ ελέβενζδξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. 

ημκ Παπαθθέζζα ακαηέεδηε δ μνβάκςζδ ηδξ ελέβενζδξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ.  

ηδ ζφζηερδ ηδξ Βυζηζηζαξ (Αίβζμ) ζηζξ 26 Ηακμοανίμο 1821 μ Γνδβυνζμξ 

Γζηαίμξ, ή αθθζχξ μ Παπαθθέζζαξ, ειθακίζηδηε ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ Ανπήξ ηαζ ημο 

Αθέλακδνμο Τρδθάκηδ. ηδ ζοκάκηδζή ημο ιε ημοξ πνμηνίημοξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, 

πνμζπαεμφζε κα ημοξ πείζεζ πςξ δ Ρςζία ήηακ δ Γφκαιδ πμο εα αμδεμφζε ηδκ 

Δπακάζηαζδ ηαζ πςξ έπνεπε κα λεηζκήζμοκ άιεζα μζ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ
57

.  

Ζ ζφζηερδ έβζκε ζε άηνςξ θμνηζζιέκμ ηθίια, ιε ημκ Παθαζχκ Παηνχκ 

Γενιακυ κα θένεηαζ εκακηίμκ ημο Παπαθθέζζα ηαζ ημοξ πνμηνίημοξ κα εεςνμφκ ηζξ 

οπμζπέζεζξ ημο ανπζιακδνίηδ  βζα έλςεεκ αμήεεζα, ηεκέξ πενζεπμιέκμο
58

.  

Χζηυζμ δ απυθαζδ είπε πανεεί ηαζ ζε αοηυ αμήεδζε δ απμζηίνηδζδ ημο 

Αθή παζά ηςκ Ηςακκίκςκ. Ο Αθή παζάξ ιε ηδ θζθμδμλία κα πάνεζ ηδ εέζδ ημο 

ζμοθηάκμο, πνμηάθεζε ιεβάθδ ακαζηάηςζδ ημκ ηαζνυ εηείκμ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

Οεςιακζηήξ Αοημηναημνίαξ Οζ ημονηζηέξ δοκάιεζξ ηαεδθχεδηακ ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ μ 

δνυιμξ βζα ημοξ επακαζηάηεξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ήηακ ακμζπηυξ.  

Οζ ημονηζηέξ ανπέξ άημοβακ θήιεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ελέβενζδ ηςκ Δθθήκςκ, 

υιςξ δεκ ηζξ πίζηεοακ δζυηζ έανζζηακ αοηυ ημ εκδεπυιεκμ ακέθζηημ. Χζηυζμ εέθδζακ 

κα θάαμοκ ηάπμζα ιέηνα ηαζ απέζηεζθακ ημκ Υμονζίη παζά απυ ημκ Νμέιανζμ ημο 

1820 κα ακαθάαεζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Ο κέμξ κμιάνπδξ Πεθμπμκκήζμο 

(Mora Valesi) εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Σνζπμθζηζά
59

.  

Ο κέμξ δζμζηδηήξ ημο Μμνζά απμθάζζζε κα ηαθέζεζ ζηδκ Σνζπμθζηζά ημοξ 

πνμεζημφξ ημο Μμνζά ηαζ ημοξ ανπζενείξ, ιε ζημπυ κα ημοξ ηναηήζεζ μιήνμοξ ηαζ ζε 

πενίπηςζδ ελέβενζδξ μζ Έθθδκεξ ναβζάδεξ κα είκαζ αηέθαθμζ. Οζ  ημονηζηέξ ανπέξ 
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1971, ζ. 15 
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ζοκήεζγακ ζε πενζπηχζεζξ πμθέιμο ή εζςηενζηχκ ακαηαναπχκ κα ηναηάκε μιήνμοξ 

ιε ζημπυ κα ιαηαζχζμοκ ηα ζπέδζα ηα μπμία οπμπηεουηακ
60

.   

ηδ ζφζηερδ ηδξ Βμζηίηζαξ μζ πνυηνζημζ είπακ απμθαζίζεζ κα ιδκ 

ακηαπμηνζεμφκ ζε πζεακυ ηάθεζια ημο παζά ηαζ ανηεημί ανήηακ έκα πνυζπδια κα 

ιδκ πάκε, ςζηυζμ ημ εκδεπυιεκμ κα ιδκ ειθακζζηεί ηακείξ εα ηίκαγε ζημκ αένα ηδκ 

Δπακάζηαζδ βζαηί εα επζαεααίςκε ηζξ οπμρίεξ ηςκ Σμφνηςκ.  

ζμζ πνυηνζημζ ανκήεδηακ εοβεκζηά ιε ιζα δζηαζμθμβία κα ιδκ παναζημφκ 

ζηδκ Σνζπμθζηζά, έζηεζθακ ηάπμζμοξ ζοββεκείξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα ιδκ ηζκήζμοκ 

πεναζηένς οπμρίεξ ηςκ Σμφνηςκ, έκαξ απυ αοημφξ μ Πεηνυιπεδξ, μ μπμίμξ έζηεζθε 

ημκ βζμ ημο Ακαζηάζζμ ηαζ ημκ ακδρζυ ημο Πακάβμ
61

. 

Μεηά ηζξ δζααεααζχζεζξ ηςκ πνμηνίηςκ πςξ υζα αημφβμκηαζ βζα 

επακαζηαηζηή ελέβενζδ είκαζ θήιεξ, μ Υμονζίη παζάξ απμθάζζζε κα ζοιιεηάζπεζ 

ζηδκ εηζηναηεία εκακηίμκ ημο Αθή παζά ηαζ έθοβε βζα ηα Γζάκκεκα, αθήκμκηαξ έκα 

ιζηνυ ζηνάηεοια ζηδκ Σνίπμθδ.  

Οζ θυαμζ ηςκ Σμφνηςκ ήηακ δζηαζμθμβδιέκμζ δζυηζ είπε ηαηαθηάζεζ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ μ Κμθμημηνχκδξ, ηάηζ ημ μπμίμ ημοξ έηακε κα πζζηεφμοκ πςξ ένπμκηαζ 

ηαναπέξ. Ο Κμθμημηνχκδξ έθηαζε ζημ Μμνζά ζηζξ 6 Ηακμοανίμο 1821 ηαζ 

εβηαηαζηάεδηε ζημκ πφνβμ ημο επζθακμφξ Μακζάηδ Πακαβζχηδ Μμφνηγζκμο
62

. Ο 

ενπμιυξ επίζδξ ημο Παπαθθέζζα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ςξ απυζημθμο ηδξ Φζθζηήξ,  

έδεζπκε πςξ δ μνβάκςζδ ηδξ έκμπθδξ ελέβενζδξ ηςκ Δθθήκςκ ήηακ ζημ ηεθζηυ ηδξ 

ζηάδζμ.   

Οζ θυαμζ ηςκ Σμφνηςκ δεκ είπακ ηαηαθαβζάζεζ ηαζ ηαηέζηνερακ 

κενυιοθμοξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Κανφηαζκαξ δζυηζ είπακ αημφζεζ πςξ εηεί ιέζα 

ηαηαζηεφαγακ ιπανμφηζ ηαζ ζπαεζά ηαζ εκχ έηακακ ένεοκα δ μπμία δεκ απέδςζε 

ηανπμφξ, εκ ημφημζξ ημοξ ηαηέζηνερακ απυ θυαμ
63

.   

Σμκ Φθεαάνδ ημο 1821 πναβιαημπμζήεδηε ιοζηζηή ζφζηερδ πνμεζηχκ ηαζ 

ανπζενέςκ ζηδκ Καθαιάηα
64

. Μεβάθδ ακαζηάηςζδ οπήνπε ζηδκ Πάηνα, ιε 

πνζζηζακμφξ ηαζ Σμφνημοξ κα αθθδθμπαναημθμοεμφκηαζ
65

. Μάηαζα μ Παθαζχκ 
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Παηνχκ Γενιακυξ ηαζ μ πνυηνζημξ ηδξ Απαΐαξ Ακδνέαξ Λυκημξ πνμζπαεμφζακ κα 

ηαηαθαβζάζμοκ ηζξ οπμρίεξ ηςκ Σμφνηςκ.  

Δπζπθέμκ δ Μάκδ, πμο ανζζηυηακ ζε ηαεεζηχξ αοημκμιίαξ ηαζ δεκ 

οπαβυηακ ζηδκ ημονηζηή δζμίηδζδ ζακ ηδκ οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ, είπε ηζκήζεζ ηζξ 

οπμρίεξ ηςκ Σμφνηςκ δζυηζ μζ Μακζάηεξ πνςημζηαημφζακ ζε ελεβένζεζξ. Ο 

Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ ανζζηυηακ οπυ επζηήνδζδ ηαζ αξ είπε ζηείθεζ ηα παζδζά 

ημο μιήνμοξ ζηδκ Σνίπμθδ ηαζ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα κα εμθχζεζ ηα κενά ηςκ 

Σμφνηςκ.  

Ζ άνκδζδ ημο Πεηνυιπεδ κα παναδχζεζ ημκ Κμθμημηνχκδ ηαζ ημκ 

Παπαθθέζζα  ζηζξ ημονηζηέξ ανπέξ, ημκ είπε ηαηαζηήζεζ φπμπημ ηαζ δ Πφθδ ζπεδίαγε 

κα ημκ ηαεαζνέζεζ απυ ημ αλίςιά ημο. Ο Πεηνυιπεδξ είπε ηαημνεχζεζ κα ηαθφρεζ 

ηδκ δνάζδ ηςκ μπθανπδβχκ ηαζ μζ μπθανπδβμί πίζηεοακ ζημκ πνςηανπζηυ νυθμ ηδξ 

Μάκδξ ζηδκ Δπακάζηαζδ
66

.  

Ο Πεηνυιπεδξ υπςξ ηαζ άθθμζ επζθακείξ Πεθμπμκκήζζμζ ιπμνεί κα ήηακ 

δζζηαηηζημί βζα ημκ λεζδηςιυ πνμκζηά, αθθά δ απυθαζδ πάνεδηε ηαζ μζ Σμφνημζ 

ηαηάθααακ πςξ μζ θήιεξ πενί λεζδηςιμφ δεκ ήηακ θήιεξ.  ηζξ 17 Μανηίμο 1821 μζ 

Μακζάηεξ μπθανπδβμί ζοβηεκηνχεδηακ ζηδκ Σζίιμαα (ζδιενζκή Ανευπμθδ), ηδκ 

έδνα ηδξ μζημβέκεζαξ Μαονμιζπάθδ ηαζ «ζπλελλνήζεζαλ λα ιάβσζη ηα όπια θαηά ησλ 

Τνύξθσλ», αθμφ πνχηα ηέθεζακ δμλμθμβία, εοθμβχκηαξ ηα υπθα ημοξ
67

.     

ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μζ ιεβάθεξ μζημβέκεζεξ ηδξ 

Μάκδξ ανίζημκηακ ζοκεπχξ ζε δζαιάπεξ ημπζημφ παναηηήνα ηαζ πςξ έβζκακ πμθθέξ 

πνμζπάεεζεξ απυ ημοξ Φζθζημφξ κα ζοιθζθζχζμοκ ηζξ ηνεζξ ιεβάθεξ μζημβέκεζεξ, ημοξ 

Μαονμιζπάθδδεξ, ημοξ Γνδβμνάηδδεξ ηαζ ημοξ Σνμοπάηδδεξ. Οζ ηνεζξ μζημβέκεζεξ 

ζοκοπέβναρακ ηδκ 1 Οηηςανίμο 1819 ημ φιθςκμ ηςκ Κζηνζχκ ημ μπμίμ έεεηε ηένια 

ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ένζδεξ ηαζ πνμεημίιαγε ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημκ Αβχκα
68

.  

Ο Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ έζηεζθε ζηζξ 19 Μανηίμο 1821 ιζα επζζημθή 

ζημοξ πνμηνίημοξ ηδξ Όδναξ ιε ημκ βζμ ημο Γεχνβζμ Μαονμιζπάθδ, ιε ημ μπμίμ 

γδημφζε ηδ καοηζηή ημοξ ζοκδνμιή ζημκ Αβχκα. ηζξ 20 Μανηίμο μ Παπαηζχκδξ 

ηαηαηνυπςζε ζημ ζδιείμ Ηιπθάηζα 360 Σμφνημοξ ηαζ φζηενα απυ ηνίςνδ ιάπδ ημοξ 

αζπιαθχηζζε
69

.   
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Ζ Δπακάζηαζδ είπε λεηζκήζεζ ιε αρζιαπίεξ ιεηαλφ Σμφνηςκ ηαζ Δθθήκςκ 

απυ ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Μάνηδ, ςζηυζμ μζ εκένβεζεξ ημνοθχεδηακ απυ ηζξ 21 

ημο ιήκα ηαζ ιεηά. ηζξ 21 Μανηίμο έκμπθμζ Έθθδκεξ ιε επζηεθαθείξ ημοξ 

πνμηνίημοξ ηδξ Απαΐαξ πμθζυνηδζακ ημοξ Σμφνημοξ ηςκ Καθαανφηςκ ηαζ ημοξ 

ακάβηαζακ κα παναδμεμφκ ιέζα ζε πέκηε διένεξ.  

ηζξ 23 Μανηίμο μ Ακδνέαξ Λυκημξ φρςζε ηδκ ζδιαία ηδξ επακάζηαζδξ 

ζηδκ Πάηνα. Πμθθμί Σμφνημζ θμαμφιεκμζ ημ ιέκμξ ηςκ ελεβενιέκςκ ναβζάδςκ 

ηθείζηδηακ ζηα θνμφνζα ηδξ Πάηναξ ηαζ ηδξ βφνς πενζμπήξ. 

Ο Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ ειρφπςκε ημοξ Έθθδκεξ θέβμκηάξ ημοξ «Τελ 

εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ λα είζηε έηνηκνη. Κάζε επαξρία λα θηλεζεί ελαληίνλ ησλ 

Τνύξθσλ, λα πνιηνξθήζνπλ ηα δηάθνξα θξνύξηα, νη Αξθαδηαλνί ην Νεόθαζηξν, νη 

Μνζσλαίνη ηελ Μνζώλε θαη νύησ θαζεμήο»
70

.   

Απυ ηζξ ανπέξ Μανηίμο ημ ηθίια πμο επζηναημφζε ζηδ Μάκδ έηακε ημοξ 

Σμφνημοξ ηδξ πενζμπήξ κα ακδζοπήζμοκ ηαζ κα ζηείθμοκ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ζε 

αζθαθή ιένδ ιέζα ζηα ημκηζκυηενα ηάζηνα. Σαοηυπνμκα μ αμεαυδαξ ηδξ Καθαιάηαξ 

μοθεσιάκ αβάξ Ανκαμφημβθμο, ηάθεζε ημοξ Έθθδκεξ πνμεζημφξ κα ημοξ εηεέζεζ 

ημοξ θυαμοξ ημο ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ ημο βζα υζα αημφβμκηαζ πενί λεζδηςιμφ
71

. 

Δίπε πνμδβδεεί έκα πενζζηαηζηυ ημ μπμίμ είπε πείζεζ ημοξ Σμφνημοξ πςξ μζ 

Έθθδκεξ εημζιάγμκηακ βζα λεζδηςιυ. Έκα πνςζκυ ημο Μανηίμο μ ζππμηυιμξ ημο 

Ανκαμφημβθμο μοθεσιάκ αβά, πδβαίκμκηαξ κα πμηίζεζ ηα άθμβα ζε έκα πδβάδζ έλς 

απυ ηδκ πυθδ, ακαηάθορε έκα ζπαζιέκμ ηζαχηζμ βειάημ πονίηζδα ηαζ βφνς ημο 

πθήεμξ απυ ίπκδ ακενχπςκ ηαζ γχςκ. Ακέθενε ημ βεβμκυξ ζημκ Ανκαμφημβθμο βζα 

αοηυ ηαζ ηάθεζε ημοξ πνμεζημφξ
72

. 

Σδκ ίδζα διένα, Σμφνημζ ακζπκεοηέξ εκηυπζζακ έκα ιεβάθμ ηανααάκζ (250 

οπμγφβζα) ζοκμδεουιεκμ απυ 250 έκμπθμοξ άκδνεξ. Ήηακ μ Νζηδηανάξ πμο ιεηέθενε 

πονμιαπζηά πμο είπε παναθάαεζ απυ ηδκ Κανδαιφθδ. Ο Ανκαμφημβθμο νχηδζε ημοξ 

αζπιάθςημοξ πνυηνζημοξ βζα ημ ηανααάκζ ηαζ εηείκμζ ημο απάκηδζακ πςξ ήηακ 

πςνζημί πμο ιεηέθενακ εθαζυθαδμ ηαζ αθάηζ ηαζ υηζ ήηακ μπθζζιέκμζ βζα κα 

απμηνέρμοκ πζεακή θδζηνζηή εκένβεζα απυ ημοξ ηθέθηεξ
73

. 
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Σμο ακέθενακ πςξ δ πενζμπή θοιαζκυηακ απυ επζηίκδοκμοξ ηαημπμζμφξ ηαζ 

πςξ μζ 150 Οεςιακμί έκμπθμζ δεκ επανημφζακ βζα ηδκ άιοκα ηδξ πνςηεφμοζαξ ηαζ 

ημκ έπεζζακ κα γδηήζεζ ηδκ αμήεεζα ηςκ Μακζαηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο ίδζμο ημο 

Πεηνυιπεδ, μ μπμίμξ ήηακ πνυζςπμ ακαβκςνζζιέκμ απυ ηδκ ημονηζηή δζμίηδζδ.  

Δπίζδξ, μ Παπαθθέζζαξ μ μπμίμξ ηζκμφζε ηα κήιαηα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ,  

ηαηυνεςζε κα ειπθέλεζ εκενβά ημκ Πεηνυιπεδ, χζηε κα ημκ ελακαβηάζεζ κα 

πνςημζηαηήζεζ ζημκ λεζδηςιυ, απμζπχκηαξ ημο ιε ηέπκαζια ηδκ άδεζα 

εηηεθςκζζιμφ ημο θμνηίμο ιε ηα πμθειμθυδζα πμο είπακ ζηείθεζ ζηδ Μάκδ μζ Φζθζημί 

ηδξ ιφνκδξ
74

.   

Σμ ζηδκζηυ είπε ζηδεεί άρμβα απυ ημοξ Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ ήηακ ελαζνεηζηά 

πεζζηζημί ζημ κα ηάκμοκ ημκ μοθεσιάκ αβά κα πνάλεζ ημ απμκεκμδιέκμ δζάαδια ηαζ 

κα γδηήζεζ εκζζπφζεζξ απυ ημκ Πεηνυιπεδ
75

. Ο ιπέδξ ακηαπμηνίεδηε άιεζα ζημ 

αίηδια ημο αβά ηαζ απέζηεζθε 150 ειπεζνμπυθειμοξ Μακζάηεξ ιε ημκ βζμ ημο Ζθία 

Μαονμιζπάθδ, ιε ημ πνυζπδια ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ θδζηέξ.  

Ο βζμξ ημο Πεηνυιπεδ αθμφ ηένδζζε ηδκ ειπζζημζφκδ ημο αβά, ημο είπε κα 

γδηήζμοκ ηαζ άθθεξ εκζζπφζεζξ απυ ηδ Μάκδ βζαηί θμφκηςκακ μζ θήιεξ βζα 

επζηείιεκδ εζζαμθή ηαζ θεδθαζία ηδξ πυθδξ ηδξ Καθαιάηαξ απυ ηζξ θδζηνζηέξ 

ζοιιμνίεξ. Ο αβάξ γήηδζε ηαζ άθθεξ εκζζπφζεζξ απυ ημκ Πεηνυιπεδ ηαζ αοηυ ήηακ 

ηαζ ημ ζζκζάθμ πμο πενίιεκακ μζ ηαπεηακαίμζ ηδξ Μάκδξ βζα εζζαμθή ζηδκ πυθδ
76

.  

ηζξ 22 Μανηίμο 1821, 2.000 έκμπθμζ ιε επζηεθαθήξ ημκ Θευδςνμ 

Κμθμημηνχκδ, ημοξ Μμφνηγζκμοξ, ημοξ Μαονμιζπάθδδεξ, ημοξ Καπεηακάηδδεξ, ημοξ 

Κμοιμοκημονάηδδεξ, ημοξ Κοαέθθμοξ, ημοξ Υνδζηαίμοξ, ζθίββμοκ ημκ ηθμζυ βφνς 

απυ ηδκ πυθδ ενπυιεκμζ απυ κμηζμακαημθζηά, ηαηαθαιαάκμκηαξ ημοξ θυθμοξ ηδξ 

πυθδξ. Πανάθθδθα πθδζζάγμοκ απυ ηα δοηζηά ηαζ ηα αυνεζα μ Παπαθθέζζαξ, ιε ημκ 

Νζηδηανά ηαζ ημκ Ακαβκςζηανά
77

. 

ηακ μζ Σμφνημζ ηαζ μ Ανκαμφημβθμο ακηζθήθεδηακ ηί ζοιααίκεζ, 

ηθείζηδηακ ζηα ζζπονά ζπίηζα ηδξ πυθδξ χζηε κα πνμαάθμοκ άιοκα. Χζηυζμ ημ πνςί 

ηδξ 23
δξ

 Μανηίμο μζ Μεζζήκζμζ επακαζηάηεξ πμο είπακ ηαηαθάαεζ ηδκ πυθδ, ημοξ 

ζοιαμφθερακ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ ιάηαζδ έκμπθδ ακηίζηαζδ ηαζ κα παναδμεμφκ. Οζ 

Σμφνημζ ημ δέπηδηακ ιε ιμκαδζηυ ακηάθθαβια ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ γςήξ ημοξ.  
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Οζ επακαζηάηεξ βζα κα δείλμοκ πςξ δεκ οπάνπμοκ πενζεχνζα ζοιαζααζιμφ 

απυ ηδκ πθεονά ημοξ, πνμέαδζακ ζηδ δμθμθμκία εκυξ επζθακμφξ Σμφνημο ηδξ 

Καθαιάηαξ, ημο βζαηνμφ Μμονάη. ηυηςζακ ημκ ίδζμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ζημ 

ζπίηζ ημο Ακαβκςζηανά
78

. Ζ είδδζδ ηδξ δμθμθμκίαξ ημο Μμονάη θυαζζε αηυιδ 

πενζζζυηενμ ημο Σμφνημοξ.  

Οζ Σμφνημζ παναδυεδηακ ηαζ μ μοθεσιάκ αβάξ πανέδςζε ηδκ ίδζα ιένα ηδκ 

πυθδ ηαζ ημκ μπθζζιυ ηςκ Σμφνηςκ ζημοξ Έθθδκεξ επακαζηάηεξ. Ζ είδδζδ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ηδξ Καθαιάηαξ ζηυνπζζε νίβδ ζοβηίκδζδξ ηαζ εκεμοζζαζιμφ ζημοξ 

Έθθδκεξ. Σμ ιεζδιένζ ηδξ ίδζαξ ιέναξ ιπνμζηά ζηδ αογακηζκή εηηθδζία ηςκ Αβίςκ 

Απμζηυθςκ ζηδκ Καθαιάηα  ηεθέζηδηε δμλμθμβία απυ 24 ζενείξ ηαζ ζενμιυκαπμοξ
79

.  

Αημθμφεδζε ζφζηερδ ηςκ μπθανπδβχκ ηαζ ηςκ πνμηνίηςκ, υπμο 

απμθαζίζηδηε δ ζοβηνυηδζδ ηδξ «Μεζζεληαθήο Σπγθιήηνπ», ιζαξ επακαζηαηζηήξ 

επζηνμπήξ πμο οπήνλε δ πνχηδ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ ημο επακαζηαηδιέκμο 

εθθδκζζιμφ. Ζ Μεζζεληαθή Σύγθιεηνο ιεημκμιάζηδηε ανβυηενα ζε Μεζζεληαθή 

Γεξνπζία ή Μεζζεληαθή Βνπιή
80

. 

Ζ ανπδβία ηδξ Μεζζεληαθήο Σπγθιήηνπ δυεδηε ηζιδηζηά ζημκ Πεηνυιπεδ 

Μαονμιζπάθδ, μ μπμίμξ αθμφ πνχηα απμπμζήεδηε ηδκ μεςιακζηή ελμοζία, ημο 

δυεδηε μ ηίηθμξ ημο  ανπζζηνάηδβμο ηςκ ζπανηζαηζηχκ ζηναηεοιάηςκ. ηδ ζοκέπεζα 

δ φβηθδημξ ελέδςζε ηδκ Πμθζηζηή Πνμηήνολδ «Πξνεηδνπνίεζηο εηο ηαο Δπξσπαηθάο 

απιάο», ιε ηδκ μπμία βκςζημπμζμφζε ζημοξ Δονςπαίμοξ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ 

μπμίμοξ ημ εθθδκζηυ έεκμξ μδδβήεδηε ζηδκ επακάζηαζδ ηαζ επζπθέμκ γήηδζακ ηαζ ηδ 

ζοκδνμιή ημοξ
81

.    

Ζ Πνμηήνολδ ιεηαλφ άθθςκ ακαθένεζ «Ο αλππόθνξνο δπγόο ηεο 

Οζσκαληθήο ηπξαλλίαο εηο ην δηάζηεκα ελόο θαη επέθεηλα αηώλνο, θαηήληεζελ εηο κίαλ 

αθκήλ, ώζηε λα κελ κείλε άιιν εηο ηνπο δπζηπρείο πεινπνλλεζίνπο γξαηθνύο, εηκή 

κόλνλ πλνή θαη απηή δηα λα σζή θπξίσο ηνπο εγθαξδίνπο ησλ αλαζηελαγκνύο. εηο 

ηνηαπηήλ όληεο αζιίαλ θαηάζηαζηλ ζηεξεκέλνη από όια ηα  δίθαηά καο, κε κηαλ γλώκελ 

νκνθώλσο απεθαζίζακελ λα ιάβσκελ ηα άξκαηα, θαη λα νξκήζσκελ θαηά ησλ 

ηπξάλλσλ. Δλ ελί ιόγσ όινη απεθαζίζακελ, ή λα ειεπζεξσζώκελ ή λα απνζάλσκελ. 
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ηνύηνπ έλεθελ πξνζθαινύκελ επηπόλσο ηελ ζπλδξνκήλ θαη βνήζεηαλ όισλ ησλ 

εμεπγεληζκέλσλ Δπξσπατθώλ γελώλ»
82

. 

Σμ ηείιεκμ ηδξ Πνμηήνολδξ εεςνείηαζ ημ πνχημ επίζδιμ έββναθμ ηδξ 

επακαζηαηδιέκδξ ηαζ οπυ ακαβέκκδζδ Δθθάδαξ ηαζ ακηζηαημπηνίγεζ ιε απθά θυβζα ημ 

δνάια ηςκ ιέπνζ πνυηζκμξ ναβζάδςκ πμο πνμζπαεμφκ κα ακααζχζμοκ ημ έκδμλμ 

πανεθευκ ηςκ πνμβυκςκ ημοξ.   

Ο ζοκηάηηδξ ηδξ Πνμηήνολδξ παναιέκεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα άβκςζημξ, ημ 

ηείιεκμ ςζηυζμ ημ οπμβνάθεζ ιε διενμιδκία «1821: Μαξηίνπ 23: Δλ Καιακάηα. Δθ 

ηνπ Σπαξηηαηηθνύ ζηξαηνπέδνπ» μ Πέηνμξ Μαονμιζπάθδξ, ανπζζηνάηδβμξ ημο 

ζπανηζαηζημφ ηαζ ιεζζδκζαημφ ζηναημφ
83

.  

Αημθμοεμφκ άθθεξ ηνεζξ Πνμηδνφλεζξ ηδξ Μεζζεληαθήο Σπγθιήηνπ ιεηά ηδκ 

«Πξνεηδνπνίεζε» ζηζξ εονςπασηέξ αοθέξ: δ Πνμηήνολδ πνμξ ημοξ Έθθδκεξ ημο 

Λζαυνκμο ηαζ ηδξ Πίγαξ ζηζξ 31 Μανηίμο 1821, δ Πνμηήνολδ πνμξ ηδ Βνεηακζηή 

Γζμίηδζδ ηςκ Ημκίςκ Νήζςκ ζηζξ 12 Μαΐμο 1821 ηαζ ηεθεοηαία δ Πνμηήνολδ πνμξ 

ηδκ Αιενζηακζηή οιπμθζηεία ζηζξ 25 Μαΐμο 1821
84

.   

Ζ πνμηήνολδ πνμξ ηδκ Αιενζηακζηή οιπμθζηεία ζηάθεδηε ιεηαθναζιέκδ 

απυ ημκ Αδαιάκηζμ Κμναή ζημκ θζθέθθδκα ηαεδβδηή ημο Πακεπζζηδιίμο ημο  

Υάναανκη, Edward Everest, μ μπμίμξ ηδ δδιμζίεοζε ζηζξ αιενζηάκζηεξ εθδιενίδεξ
85

.  

Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ ζηζξ 23 Μανηίμο 1821 απμηεθεί ημ επίζδιμ 

εκανηηήνζμ θάηηζζια ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ, ιε ηδκ Καθαιάηα κα είκαζ δ 

πνχηδ εθθδκζηή πυθδ πμο απεθεοεενχκεηαζ απυ ημοξ Σμφνημοξ. Απυ ηδκ Καθαιάηα 

επίζδξ πνμένπεηαζ ηαζ ημ πνχημ δζπθςιαηζηυ ηείιεκμ ηδξ έκανλδξ ημο Αβχκα πνμξ 

ημκ πμθζηζζιέκμ ηυζιμ
86

.  

Ζ Καθαιάηα παναδυεδηε πςνίξ απχθεζεξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ επακαζηαηχκ  

ηαζ ηένδζζε ηζξ εκηοπχζεζξ απυ ζηναηζςηζηήξ πθεονάξ
87

 δζυηζ ήηακ ιζα ιάπδ 

μοζζαζηζηά ακαίιαηηδ ηαζ ήηακ ιυκμ δ ανπή βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ Δθθήκςκ. 

Αημθμφεδζακ ιεβάθεξ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ ηςκ Δθθήκςκ ζε έκακ επηαεηή πενίπμο 

αβχκα βζα ηδκ πθήνδ ακάηηδζδ ηδξ εθεοεενίαξ ημοξ.  
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2.3. Η Μεζζηνία ζηον ππώηο σπόνο ηηρ Δπανάζηαζηρ 

Ζ Δπακάζηαζδ ζηδ κυηζα Δθθάδα είπε ανπίζεζ ηαζ υπςξ υθα  έδεζπκακ είπε 

επζηναηήζεζ. Ζ Οεςιακζηή Αοημηναημνία δεκ ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηάηζ βζα κα 

ζηαιαηήζεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο εθθαδζημφ πχνμο. Μπμνεί μζ Σμφνημζ κα 

οπενείπακ ανζειδηζηά ηαζ μνβακςηζηά, ςζηυζμ δ ροπμθμβζηή πνμεημζιαζία πμο είπε 

βίκεζ απυ ηδ Φζθζηή Δηαζνεία έηακε ημοξ Έθθδκεξ κα ιπμοκ ζηδ ιάπδ ιε 

μνιδηζηυηδηα ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα.  

Οζ Έθθδκεξ ήηακ άπεζνμζ πμθειζηά, ακ ελαζνέζεζ ηακείξ ημοξ πνχδκ  

ανιαημθμφξ ηαζ ημοξ ηθέθηεξ ηαζ ημοξ ιεβάθμοξ ηαπεηάκζμοξ ηδξ επμπήξ, ιε νίγεξ 

ζηα παθζά ανιαημθίηζα ηδξ ημονημηναηίαξ, πμο απμηεθμφζακ ημκ επακαζηαηζηυ 

ζηναηυ. Γφνς ημοξ ζοβηεκηνχεδηακ αβνυηεξ, αμζημί, αζμηέπκεξ, άκενςπμζ απθμί πμο 

πμθέιδζακ βζα ηδκ εθεοεενία ηδξ παηνίδαξ ημοξ.  

Ο εθθδκζηυξ ζηναηυξ είπε παναηηήνα εεεθμκηζηυ. Καζ εκχ μνζζιέκεξ 

ηαηηζηέξ ιμκάδεξ ημο ανίζημκηακ οπυ ηδ δζμίηδζδ εονςπαίςκ ζηναηζςηζηχκ
88

 πμο 

ήνεακ ζηδκ Δθθάδα κα ζοκδνάιμοκ ημοξ Έθθδκεξ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ, μζ 

πενζζζυηενεξ ιμκάδεξ ανίζημκηακ οπυ ηδκ δζμίηδζδ δζαθυνςκ ημπζηχκ  πμθέιανπςκ, 

πμο ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ είπακ ζπέζεζξ  ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ημοξ.  

Κάπμζεξ ήηηεξ απμδίδμκηαζ ζε ηαηή ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ηςκ Δθθήκςκ. Καζ 

εκχ μζ Σμφνημζ είπακ πανυιμζα εζςηενζηά πνμαθήιαηα, ιε ηυκηνεξ ηςκ δζάθμνςκ 

παζάδςκ ηαζ αβάδςκ, πμθειμφζακ ιε πείζια απέκακηζ ζημοξ Έθθδκεξ. Πμθθέξ 

επζηοπίεξ ηςκ Δθθήκςκ μθείθμκηαζ ζημ μνεζκυ έδαθμξ πμο πνμζθενυηακ βζα 

ακηανημπυθειμ δζυηζ αοηυ ήηακ ημ ηθεζδί ηδξ επζηοπίαξ ηδξ Δπακάζηαζδξ.  

Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ, ζηζξ 25 Μανηίμο 1821 ημ 

εηζηναηεοηζηυ ζχια ηςκ Μακζαηχκ ιε ανπδβμφξ ημκ Πεηνυιπεδ Μαονμιζπάθδ ηαζ 

ημοξ αδενθμφξ ημο, ηζκήεδηακ πνμξ ημ ηάζηνμ ηδξ Κμνχκδξ. ημ πςνζυ Βμοκάνζα 

ήνεακ ζε επαθή ιε ημοξ Σμφνημοξ ηδξ πενζμπήξ μζ μπμίμζ έζπεοδακ κα βθζηχζμοκ. 

Αημθμφεδζε ιάπδ ηαζ μζ Σμφνημζ ηθείζηδηακ ζημ θνμφνζμ ηδξ Κμνχκδξ
89

. 

Οζ Έθθδκεξ άνπζζακ κα ηονζεφμοκ ηα ηάζηνα ηδξ Πφθμο, Μεεχκδξ, 

Κμνχκδξ, Καθαιάηαξ, Μμκειααζίαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ αοηά ηδξ 

Πάηναξ, Αηνμημνίκεμο ηαζ Ναοπθίμο. Δπίζδξ άνπζζακ κα ηονζεφμοκ ηαζ ηα ηάζηνα 
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ημο εζςηενζημφ υπςξ αοηυ ηδξ Κανφηαζκαξ υπμο είπε ζοβηεκηνςεεί μ ημονηζηυξ 

πθδεοζιυξ
90

.  

Ζ πείκα ελακάβηαγε ημοξ Σμφνημοξ κα παναδμεμφκ, υιςξ ζηα αδφκαια 

ηάζηνα υπςξ αοηά ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηδξ Κμνχκδξ μζ Έθθδκεξ ηζκδφκεοακ απυ ημοξ 

ηθεζζιέκμοξ ζηα ηάζηνα Οεςιακμφξ
91

. Ο Πεηνυιπεδξ ιε κέα επζζημθή ημο πνμξ 

ημοξ Τδναίμοξ πνμηνίημοξ, ημοξ γδηά εη κέμο καοηζηή αμήεεζα βζα ηα ηάζηνα ηδξ 

Μεεχκδξ ηαζ ημο Νεμηάζηνμο δζυηζ ηζκδφκεοακ κα παεμφκ
92

.   

Γζα αοηυ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ ζηδ ζφζηερδ πμο 

αημθμφεδζε, μζ επακαζηαηδιέκμζ Έθθδκεξ απμθάζζζακ βζα ηζξ επυιεκεξ ηζκήζεζξ 

ημοξ. Γζαιμνθχεδηακ δομ ζηναηδβζηέξ: δ ιζα αθμνμφζε ημ εζςηενζηυ ημο Μμνζά ηαζ 

ηδ βεκίηεοζδ ηδξ Δπακάζηαζδξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ επακαζηαηζηέξ δοκάιεζξ εα 

έημαακ ημ δνυιμ ζηζξ ημονηζηέξ εκζζπφζεζξ πμο ζηέθκμκηακ ζηδκ  Σνζπμθζηζά, ιε 

ζημπυ κα πέζεζ δ πνςηεφμοζα ημο Μμνζά ζηα πένζα ηςκ Δθθήκςκ
93

. 

Ζ δεφηενδ ζηναηδβζηή απυθαζδ ήηακ βζα ηα ηάζηνα ηδξ Μεεχκδξ ηαζ ηδξ 

Κμνχκδξ υπςξ πνμακαθένεδηε. Σδκ πνχηδ ζηναηδβζηή οπμζηήνζλακ ηαζ έεεζακ ζε 

εθανιμβή μ Θευδςνμξ  Κμθμημηνχκδξ, μ Παπαθθέζζαξ, μ Ακαβκςζηανάξ, μ Π. 

Κεθάθαξ ηαζ άθθμζ μπθανπδβμί ιε απμηέθεζια ηδκ άθςζδ ηδξ Σνζπμθζηζάξ, πμο εα 

ακαθενεεί παναηάης
94

.  

ζμκ αθμνά ηδ δεφηενδ ζηναηδβζηή ιε ηα ηάζηνα ηδξ Μεζζδκίαξ, ηδκ 

ακέθααακ κα ηδκ θένμοκ εζξ πέναξ μ Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ ιαγί ιε ημοξ 

Καπεηακάηδδεξ ηαζ ημκ Παηνζανπέα ηαζ υζμοξ αηυιδ Μακζάηεξ είπακ παναιείκεζ 

ζηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ ιεηά ηδκ πηχζδ ηδξ ζηα πένζα ηςκ Δθθήκςκ
95

.     

Σδκ ίδζα ιένα ιε ηδ ιάπδ ζηα Βμοκάνζα (25 Μανηίμο), επακαζηάηδζακ ηα 

μοθζιμπχνζα Σνζθοθίαξ, (ημ ζδιενζκυ πςνζυ Γχνζμ ηδξ Καθαιάηαξ), οπυ ημκ παπά-

Σζχνδ ηαζ ημοξ ημπζημφξ μπθανπδβμφξ. ηζξ 25 ηαζ 26 Μανηίμο ορχεδηε 

επακαζηαηζηυ θάαανμ ζηδκ Σνζθοθία ηαζ ηδκ Κοπανζζζία εκ ιέζς δμλμθμβίαξ ηαζ 

ημοθεηζζιχκ απυ ημοξ μπθανπδβμφξ ηαζ ημοξ πνμηνίημοξ
96

. 
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ηζξ 27 Μανηίμο μζ μπθανπδβμί ηδξ Σνζθοθίαξ λεηζκμφκ βζα ηδκ Πφθμ ηαζ 

ηδκ πμθζμνηία ημο Νεμηάζηνμο. Μεηά απυ ηάπμζεξ ιάπεξ  μ Ακηχκζμξ Μαονμιζπάθδξ 

ιαγί ιε άθθμοξ Κμνςκαίμοξ μπθανπδβμφξ ορχκμοκ ηδ ζδιαία ηδξ εθεοεενίαξ ζηδκ 

Πφθμ ζηζξ 29 Μανηίμο ηαζ λεηζκμφκ ηδκ πμθζμνηία ημο ηάζηνμο
97

. 

Δκ ης ιεηαλφ ζηζξ 17 Απνζθίμο 1821 επζθακείξ πνυηνζημζ ηαζ ανπζενείξ ηδξ 

Μεζζδκίαξ, θοθαηίγμκηαζ απυ ημοξ Σμφνημοξ ζηζξ θοθαηέξ ηδξ Σνίπμθδξ, ιεηαλφ 

αοηχκ μζ ανπζενείξ Μμκειααζίαξ ηαζ Καθαιάηαξ Υνφζακεμξ Παβχκδξ, Ακδνμφζδξ 

Ηςζήθ Νζημθάμο ηαζ Υνζζηζακμοπυθεςξ Γενιακυξ Εαθεζνυπμοθμξ, μ πνμεζηυξ 

Πακάβμξ Κονζαηυξ, μ βζμξ ημο Πεηνυιπεδ Ακαζηάζζμξ Μαονμιζπάθδξ ηαζ άθθμζ
98

.  

Σμ Νζυηαζηνμ έπεζε ηεθζηά ζηα πένζα ηςκ Δθθήκςκ επακαζηαηχκ ζηζξ 7 

Αοβμφζημο 1821, φζηενα απυ πεκηάιδκδ πμθζμνηία. ηδκ ηεθζηή ιάπδ βζα ηδκ 

πανάδμζή ημο ζημηχεδηε ηαζ μ ακζρζυξ ημο Πεηνυιπεδ, Κςκζηακηίκμξ Πζεννάημξ 

Μαονμιζπάθδξ
99

.  

Πνμξ ηα ηέθδ Αοβμφζημο ημο 1821, μζ Σμφνημζ επζπείνδζακ απυααζδ ζηδκ 

Καθαιάηα, δ μπμία ςζηυζμ δεκ πναβιαημπμζήεδηε πάνδ ζημ εηζηναηεοηζηυ ζχια 

ημο Τρδθάκηδ ηαζ ιζηνέξ δοκάιεζξ Μακζαηχκ οπυ ημκ Μμφνηγζκμ. Μεηά απυ ιζα 

εαδμιάδα πνμζπαεεζχκ μζ Σμφνημζ ακαπχνδζακ βζα ημ θζιάκζ ηδξ Πάηναξ
100

. 

Με μνιδηήνζμ ηαζ ηέκηνμ δνάζδξ ηδκ εθεφεενδ Καθαιάηα, λεηίκδζε ημ 

ζπέδζμ ημο Κμθμημηνχκδ βζα ηδκ πμθζμνηία ηδξ Σνζπμθζηζάξ, ηδξ έδναξ ηδξ 

μεςιακζηήξ δζμίηδζδξ ζηδκ Νυηζα Δθθάδα. Ο Γένμξ ημο Μμνζά πνυηεζκε κα ιδκ 

δζαζπαζημφκ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ ζε δζάθμνα ζδιεία, πανυθμ πμο ηα ηάζηνα ηδξ 

Μεζζδκίαξ ανίζημκηακ ζε πμθζμνηία απυ ημοξ Έθθδκεξ.  

Θεςνμφζε πςξ απυ ηδκ Σνίπμθδ μζ Σμφνημζ εα έζηεθκακ εκζζπφζεζξ ζηα 

ηάζηνα ηαζ έηζζ πίζηεοε πςξ ημ ηαθφηενμ εα ήηακ κα επζηεκηνςεμφκ ζηδκ 

Σνζπμθζηζά. ηήεδηακ εθθδκζηά ζηναηυπεδα ζε ζδιεία υπςξ δ Κανφηαζκα, ημ 

Βαθηέηζζ ηαζ δ  Εανάημαα, ιε απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ εθθδκζηή  κίηδ ζημ Βαθηέηζζ 

ζηζξ 12-13 Μαΐμο 1821
101

.  

Αημθμφεδζε εη κέμο κίηδ ζηα Γμθζακά ζηζξ 18 Μαΐμο ηαζ μ ηθμζυξ ζηδκ 

Σνίπμθδ έζθζββε πμθφ βζα ημοξ πμθζμνηδιέκμοξ Σμφνημοξ, μζ μπμίμ άνπζζακ κα 

                                                           
97 Γ. Ακαπθζχηδξ, ό.π., ζ. 49 
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 Γ. Ακαπθζχηδξ, ό.π., ζ. 53 
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 Γ. Ακαπθζχηδξ, ό.π , ζ. 59 
100 Γ. Ακαπθζχηδξ, ό.π, ζ. 59-60 
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 National Geographic, National Geographic, Ο μεζεθσκόο ηνπ Γέλνπο 1821: Η ειιεληθή επαλάζηαζε 

θαη ε απνηίλαμε  ηνπ νζσκαληθνύ δπγνύ, Αεήκα 2010, ζ. 69 
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ιέκμοκ πςνίξ θαβδηυ ηαζ πμθειμθυδζα. Μεηά απυ πεκηάιδκδ πενίπμο πμθζμνηία δ 

Σνζπμθζηζά έπεζε ζηα πένζα ηςκ επακαζηαηχκ.  

Οθυηθδνμξ μ Μμνζάξ ήηακ πζα εθεφεενμξ. ηδκ επζηοπία αοηή ζοκηέθεζακ δ 

ιάπδ ηδξ Αθαιάκαξ (23-24 Απνζθίμο) ηαζ ζημ Υάκζ ηδξ Γνααζάξ (8 Μαΐμο), πμο 

ιαηαίςζακ ηδκ εζζαμθή ηςκ ημονηζηχκ εκζζπφζεςκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ζημπυ ηδκ 

ηαηάπκζλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ ηαζ δ ιάπδ ζηα Βαζζθζηά (25-26 Αοβμφζημο) πμο 

εκίζποζακ ημ αβςκζζηζηυ θνυκδια ηςκ Δθθήκςκ.   

Σα ζηναηυπεδα ηςκ Δθθήκςκ ζηδ Μεζζδκία ηαζ βφνς απυ ηδκ Σνίπμθδ 

πανμοζίαγακ ααειζαία ελέθζλδ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ ηάλδ πάνδ ζηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ημο Θευδςνμο Κμθμημηνχκδ ηαζ ζηδκ επίδναζδ ημο Γδιδηνίμο 

Τρδθάκηδ ηαζ ηςκ θζθεθθήκςκ αλζςιαηζηχκ απυ δζάθμνα ηνάηδ ηδξ Δονχπδξ πμο 

άνπζζακ κα ηαηαθηάκμοκ ζηδκ επακαζηαηδιέκδ Δθθάδα
102

.   

Με ελαίνεζδ ημοξ ειπεζνμπυθειμοξ Μακζάηεξ, μζ οπυθμζπμζ Πεθμπμκκήζζμζ 

πέναζακ ηάπμζμοξ ιήκεξ κα πνμζανιμζημφκ ροπζηά ζημκ πυθειμ. Ζ ιυκδ ζπμοδαία 

αθθαβή ήηακ δ ακφρςζδ ημο δεζημφ ηαζ ημο θνμκήιαηυξ ημοξ. Ο Κμθμημηνχκδξ 

ηαηέααθε ιεβάθεξ πνμζπάεεζεξ χζπμο κα ιεηαηνέρεζ ημκ άηαηημ ζηναηυ ζε ζπεηζηά 

«πεζεανπζηυ άηαηημ ζηναηυ» ιέπνζ ηαζ ηδκ έθεοζδ ημο Καπμδίζηνζα ημ 1828
103

.  

Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο εκ βέκεζ, 

λέζπαζε δ Δπακάζηαζδ ζηδ ηενεά Δθθάδα (άθςκα, Γαθαλίδζ, Λζδμνίηζ, Θήαα, 

Λεζααδζά, Αεήκα) ηαζ ημοξ επυιεκμοξ ιήκεξ απθχεδηε ζηδκ Κνήηδ, ζηα κδζζά ημο 

Αζβαίμο, ζηδ Θεζζαθία, ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ ζηδ Μαηεδμκία.  

Σα καοηζηά κδζζά Όδνα, πέηζεξ, Φανά είπακ ιεηαηνέρεζ ηα ειπμνζηά ημοξ 

πθμία ζε πμθειζηά ηαζ ζοιιεηείπακ ζε πανάημθιεξ εκένβεζεξ εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ. 

Ζ ακαηίκαλδ ημο ημονηζημφ ζηυθμο απυ ημκ Ακδνέα Μζαμφθδ ηαζ ημκ Κςκζηακηίκμ 

Κακάνδ πνμηάθεζε ζμαανά πθήβιαηα ζημοξ Σμφνημοξ.  

Ο αβχκαξ ηςκ Δθθήκςκ εηηυξ ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ πνεζαγυηακ ηαζ  

ιζα εκζαία ηεκηνζηή δζμίηδζδ. Ζ Μεζζεληαθή Σύγθιεηνο, μ πνχημξ ημπζηυξ 

μνβακζζιυξ ηδξ επακαζηαηδιέκδξ Δθθάδαξ, ιαγί ιε άθθεξ πμο ζδνφεδηακ, 

ηαεμδήβδζακ δεζηά ηαζ ζηναηζςηζηά ημκ Αβχκα ζε ημπζηυ ηαζ πενζθενεζαηυ επίπεδμ. 

                                                           
102 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 162 
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Οζ μνβακζζιμί αοημί είπακ ςξ απμζημθή ημοξ ηδκ μνβάκςζδ ημο Αβχκα, ηδκ 

ελεφνεζδ μζημκμιζηχκ ιέζςκ βζα ημκ εθμδζαζιυ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ζςιάηςκ ιε 

ηνυθζια ηαζ πμθειζηυ οθζηυ ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ.  

Απυ ηζξ ημπζηέξ δζμζηήζεζξ λεπςνίγμοκ δ «Μεζζεληαθή Σύγθιεηνο» ζηδκ 

Καθαιάηα ηαζ ημ «Αρατθόλ Γηεπζπληήξηνλ» ζηδκ Πάηνα, δ «Δθνξεία Καξπηαίλεο» ηαζ 

δ «Καγθειαξία ηνπ Άξγνπο». ε πενζθενεζαηυ επίπεδμ δδιζμονβήεδηακ δ 

«Πεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία», μ «Οξγαληζκόο ηεο Γπηηθήο Φέξζνπ Διιάδνο» ηαζ δ 

«Ννκηθήο Γηάηαμηο ηεο Αλαηνιηθήο Φέξζνπ Διιάδνο»
104

. 

Δπίζδξ ζοβηνμηήεδηακ δομ αηυιδ χιαηα, δ Γεξνπζία, ιε έδνα ημ 

Μεζμθυββζ ηαζ μ  Άξεηνο Πάγνο ιε έδνα ηα άθςκα, πμο είπακ ηονίςξ δζμζηδηζηέξ ηαζ 

κμιμεεηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ιεηά ηδ ζφβηθζζδ ηδξ πνχηδξ Δεκμζοκέθεοζδξ εα 

έθδβε δ εδηεία ηαζ ημ ένβμ ημοξ.   

Έκα βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ ηαζ θοζζηά ιε 

ηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ είκαζ δ ηοηθμθμνία ηδξ πνχηδξ εθθδκζηήξ εθδιενίδαξ, ιε 

ηίηθμ «Σάιπημ Διιεληθή». Ο ανπζζοκηάηηδξ ηαζ οπεφεοκμξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηδξ ήηακ 

μ ανπζιακδνίηδξ Θευηθδημξ Φανιαηίδδξ (1784-1860). Σμ ηοπμβναθείμ ημο 

ζηεβαγυηακ ζηδκ είζμδμ ηδξ πυθδξ, ζημ παθζυ ημονηζηυ ηγαιί
105

. 

Σμ πνχημ θφθθμ ηδξ εθδιενίδαξ ηοηθμθυνδζε ηδκ 1
δ
 Αοβμφζημο 1821 ηαζ 

δδιμζίεοε πνήζζια άνενα ηαζ εζδήζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ απανπέξ ηδξ Δπακάζηαζδξ. Ο 

Θευηθδημξ Φανιαηίδδξ ηαηάθενε κα εηδχζεζ ιυκμ ηνία θφθθα ηδξ εθδιενίδαξ ημο, 

ηδκ 1
δ
, 5

δ
  ηαζ 20

δ
  Αοβμφζημο, θυβς πνμαθδιάηςκ θμβμηνζζίαξ ιε ηζξ εθθδκζηέξ 

ανπέξ
106

.  

Πανά ηδ αναπφαζα έηδμζδ ηδξ εθδιενίδαξ, είκαζ αλζμικδιυκεοημ ημ βεβμκυξ 

πςξ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ιέζα ζηδκ απεθεοεενςιέκδ πυθδ, 

εηδίδεηαζ δ πνχηδ εθθδκζηή εθδιενίδα ζε μθυηθδνμ ημκ  εθθδκζηυ πχνμ.  

Ζ Μεζζδκία δζαδναιάηζζε ημκ πνςηανπζηυ ηαζ πζμ ζδιακηζηυ πχνμ ηδξ 

εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ θυβς ηδξ έκανλήξ ηδξ απυ εηεί. Οζ ζοβηονίεξ υθεξ ήηακ 

εοκμσηέξ χζηε κα απμηεθέζεζ δ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ πμθειζηυ μνιδηήνζμ ηςκ 

επακαζηαηχκ ηαζ ηυπμ βέκκδζδξ ζπμοδαίςκ μπθανπδβχκ υπςξ εα ακαθενεεί ζημ 

επυιεκμ ηεθάθαζμ.   

                                                           
104

 . Παπαβεςνβίμο,  Από ην Γέλνο ζην έζλνο. Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1821-1862, Αεήκα 

2005, ζ. 121-122, 125, 127, 132 
105
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2.4. Μεζζήνιοι οπλαπσηγοί και η ζςμβολή ηοςρ ζηον Αγώνα 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ αβςκζζηχκ ηδξ Δπακάζηαζδξ ηαηάβεηαζ απυ ηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, ιε ηδ Μεζζδκία κα ηαηέπεζ ηα πνςηεία, ηαεχξ ηα ιεβαθφηενα 

μκυιαηα πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ηυθπμοξ ηδξ. Απυ ηδ Μεζζδκία ηαηάβμκηαζ μζ 

πενζζζυηενμζ πμθζηζημί ηαζ ζηναηζςηζημί δβέηεξ ηδξ Δπακάζηαζδξ, πμθζηζηά ηγάηζα, 

ζηναηδβμί ηαζ ηθδνζημί πμο πνςημζηάηδζακ ζημκ Αβχκα βζα ηδκ εθεοεενία.  

Ονζζιέκμζ απυ αοημφξ είκαζ: μ Κμθμημηνχκδξ, o Παπαθθέζζαξ, μ 

Ακαβκςζηανάξ, μ Ηςζήθ Ακδνμφζδξ, μ Γνδβυνζμξ Μεεχκδξ, μ Υνφζακεμξ Παβχκδξ, 

μ Γενιακυξ Υνζζηζακμοπυθεςξ, μ Αιανυζζμξ Φναηγήξ, μ Γζμκφζζμξ Μμφνηγζκμξ, μ 

Ζθίαξ Υνοζμζπάεδξ, μ Ζθίαξ ηαζ Ηςάκκδξ Καναπαφθμξ, μ Νζηυθαμξ Πμκδνυπμοθμξ, 

μ Αεακάζζμξ Γνδβμνζάδδξ μ Νζηυθαμξ Γεςνβαηυπμοθμξ, δ μζημβέκεζα Παπαηζχκδ  

( Γδιήηνδξ, Πακαβζχηδξ, Ηςάκκδξ)
107

.  

Αημθμοεμφκ μ Μδηνμπέηνμααξ, μ Νζηδηανάξ, μ  Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ, μ 

Νζηυθαμξ Υνδζηέαξ, Κχζηαξ Μπμφναξ, Γζάκκδξ Γηνίηγαθδξ, δ ιεβάθδ μζημβέκεζα 

Καπεηακάηδ (Υνήζημξ, Πακαβζχηδξ, Αεακάζζμξ ηαζ ηαφνμξ), δ μζημβέκεζα 

Κμοιμοκδμονάηδ ηαζ μζ Κονζαημί. Δπίζδξ, μ αδενθυξ ημο Παπαθθέζζα, Νζηήηαξ 

Φθέζζαξ, Ακαβκχζηδξ Παπαζηαευπμοθμξ ηαζ Ηςάκκδξ Σμιανάξ
108

. 

Τπάνπμοκ ηαζ μκυιαηα υπζ ηυζμ βκςζηά υζμ άθθςκ μπθανπδβχκ, πμο 

ςζηυζμ απυ ημ δζηυ ημοξ ιεηενίγζ πνμζέθενακ υηζ ιπυνεζακ βζα ημ ηαθυ ημο έεκμοξ. 

Ονζζιέκμζ απυ αοημφξ είκαζ μ  Ζθίαξ Κμνιάξ, μζ Καθαιανζχηδδεξ, μζ Μέθθζμζ, μζ 

Κοαέθμζ, δ μζημβέκεζα Παηνζανπέα, δ μζημβέκεζα Λμβμεέηδ, μζ Πακαβζχηδξ ηαζ 

Ηςάκκδξ Σγάκκεξ, μζ Γμονάηδδεξ, μζ Βεκεηζακάηδδεξ
109

.  

Δπζπθέμκ, μ Γ. Βαζζθάηδξ, μ παπα-Κμοημοιάκμξ, μ παπα-ανέθθαξ, μ 

Ακηχκζμξ Καναπαηάξ, μ Ν. Σζζηθδηήναξ, μ Ακ. Σαηυπμοθμξ, μζ Γεχνβζμξ, 

Πακαβζχηδξ ηαζ Διιακμοήθ Γανεζχηδξ, μ παπα-Γδιήηνδξ Παπαηζχνδξ, μ 

Πακαβζχηδξ Νημφθαξ, δ μζημβέκεζα Οζημκμιίδδ, μ Γ. Γηυηζδξ, μ πονίδςκ 

Φναβηίζημξ, μ Μάνημξ Αθεαίγμξ, μ Ακαβκχζηδξ πέηγαξ, Ακηχκζμξ ηαζ Γζμκφζδξ 

Αβαπδκυξ, μ Γζμκφζδξ Αθελυπμοθμξ, Ακαβκχζηδξ Κςζηυπμοθμξ, Ζθίαξ άηηδξ
110

.      

Πανυθμ πμο πμθθά μκυιαηα αβςκζζηχκ είκαζ βκςζηά, απυ ηδ Μεζζδκία 

πνςημζηάηδζακ ηαζ ιπήηακ ζημ πάκεεμκ ηςκ δνχςκ ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821,  

                                                           
107

 Μ. Ζ. Φενέημξ, «Πνυθμβμξ», ζημ: Μεζζεληαθά Α΄, Αεήκα 1998, ζ. 3 
108

 Μ. Ζ. Φενέημξ, «Πνυθμβμξ», ό.π., ζ. 3 
109 Μ. Ζ. Φενέημξ, «Πνυθμβμξ», ό.π., ζ. 3 
110

 Μ. Ζ. Φενέημξ, «Πνυθμβμξ», ό.π., ζ. 3 



36 
 

ηέζζενζξ αβςκζζηέξ: μ Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, μ Νζηδηανάξ, μ Παπαθθέζζαξ ηαζ μ 

Μδηνμπέηνμααξ.   

Ο Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ βεκκήεδηε ζηζξ 3 Απνζθίμο ημο 1770, ηδκ 

πνμκζά πμο λέζπαζακ ηα Ονθςθζηά, ζημ Ραιμαμφκζ Μεζζδκίαξ. Ζ ηαηαβςβή ηδξ 

μζημβέκεζαξ ήηακ απυ ημ Λζιπμαίζζ Ανηαδίαξ. Ζ μζημβέκεζά ημο είπε πανάδμζδ ζηδκ 

ηθεθημονζά ηαζ πνμηαθμφζακ ζοκεπχξ πνμαθήιαηα ζηζξ ημονηζηέξ ανπέξ ιε ηδ 

δνάζδ ημοξ.  

Ζ ιεβάθδ μζημβέκεζα ηςκ Κμθμημηνςκαίςκ, ιε ηδ ιαηνά μζημβεκεζαηή 

ηθέθηζηδ πανάδμζδ, ηφβπακε ιεβάθδξ απμδμπήξ ηαζ ακαβκχνζζδξ ζημ ζφζηδια αλζχκ 

ηςκ μπθανπδβχκ ηδξ Δπακάζηαζδξ
111

. Ο ίδζμξ έθεβε βζα ηδκ μζημβέκεζά ημο «δελ είλαη 

δηάζπιν, όπνπ δελ είλαη ζακκέλνο Κνινθνηξώλεο»
112

.     

Απυ κεανή δθζηία ήηακ εκενβυ ιέθμξ ζε έκμπθεξ ηθέθηζηεξ μιάδεξ ηαζ 

δνμφζε ζηδκ πενζμπή ηδξ Κανφηαζκαξ ζημ πθεονυ ημο ιπέδ ηδξ Μάκδξ, Πακαβζχηδ 

Κμοιμοκδμφνμο. ηακ λέζπαζακ δζςβιμί εκακηίμκ ηςκ ηθεθηχκ, μ Κμθμημηνχκδξ 

πέναζε ιαγί ιε ζοκηνυθμοξ ημο ζηδ Εάηοκεμ υπμο έιεζκε βζα πμθθά πνυκζα 

οπδνεηχκηαξ ζημκ αββθζηυ ζηναηυ, θηάκμκηαξ ζημ ααειυ ημο ηαβιαηάνπδ ζηζξ 

παναιμκέξ ηδξ εθθδκζηήξ  Δπακάζηαζδξ.  

Σδκ 1
δ
 Γεηειανίμο 1818 μ Κμθμημηνχκδξ ιοήεδηε ζηδ Φζθζηή Δηαζνεία, 

ηαζ ιε ημ λέζπαζια ηδξ Δπακάζηαζδξ, πνςημζηάηδζε ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

Καθαιάηαξ. οιιεηείπε ζε πμθθέξ ιάπεξ, υπςξ ζημ Βαθηέηζζ, ζηα Γμθζακά ηαζ ζε 

εηείκμκ μθείθεηαζ δ πηχζδ ηδξ Σνζπμθζηζάξ ηαζ δ ζοκηνζαή ημο Γνάιαθδ ζηα 

Γεναεκάηζα, ζε ιζα ιάπδ πμο έβναρε ζζημνία ηαζ έηακε ημκ Γνάιαθδ κα πεεάκεζ απυ 

ιεθαβπμθία θίβμοξ ιήκεξ ιεηά.  

Ο Κμθμημηνχκδξ ηέεδηε ημκ Μάζμ ημο 1823 ακηζπνυεδνμξ ημο 

Δηηεθεζηζημφ χιαημξ, ςζηυζμ λέζπαζε δ ειθφθζα ζφνναλδ. Ο Κμθμημηνχκδξ ηαζ 

μζ οπυθμζπμζ δηηδιέκμζ ημο ειθοθίμο (Παπαηζχκδξ, Αιανυζζμξ Φνακηγήξ, 

Γεθδβζακκαίμζ), ηναηήεδηακ θοθαηζζιέκμζ ζηδ ιμκή ημο Πνμθήηδ Ζθία ζηδκ 

Όδνα
113

. ημ ειθφθζμ ζημηχεδηε μ βζμξ ημο Πάκμξ, ηάηζ πμο δεκ λεπέναζε πμηέ μ 

Γένμξ ημο Μμνζά.  

Σμκ Μάζμ ημο 1825, οπυ ημ πνίζια ηδξ ήηηαξ απυ ημκ Ηιπναήι, μ 

Κμθμημηνχκδξ πήνε λακά ηα άνιαηα ηαζ ακαπηένςζε ημ δεζηυ ηςκ Δθθήκςκ, 
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πμθειχκηαξ ζηθδνά εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ υζςκ είπακ δδθχζεζ οπμηαβή ζε 

αοημφξ, ημοξ θεβυιεκμοξ «πξνζθπλεκέλνπο»
114

.   

Ο Κμθμημηνχκδξ έηοπε ημο ζεααζιμφ ηαζ ημο πνχημο Κοαενκήηδ ηδξ 

Δθθάδμξ, Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ηαζ ημο πνχημο ααζζθέα ηδξ, εςκα. Μεηά ηδ 

δμθμθμκία ημο Καπμδίζηνζα πνμζπάεδζε έκημκα βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηδκ 

ελεφνεζδ πμθζηζηήξ θφζδξ
115

.  

ηα ηέθδ ημο 1832, πνζκ ηδκ έθεοζδ ημο ααζζθζά εςκα, επζθέπεδηε ζηδκ 

επηαιεθή ηναηζςηζηή Δπζηνμπή πμο μνίζηδηε κα ηοαενκήζεζ ηδ πχνα. Χζηυζμ, δ 

ακηζααζζθεία ημο εςκα ημκ πμθέιδζε, θμαμφιεκδ ηδκ επζννμή ηαζ ημκ ζεααζιυ πμο 

ημο έηνεθακ μζ Έθθδκεξ ηαζ ημκ θοθάηζζε ιαγί ιε ημκ Πθαπμφηα ηαζ άθθμοξ 

οπμζηδνζηηέξ ημο ζημ Ναφπθζμ, υπμο ηαηαδζηάζηδηακ ιε ηδκ ηαηδβμνία ηδξ εζπάηδξ 

πνμδμζίαξ  ζε εάκαημ.  

Ζ πμζκή αοηή δεκ εθανιυζηδηε πμηέ ηαεχξ μ εςκαξ πμνήβδζε αικδζηία 

ζημοξ θοθαηζζιέκμοξ ηαζ ημ 1835 μ Κμθμημηνχκδξ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Αεήκα. Σμ 

ηαθμηαίνζ ημο 1836 οπαβυνεοζε ηα «Απνκλεκνλεύκαηά» ημο ζημκ Γεχνβζμ Σενηζέηδ 

(πμο ιαγί ιε ημκ Πμθογςίδδ δεκ οπέβναρακ ηδκ ηαηαδίηδ ημο ζε εάκαημ).  

ηδκ Αεήκα έγδζε ήζοπα ηαζ εζνδκζηά ςξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο ημ 1843. 

Μάθζζηα απμηαηαζηάεδηε δ ζπέζδ ημο ιε ημ ενυκμ, έκα εεζιυ πμο ημκ απμδέπηδηε 

ηαζ ημκ οπεναζπίζηδηε
116

. Δίπε άρμβεξ ζπέζεζξ ιε ημκ εςκα ηαζ μζ βζμί ημο έθααακ 

ορδθά ζηναηζςηζηά ηαζ πμθζηζηά αλζχιαηα.  

Δίπε απμηηήζεζ ηνεζξ βζμοξ ιε ηδκ πνχηδ ημο ζφγοβμ, Αζηαηενίκδ 

Κανμφζμο, ηυνδ πνμεζημφ απυ ημ Λεμκηάνζ Ανηαδίαξ, ημκ Πάκμ πμο ζημηχεδηε 

ζημκ ειθφθζμ, ημκ Γεκκαίμ ηαζ ημκ Κςκζηακηίκμ. Σμ 1838 απέηηδζε έκακ αηυιδ βζμ, 

ημκ Πακαβζχηδ, ιε ηδκ ηεθεοηαία ημο ζφκηνμθμ, ηδκ πνχδκ ιμκαπή Μανβανίηα 

Βεθζζάνδ, ηδκ μπμία βκχνζζε ημκ ηαζνυ πμο ήηακ θοθαηζζιέκμξ ζηδκ Όδνα
117

. 

Ο Γένμξ ημο Μμνζά άθδζε ηδκ ηεθεοηαία ημο πκμή ζηζξ 3 Φεανμοανίμο 

1843, ζημ ζπίηζ ημο ζηδκ Αεήκα, ζε δθζηία 73 εηχκ. Μυθζξ έβζκε βκςζηυξ μ εάκαηυξ 

ημο, μζ ηάημζημζ  ηςκ Αεδκχκ ηαηέηθοζακ ημ ζπίηζ ημο, ιεηαηνέπμκηάξ ημ ζε πχνμ 

                                                           
114 Γ. Γδιδηνυπμοθμξ, «Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ», ό.π.,  ζ.7  
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 Γ. Γδιδηνυπμοθμξ, «Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, μ πανζζιαηζηυξ δβέηδξ», ζημ: Τα Νέα Ιζηνξία, 

Πξσηνπόξνη ηεο ειιεληθήο ειεπζεξίαο, δέθα πξόζσπα πνπ ζθξάγηζαλ ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε, Αεήκα 

2012, ζ. 116 
117 Γ. Γδιδηνυπμοθμξ, «Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, μ πανζζιαηζηυξ δβέηδξ», ζημ: Τα Νέα Ιζηνξία,  
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θασημφ πνμζηοκήιαημξ. Σμκ επζηήδεζυ ημο εηθχκδζακ μ  Πακαβζχηδξ μφηζμξ ηαζ μ 

Κςκζηακηίκμξ Οζημκυιμο
118

.    

Ο επυιεκμξ ιεβάθμξ αβςκζζηήξ πμο βεκκήεδηε ζημ έδαθμξ ηδξ Μεζζδκίαξ 

ήηακ μ Νζηήηαξ ηαιαηεθυπμοθμξ, μ μπμίμξ έιεζκε ζηδκ ζζημνία ςξ  Νζηδηανάξ ή 

αθθζχξ «Νζηδηανάξ μ ημονημθάβμξ». Ο Νζηδηανάξ βεκκήεδηε ζηδ Νέδμοζα 

Μεζζδκίαξ  ημ 1787 ηαζ ακήηε ηαζ εηείκμξ ζε μζημβέκεζα ηθεθηχκ.  

Ο Νζηδηανάξ ήηακ ακζρζυξ ημο Θευδςνμο Κμθμημηνχκδ, ηαεχξ δ ιδηένα 

ημο ήηακ αδενθή ηδξ πνχηδξ ζογφβμο ημο Γένμο ημο Μμνζά. Απυ πμθφ κςνίξ 

δζαηνίεδηε ζε πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ζηδ Εάηοκεμ, υπμο εκηάπεδηε ζημ νςζζηυ 

ζηναηυ ηαζ πμθέιδζε ημκ Ναπμθέμκηα ζηδκ Ηηαθία
119

. 

ηζξ 18 Οηηςανίμο 1818 εκχ ανζζηυηακ ζηδκ Καθαιάηα, ιοήεδηε ζηδ 

Φζθζηή Δηαζνεία. Με ημκ εείμ ημο Θευδςνμ Κμθμημηνχκδ ηαζ ημκ Παπαθθέζζα, 

ζοκέααθε ζηδκ πνμεημζιαζία ημο εεκζημφ λεζδηςιμφ ηαζ ζηζξ 23 Μανηίμο 1821 

απεθεοεένςζε ηδκ Καθαιάηα ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ζηναηζςηζημφξ ανπδβμφξ. 

Με ηδκ ακδνεία ηαζ ηα ζςιαηζηά ημο πνμζυκηα δζαηνίεδηε ζε πμθθέξ ιάπεξ, 

ζηα Γμθζακά, ζημ Βαθηέηζζ, ζηδκ Σνζπμθζηζά. ηα Γεναεκάηζα υιςξ ακέδεζλε ζημ 

έπαηνμ ηζξ ζηναηζςηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ. Ζ μνιδηζηυηδηα ημο ήηακ ηυζμ ιεβάθδ πμο 

έζπαζε ηνία ζπαεζά εκχ ημ ηέηανημ ηυθθδζε ζημ πένζ ημο, ηαεχξ έπαεε αβηφθςζδ 

ηαζ πνεζάζηδηε ζαηνζηή αμήεεζα βζα κα ακμίλεζ. ’ αοηήκ ηδ ιάπδ ημο ηυθθδζακ ημ 

πνμζςκφιζμ «Σμονημθάβμξ»
120

. 

Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο Αβχκα μ Νζηδηανάξ ήηακ ζηδκ πνχηδ βναιιή, 

πμθειχκηαξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ζηδκ Ακαημθζηή ηενεά Δθθάδα, υπμο 

ζοκενβάζηδηε ιε ημκ Οδοζζέα Ακδνμφηζμ ηαζ ημκ Γεχνβζμ Κανασζηάηδ. Ήηακ έκαξ 

άδμθμξ αβςκζζηήξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ απυ ημοξ θίβμοξ αβςκζζηέξ πμο δεκ έπαζνκακ 

θάθονα απυ ηζξ ιάπεξ
121

. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο Διθφθζμο Πμθέιμο ηάπεδηε ζημ πθεονυ ημο 

Κμθμημηνχκδ, αθθά θνυκηζζε πάκηα κα επζδζχηεζ ημκ ζοιαζααζιυ ηαζ ηδ 

ζοκεκκυδζδ.  Μεηά ηδκ Απεθεοεένςζδ οπμζηήνζλε ημκ Καπμδίζηνζα ηαζ έβζκε έκαξ 

απυ ημοξ ζηεκυηενμοξ ζοκενβάηεξ ημο.  
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Πήνε ιένμξ ζηδκ Γ' Δεκμζοκέθεοζδ ημο Άνβμοξ (1829), ςξ πθδνελμφζζμξ 

ημο Λεμκηανίμο. Δπί εςκμξ πενζέπεζε ζε δοζιέκεζα, επεζδή οπμζηήνζγε ημ 

ακηζπμθζηεουιεκμ νςζζηυ ηυιια. Πνμθοθαηίζηδηε ημ 1839 ςξ ανπδβυξ ζοκςιμηζηήξ 

μιάδαξ, αθθά ζηδ δίηδ ημο αεςχεδηε εθθείρεζ ζημζπείςκ. Δκημφημζξ, δ ηνάηδζή ημο 

παναηάεδηε ιε απμηέθεζια κα οπμζηεί ακεπακυνεςηδ αθάαδ δ οβεία ημο ηαζ ζπεδυκ 

κα ηοθθςεεί απυ ηα ααζακζζηήνζα πμο οπέζηδ
122

.  

Απμθοθαηίζηδηε ζηζξ 18 επηειανίμο 1841 ηαζ εβηαηαζηάεδηε ιε ηδκ 

μζημβέκεζά ημο ζημκ Πεζναζά. Μεηά ηδκ ελέβενζδ ηδξ 3
δξ

 επηειανίμο 1843 ημο 

απμκειήεδηε μ ααειυξ ημο οπμζηναηήβμο ηαζ έθααε ιία ηζιδηζηή ζφκηαλδ, δ μπμία 

ήηακ μ ιυκμξ πυνμξ ςξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο
123

. 

Σμ 1847 δζμνίζεδηε ιέθμξ ηδξ Γενμοζίαξ ηαζ δφμ πνυκζα ανβυηενα, ζηζξ 25 

επηειανίμο 1849, έθοβε απυ ηδ γςή ζε δθζηία 67 εηχκ. Ο Νζηδηανάξ απέηηδζε δφμ 

ηυνεξ ηαζ έκα βζμ, ημκ Ηςάκκδ ηαιαηεθυπμοθμ, πμο αημθμφεδζε ηανζένα 

ζηναηζςηζημφ. Άθδζε Απμικδιμκεφιαηα, ηα μπμία οπαβυνεοζε ζημκ Γεχνβζμ 

Σενηζέηδ
124

. 

Μζα ημνοθαία ηαζ θθμβενή πνμζςπζηυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ 

ήηακ μ Γνδβυνζμξ Γζηαίμξ, μ επμκμιαγυιεκμξ  Παπαθθέζζαξ. Ο Παπαθθέζζαξ 

βεκκήεδηε ζηδκ Πμθζακή Μεζζδκίαξ ημ 1786. Ήηακ ημ ηεθεοηαίμ παζδί ημο 

Γδιδηνίμο Γζηαίμο απυ ημκ δεφηενμ βάιμ ημο ιε ηδκ Κςκζηακηίκα απυ ημ βέκμξ ηςκ 

Ακδνμκαίςκ ηαζ ημ ααθηζζηζηυ ημο υκμια ήηακ Γεχνβζμξ Γζηαίμξ Φθέζζαξ
125

. 

Φμίηδζε ζηδκ μκμιαζηή πμθή ηδξ Γδιδηζάκαξ ηαζ ημ 1816 έβζκε ιμκαπυξ 

ζημ ιμκαζηήνζ ηδξ Βαθακζδζάξ ζηδκ Καθαιάηα ηζ έθααε ημ υκμια Γνδβυνζμξ. 

Εςδνυξ ηαζ ενζζηζηυξ ςξ παναηηήναξ, βνήβμνα ήθεε ζε νήλδ ιε ημκ δβμφιεκυ ημο 

ηαζ πήβε κα ιμκάζεζ ζημ ιμκαζηήνζ ηδξ Ρεηίηζαξ, ιεηαλφ Μοζηνά ηαζ Λεμκηανίμο
126

. 

              Ο Παπαθθέζζαξ εβηαηέθεζρε ηδκ Πεθμπυκκδζμ ιεηά απυ αρζιαπίεξ πμο είπε 

ιε ημοξ Σμφνημοξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηαηέθοβε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. Δηεί βκχνζζε 

ημκ Φζθζηυ Πακαβζχηδ Ακαβκςζηυπμοθμ απυ ηδκ Ακδνίηζαζκα, μ μπμίμξ ημκ ιφδζε 

ζηδ Φζθζηή Δηαζνεία ζηζξ 21 Ημοκίμο 1818. Σδκ ίδζα πενίμδμ μ Γνδβυνζμξ μ Δ΄ ημκ 

έπνζζε ανπζιακδνίηδ.  
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Αθζενχεδηε ζηδ Φζθζηή Δηαζνεία ηαζ μνβάκςζε ηδ δνάζδ ηδξ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ιε ζημπυ ηδκ ηαπφηενδ έκανλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ. Πανμνιδηζηυξ ηαζ 

εκεμοζζχδδξ, άθθμηε ιε ρέιαηα ηαζ άθθμηε ιε αθήεεζεξ ηαηάθενε κα εκεμοζζάζεζ 

ηαζ κα παναζφνεζ πμθθμφξ Έθθδκεξ ζημ ζημπυ αοηυ.   

ηδ ιοζηζηή ζφζηερδ ηδξ Βμζηίηζαξ, ζηδκ μπμία πήνακ ιένμξ ελέπμκηα 

ιέθδ ηδξ Φζθζηήξ, μ Παπαθθέζζαξ επέιεζκε ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ άιεζδξ έκανλδξ 

ημο Αβχκα, αεααζχκμκηαξ υηζ εα ημκ εκίζποε ζηναηζςηζηά δ Ρςζία. Οζ πνυηνζημζ ηαζ 

μζ ανπζενείξ δεκ πείζηδηακ απυ ηα θεβυιεκά ημο ηαζ δ ζφζηερδ δζαθφεδηε άδμλα. 

Ο Παπαθθέζζαξ έαβαθε ηα νάζα ηαζ έβζκε έκαξ θθμβενυξ πμθειζζηήξ ηδξ 

εθεοεενίαξ ηαζ ιπήηε ζηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ μπθανπδβμφξ 

ζηζξ 23 Μανηίμο. οιιεηείπε ζε πμθθέξ ιάπεξ ιε ημοξ εκυπθμοξ ημο,  υπςξ ζε αοηή 

ζηα Γεναεκάηζα.   

 Σμκ Γεηέιανζμ ημο 1821 έθααε ιένμξ ζηδκ Α' Δεκμζοκέθεοζδ ηδξ 

Δπζδαφνμο ηαζ ημ 1823 ζηδ Β' Δεκμζοκέθεοζδ ημο Άζηνμοξ. Σμκ Απνίθδ ημο 1823 

ακέθααε ημ Τπμονβείμ ηςκ Δζςηενζηχκ ηαζ ημκ ίδζμ πνυκμο ημ Τπμονβείμ ηδξ 

Αζηοκμιίαξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ειθοθίμο πμθέιμο, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ήηακ παθζυξ 

ζοκενβάηδξ ημο Θευδςνμο Κμθμημηνχκδ, ανέεδηε ζημ ακηίπαθμ ζηναηυπεδμ, ζε 

αοηυ ηςκ ηοαενκδηζηχκ. Οζ ηαημί πεζνζζιμί ηαζ ηα ιίζδ ημο ειθοθίμο 

απμπνμζακαηυθζζακ ηάπμζμοξ δνςζημφξ αβςκζζηέξ, ηθείκμκηαξ ζηδ θοθαηή 

μνζζιέκμοξ πνχδκ ζοκαβςκζζηέξ ημοξ. 

Ο Παπαθθέζζαξ ιεηά ηδκ απυααζδ ημο Ηιπναήι ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ημ 

θυαμ κα παεεί δ Δπακάζηαζδ, εζζδβήεδηε ηδκ απμθοθάηζζδ ηςκ ηναημφιεκςκ 

ακηζηοαενκδηζηχκ αβςκζζηχκ, ηάηζ ημ μπμίμ δεκ έβζκε δεηηυ. Έηζζ απμθάζζζε μ ίδζμξ 

κα ακαθάαεζ λακά έκμπθδ δνάζδ. Ξεηίκδζε βζα ηδ Μεζζδκία ηαζ ηαιπμονχεδηε ζημ 

Μακζάηζ, ιε ζημπυ κα κζηήζεζ ή κα πέζεζ ιαπυιεκμξ.  

ηζξ 20 Μαΐμο 1825 ζοβηνμφζηδηε ιε ηζξ δοκάιεζξ ημο Ηιπναήι, ζε ιζα 

ιάπδ άκζζδ ανζειδηζηά ηαζ έπεζε δνςζηά ιαπυιεκμξ ιαγί ιε ημοξ 1.500 άκδνεξ ημο. 

Ο Ηιπναήι ζημ ηέθμξ ηδξ ιάπδξ γήηδζε κα ανμοκ ημ ημνιί ημο, ημ έζηδζακ ζε έκα 

δέκηνμ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδ θασηή πανάδμζδ, μ Ηιπναήι ημο θίθδζε ημ ιέηςπμ, ςξ 

έκδεζλδ ζεααζιμφ βζα ηδκ δνςζηή ημο ακηίζηαζδ. 

Ο ηεθεοηαίμξ Μεζζήκζμξ αβςκζζηήξ πμο εα ακαθενεεί ζημ ηεθάθαζμ αοηυ 

είκαζ μ Μήηνμξ Πέηνμααξ ή Μδηνμπέηνμααξ, ηθεθημηαπεηάκζμξ ηαζ αβςκζζηήξ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ.  Ο Μήηνμξ Πέηνμααξ βεκκήεδηε ημ 1745 (ηαη’ άθθεξ πδβέξ ημ 1738) 
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ζηδ Γανάκηγα (ζδιενζκή Μέθπεζα) ηδξ Μεζζδκίαξ. Ήηακ βζμξ ημο Αββεθή Πέηνμαα, 

ανπδβμφ μιάδαξ ηθεθηχκ επί Δκεημηναηίαξ
127

.  

  οκηάπεδηε ελανπήξ ιε ημοξ Κμθμημηνςκαίμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ 

ζοκδευηακ ιε δεζιμφξ αδεθθυηδηαξ. Πήνε ιένμξ ζηα Ονθςθζηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ελαημθμφεδζε ημκ αβχκα ηαηά ηςκ Σμφνηςκ ηαζ Σμονηαθαακχκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ζημ πθεονυ ημο Κςκζηακηίκμο Κμθμημηνχκδ, παηένα ημο Θευδςνμο Κμθμημηνχκδ.  

Μεηά ημκ εάκαημ ημο Κςκζηακηίκμο, μ Μδηνμπέηνμααξ ακέθααε ηδκ ηδδειμκία ημο 

Θευδςνμο Κμθμημηνχκδ ηαζ οπήνλε μ πνχημξ ημο δάζηαθμξ ζηδκ πμθειζηή 

ηέπκδ
128

.  

Με ηδκ έκανλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ, μ βδναζυξ Μδηνμπέηνμααξ ζοιιεηείπε ιε 

δζηυ ημο ζηναηζςηζηυ ζχια ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

πνμέθαζε ζηδ αυνεζα Μεζζδκία, υπμο ηαηέθοζε ηζξ Οεςιακζηέξ ανπέξ
129

. Πανυθμ 

πμο ήηακ μ βδναζυηενμξ ηςκ αβςκζζηχκ πήνε ιένμξ ζε πμθθέξ ιάπεξ, υπςξ ζηδκ  

Σνζπμθζηζά, ζημ Βαθηέηζζ ηαζ ανβυηενα ζηζξ επζπεζνήζεζξ εκακηίμκ ημο Ηιπναήι.  

Δίπε ελαζνεηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημκ Καπμδίζηνζα, υιςξ δ ααοανζηή 

Ακηζααζζθεία ημκ ηζιχνδζε ιε θοθάηζζδ υηακ εηείκμξ εκακηζχεδηε ζηδκ απυθαζή 

ηδξ βζα ηδκ ηαηαδίηδ ημο Κμθμημηνχκδ ηαζ ημο Πθαπμφηα ζε εάκαημ. Ο 

Μδηνμπέηνμααξ πέεακε πθήνδξ διενχκ ζηζξ 12 Μανηίμο ημο 1838. Δίπε δφμ βζμοξ, 

ημκ Ακηχκζμ ηαζ ημκ Πέηνμ. 

θμζ μζ ήνςεξ ηδξ Δπακάζηαζδξ πμο έααθακ ημ δζηυ ημοξ θζεανάηζ ζηδκ 

απεθεοεένςζδ ηδξ Δθθάδαξ απυ ημκ ημονηζηυ γοβυ, έπμοκ ζδζαίηενδ εέζδ ζηζξ 

ηανδζέξ ηςκ Δθθήκςκ ιέπνζ ηαζ ηζξ ιένεξ ιαξ.  Τπάνπμοκ υιςξ μνζζιέκα μκυιαηα ηα 

μπμία λεπχνζζακ βζα πμθθμφξ θυβμοξ ηαζ ικδιμκεφμκηαζ πενζζζυηενμ βζα ηδκ 

ζοιαμθή ημοξ ζημκ εεκζημαπεθεοεενςηζηυ Αβχκα.  

Αοημί είκαζ μζ πνμακαθενεέκηεξ ήνςεξ πμο βεκκήεδηακ ζηδ ιεζζδκζαηή βδ 

ηαζ πνμζέθενακ ηα πάκηα βζα ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ: μ ιεβάθμξ ζηναηδβυξ 

Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, μ «ημονημθάβμξ» Νζηδηανάξ, μ «ιπμονθμηζένδξ ηςκ 

ροπχκ» Παπαθθέζζαξ ηαζ μ βδναζυξ  Μδηνμπέηνμααξ.     
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2.5.  Η Μεζζηνία ζηην εθνική κοπύθυζη ηος Αγώνα (Μανιάκι) 

Μεηά ηδκ άθςζδ ηδξ Σνζπμθζηζάξ μ αβχκαξ ηςκ Δθθήκςκ ζοκεπίζηδηε ιε 

ακαπηενςιέκμ θνυκδια. Ο δεφηενμξ πνυκμξ ηδξ Δπακάζηαζδξ λεηίκδζε ιε ηδκ 

ρήθζζδ ημο Πνμζςνζκμφ Πμθζηεφιαημξ ηδξ Δθθάδμξ, πμο είπε δζαιμνθςεεί απυ ηδ 

Α΄ Δεκμζοκέθεοζδ ηδξ Δπζδαφνμο. Με ηδκ ηίκδζδ αοημί μζ Έθθδκεξ έδεζπκακ ηδκ 

πνυεεζή ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ζφβπνμκμο εονςπασημφ ηνάημοξ. 

Σα ζμοθηακζηά ζηναηεφιαηα ζηνάθδηακ λακά εκακηίμκ ημο Αθή παζά ζηα 

Ηςάκκζκα, μ μπμίμξ ηαζ ζημηχεδηε φζηενα απυ ζμαανυ ηναοιαηζζιυ ζηδκ πμθζμνηία 

ημο ηάζηνμο ηςκ Ηςακκίκςκ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1822. Συηε μζ ημονηζηέξ δοκάιεζξ 

ζηνάθδηακ εκακηίμκ ημο μοθίμο.  

Ο Αθέλακδνμξ Μαονμημνδάημξ ιε βκςζημφξ μπθανπδβμφξ έηνελακ κα 

αμδεήζμοκ ημοξ μοθζχηεξ. Μεηά ηδκ ανπζηή ημοξ κίηδ ζηδ ιάπδ ζημ Κμιπυηζ ηδξ 

Άνηαξ, ηνεζξ εαδμιάδεξ ανβυηενα ζηδ Μάπδ ημο Πέηα, μζ Έθθδκεξ δηηήεδηακ ηαηά 

ηνάημξ ηαζ μζ μοθζχηεξ ακαβηάζηδηακ κα εβηαηαθείρμοκ μνζζηζηά ηζξ παηνμβμκζηέξ 

ημοξ εζηίεξ ηαζ κα ηαηαθφβμοκ ζηα Δπηάκδζα ηαζ ημ Μεζμθυββζ
130

.   

Γοζηοπχξ ηα ζμοθηακζηά ζηναηεφιαηα ιεηά ημκ εάκαημ ημο Αθή παζά, 

ηαηέπκζλακ ηδκ επακάζηαζδ ζηδκ Μαηεδμκία ηαζ ημ ίδζμ έβζκε ηαζ ζηδκ Κνήηδ, ιε 

ηδκ απυααζδ αζβοπηζαηχκ εκζζπφζεςκ ζημ κδζί. Σμκ Μάνηδ ημο 1822 μζ Σμφνημζ 

πνμέαδζακ ζηδ ζθαβή ηδξ Υίμο, ζθάγμκηαξ ηαζ ελακδναπμδίγμκηαξ πενίπμο υθμοξ 

ημοξ ηαημίημοξ ημο κδζζμφ.  

Ζ ζθαβή ηδξ Υίμο πνμηάθεζε ημκ απμηνμπζαζιυ ηδξ ημζκήξ βκχιδξ ηαζ ηδκ 

ακαγςπφνςζδ ημο ηζκήιαημξ ημο θζθεθθδκζζιμφ, ακαβηάγμκηαξ ηζξ επίζδιεξ 

ηοαενκήζεζξ ηςκ εονςπασηχκ ηναηχκ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ηδ ζηάζδ ημοξ ζημ 

εθθδκζηυ γήηδια. Οζ Έθθδκεξ εηδζηήεδηακ βζα ηδ ζθαβή ηδξ Υίμο, ιε ηδκ ακαηίκαλδ 

ηδξ καοανπίδαξ ημο ημονηζημφ ζηυθμο ζημ θζιάκζ ηδξ Υίμο, απυ ημκ Φανζακυ 

ιπμονθμηζένδ Κςκζηακηίκμ Κακάνδ ηδ κφπηα ζηζξ 7 Ημοκίμο ημο 1822.  

Πνμξ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ηζκήεδηακ μ Γνάιαθδξ παζάξ ηαζ μ Οιέν Βνοχκδξ, 

ιε ζημπυ ηδκ ηαηάπκζλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ. Ο Γνάιαθδξ ηαηαηνμπχεδηε απυ ημκ 

Κμθμημηνχκδ ηαζ ημοξ άκδνεξ ημο ζηα Γεναεκάηζα ζηζξ 26 Ημοθίμο ημο 1822 ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημο κα ηαηαθάαεζ ηδκ Σνζπμθζηζά. Ο Οιέν Βνοχκδξ ιαγί ιε ημκ 

Κζμοηαπή πμθζυνηδζακ ζηεκά ημ Μεζμθυββζ, ςζηυζμ δεκ ηαηάθενακ κα ημ 

ηονζεφζμοκ ηαζ έθοζακ ηδκ πμθζμνηία ζηα ηέθδ Γεηειανίμο ημο 1822.  
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Σμ 1823 δεκ είπε βζα ημοξ Έθθδκεξ ζδζαίηενεξ ιάπεξ εκακηίμκ ηςκ Σμφνηςκ, 

θυβς εζςηενζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ δομ πθεονχκ. Οζ Σμφνημζ είπακ ακμίλεζ ηαζ 

άθθμ πμθειζηυ ιέηςπμ, εκακηίμκ ηδξ Πενζίαξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθθδκζηή 

επακάζηαζδ ηαζ άθθα εζςηενζηά πνμαθήιαηα, είπακ ηαζ μζημκμιζηά πνμαθήιαηα. 

Ζ εθθδκζηή πθεονά άνπζζε κα ιαζηίγεηαζ απυ πνμαθήιαηα ελμοζίαξ ηαζ δ 

νήλδ ακάιεζα ζε ζηναηζςηζημφξ ηαζ πμθζηζημφξ δεκ άνβδζε κα ένεεζ. Ήδδ απυ ηδκ 

πνχηδ εεκμζοκέθεοζδ ημο 1821 οπήνπακ εκηάζεζξ ηαζ δζαθςκίεξ ηαζ βζα ηα άνενα 

ημο Πμθζηεφιαημξ ηαζ βζα ηα αλζχιαηα.  

Γδιζμονβήεδηακ δομ ζχιαηα, ημ Δηηεθεζηζηυ ηαζ ημ Βμοθεοηζηυ. Πνυεδνμξ 

ημο Δηηεθεζηζημφ μνίζηδηε μ Αθέλακδνμξ Μαονμημνδάημξ ηαζ ημο Βμοθεοηζημφ 

Γδιήηνζμξ Τρδθάκηδξ. Σμ Δηηεθεζηζηυ ήηακ μοζζαζηζηά δ εηπνμζχπδζδ ηςκ 

ζηναηζςηζηχκ ημο Αβχκα ηαζ ημ Βμοθεοηζηυ ήηακ δ πνχηδ επίζδιδ εθθδκζηή 

ηοαένκδζδ.   

 Ο Τρδθάκηδξ ηαζ δ πθεονά ημο έκζςζακ υηζ παναβηςκίγμκηακ, αθμφ ηδκ 

πθεζμρδθία ημο Βμοθεοηζημφ ηδκ ηαηείπακ πνυηνζημζ, εκχ πμθθμί Φζθζημί 

αβκμήεδηακ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ αλζςιάηςκ. Δπζπθέμκ, μ Κμθμημηνχκδξ βζκυηακ 

απθχξ έκαξ απυ ημοξ ζηναηδβμφξ ηαζ υπζ ανπζζηνάηδβμξ, υπςξ είπε ηαεζενςεεί ζηδ 

ζοκείδδζδ ημο απθμφ θαμφ.  

Σμ βεβμκυξ πςξ ηδκ πενζζζυηενδ δφκαιδ ηδκ είπακ ζοβηεκηνχζεζ μζ 

πμθζηζημί ηαζ υπζ υζμζ πμθειμφζακ ζηα πεδία ηςκ ιαπχκ, πνμηάθεζε δοζθμνία ηαζ 

εκηάζεζξ ζηδκ πθεονά ηςκ ζηναηζςηζηχκ. Απυ ηδκ άθθδ, μζ πμθζηζημί βκχνζγακ ημ 

αολδιέκμ βυδηνμ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ημο Αβχκα ηαζ πάκηα θμαυκηακ ιήπςξ 

ζπδιαηίζμοκ “governo militare”, δδθαδή ζηναηζςηζηή ηοαένκδζδ
131

.     

Ζ πνχηδ πενίμδμξ ημο ειθοθίμο πμθέιμο λεηίκδζε ημκ Μάνηζμ ημο 1824 ηαζ 

έθδλε ημκ Μάζμ ημο ίδζμο πνυκμο, ιε πθήνδ επζηνάηδζδ ηςκ πμθζηζηχκ, ηονίςξ ηςκ 

πνμηνίηςκ ηδξ Απαΐαξ, Λυκημο ηαζ Εαΐιδ  πμο επδνέαγακ ηδκ ηοαένκδζδ 

Κμοκημονζχηδ
132

.  

πεδυκ αιέζςξ λέζπαζε μ δεφηενμξ ειθφθζμξ, απυ ημκ Οηηχανζμ έςξ ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 1824, πμο ήηακ ηαζ μ πζμ αζιαηδνυξ. Σμκ Νμέιανζμ ημο 1824 

ζημηχεδηε μ πνςηυημημξ βζμξ ημο Κμθμημηνχκδ, μ Πάκμξ, ηάηζ πμο έηακε ημ Γένμ 

ημο Μμνζά κα απμζονεεί ζηδ Βοηίκα. ηζξ 30 Γεηειανίμο ημο 1824 υθμζ μζ 
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ακηζηοαενκδηζημί, Γεθδβζακκαίμζ, Ηςάκκδξ ηαζ Πακμφηζμξ Νμηανάξ Γδιήηνδξ 

Παπαηζχκδξ, Μδηνμπέηνμααξ, Θευδςνμξ Γνίααξ,  ιε επζηεθαθήξ ημκ Κμθμημηνχκδ, 

ειθακίζηδηακ ζηζξ ανπέξ ημο Ναοπθίμο, υπμο ηαζ ηέεδηακ ζε ηαεεζηχξ 

επζηήνδζδξ
133

.   

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1825 δ ηοαένκδζδ Κμοκημονζχηδ θοθάηζζε υθμοξ ημοξ 

ακηζηοαενκδηζημφξ ζημ ζηδ Μμκή ημο Πνμθήηδ Ζθία ζηδκ Όδνα, ηάηζ ζημ μπμίμ 

εκήνβδζε ηαζ μ Παπαθθέζζαξ, μ μπμίμξ είπε πνμζπςνήζεζ ζημ ζηναηυπεδμ ηςκ 

ηοαενκδηζηχκ. ηζξ 5 Ημοκίμο μ Οδοζζέαξ Ακδνμφηζμξ απυ ημ ζηναηυπεδμ ηςκ 

ακηζηοαενκδηζηχκ, δμθμθμκήεδηε ζηδκ Αηνυπμθδ απυ ημ πνχδκ πνςημπαθίηανυ 

ημο, Ηςάκκδ Γημφνα. Οζ ηοαενκδηζημί είπακ πθέμκ ιυκμζ ηδκ ελμοζία.  

 Ζ δεφηενδ ειθφθζα ζφβηνμοζδ έιμζαγε πενζζζυηενμ ιε ζοκαζπζζιυ ηςκ 

Πεθμπμκκήζζςκ απέκακηζ ζημοξ κδζζχηεξ ηαζ ημοξ Ρμοιεθζχηεξ, μζ μπμίμζ εζζέααθακ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ πνμηαθχκηαξ ιεβάθεξ γδιζέξ. Οζ θαηνίεξ, μ ημιιαηζζιυξ ηαζ μ 

ημπζηζζιυξ ανήηακ πνυζθμνμ έδαθμξ ζημοξ ειθοθίμοξ πμθέιμοξ. Οζ πζμ ζοκεημί 

παηνζχηεξ ηαζ μζ θζθέθθδκεξ εθίαμκηακ απίζηεοηα ιε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ.  

Οζ ειθφθζμζ ηδξ Δπακάζηαζδξ έθδλακ ιε πθήνδ επζηνάηδζδ ηςκ 

ηοαενκδηζηχκ. Ζ ηοαένκδζδ Κμοκημονζχηδ αβήηε δοκαιςιέκδ απυ ημκ ειθφθζμ ηαζ 

ζε αοηυ ζοκέααθε ηαζ ημ δάκεζμ πμο ζοιθχκδζε ιε ηδκ Αββθία, φρμοξ 2.400.000 

θζνχκ. Δίκαζ δ πνχηδ επακαζηαηζηή ηοαένκδζδ πμο απμηηά βυδηνμ ζημ εζςηενζηυ 

ηαζ ημ ελςηενζηυ
134

 ηαζ ζε αοηυ ζοκέααθε ηαζ δ αββθζηή ιεηαζηνμθή ζημ εθθδκζηυ 

γήηδια, υηακ ακέθααε ημ οπμονβείμ ηςκ Δλςηενζηχκ ηδξ Αββθίαξ μ Γεχνβζμξ 

Κάκζκβη.  

Ζ αββθζηή ιεηαζηνμθή ηαζ ηα ζοιθένμκηα ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ζημ 

πχνμ ηδξ Βαθηακζηήξ ηαζ ηδξ Μεζμβείμο, ζοιπανέζονε ηαζ ηα οπυθμζπα ηνάηδ ζημ 

κα ακηζιεηςπίζμοκ ιε άθθμ ηνυπμ ημ γήηδια ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ Δθθάδμξ.  

Ζ έηααζδ ηδξ Δπακάζηαζδξ ηζκδφκεοζε ιε ημοξ δομ ειθοθίμοξ πμθέιμοξ 

ηαζ δοζηοπχξ εκχ μζ πμθζηζημί ηαζ ζηναηζςηζημί δβέηεξ ηδξ επζδίδμκηακ ζε δζαιάπεξ 

ιεηαλφ ημοξ, μ Ηιπναήι παζάξ, έηακε ηδκ ειθάκζζή ημο ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1825, 

ηαηαζηνέθμκηαξ ηα Φανά ηαζ ηδκ Κάζμ ηαζ ηάκμκηαξ απμαίααζδ ζηδ μφδα ηδξ 

Κνήηδξ.  

Ο Ηιπναήι παζάξ δεκ είπε ζημπυ κα πάζεζ ημ πνυκμ ημο ζηδ μφδα, αθθά 

ήεεθε ημ ηαπφηενμ δοκαηυ κα πενάζεζ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ κα ζηαιαηήζεζ ηδκ 
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Δπακάζηαζδ ηςκ Δθθήκςκ, εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ ειθφθζα ζφνναλή ημοξ. Ζ 

ειθάκζζδ ημο Ηιπναήι ήηακ μ ηαηαθφηδξ βζα ηδκ πθήνδ απμδζμνβάκςζδ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ
135

. 

Ο Παπαθθέζζαξ πνμαθέπμκηαξ πςξ εα παεεί δ Δπακάζηαζδ, εζζδβήεδηε 

ζηδκ ηοαένκδζδ ηδκ απμθοθάηζζδ ηςκ μπθανπδβχκ, αθθά δ εζζήβδζή ημο δεκ έβζκε 

δεηηή ηαζ ιάθζζηα πνμηάθεζε ακηζδνάζεζξ, ιζαξ ηαζ είπε ζοιιεηάζπεζ ηαζ μ ίδζμξ ζηδ 

ζφθθδρή ημοξ.  Με ημ πμο απμαζαάζηδηε μ Ηιπναήι ζηδ Πεθμπυκκδζμ ζηζξ 11 ηαζ 12  

Φεανμοανίμο 1825, δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ανέεδηε ζε αιδπακία βζαηί εκχ βκχνζγε 

ηζξ επζεεηζηέξ δζαεέζεζξ ηςκ Αζβοπηίςκ, εκ ημφημζξ δεκ ηζξ πήνε ζηα ζμαανά ηαζ 

αζπμθμφηακ αηυιδ ιε ηζξ ειθφθζεξ ακηζεέζεζξ.  

Ο Ηιπναήι απμαζαάζηδηε ζηδ Μεεχκδ επζηεθαθήξ 4.000 πεγχκ ηαζ 400 

ηαηηζηχκ ζππέςκ ηαζ αηάηηςκ, πςνίξ κα ζοκακηήζεζ ηαιζά απμθφηςξ ακηίζηαζδ, 

πνμηαθχκηαξ ηνυιμ ζημοξ ακοπενάζπζζημοξ ηαζ ημοναζιέκμοξ Έθθδκεξ.
136

. Με ηδκ 

απυααζδ ημο Ηιπναήι έβζκε ζαθήξ ηαζ ειθακήξ δ ακεπάνηεζα ηςκ εθθδκζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηα αζβοπηζαηά ζηναηεφιαηα ζε ηαηά πανάηαλδ 

ιάπδ
137

.   

Αλίγεζ κα επζζδιακεεί ζε αοηυ ημ ζδιείμ πςξ μ Ηιπναήι παζάξ δεκ ήηακ 

ηάπμζμξ ηοπαίμξ βζα ηδκ επμπή ημο. Ήηακ βζμξ ημο Βαθή ηδξ Αζβφπημο Μςπάιεκη 

Άθδ ηαζ ακηζααζζθέαξ ηδξ Αζβφπημο. Δίπε θάαεζ ιυνθςζδ απυ Δονςπαίμοξ 

παζδαβςβμφξ ηαζ δ ζοιιεημπή ημο ζηδκ εθθδκζηή Δπακάζηαζδ λεηίκδζε υηακ μ 

ζμοθηάκμξ γήηδζε απυ ημκ παηένα ημο Ηιπναήι κα ηαηαζηείθεζ ηδκ Δπακάζηαζδ, 

δίκμκηάξ ημο ςξ ακηάθθαβια ηδκ Κνήηδ ηαζ ηδκ Πεθμπυκκδζμ
138

.  

Σδ βεκζηή δζεφεοκζδ ηαζ επμπηεία ηςκ Αζβοπηίςκ είπε ακαθάαεζ έκα 

επζηεθείμ Γάθθςκ αλζςιαηζηχκ, εκχ ημ πονμαμθζηυ ηαζ ημ ιδπακζηυ ζηεθέπςκακ ηαζ 

Ηηαθμί. Ο αζβοπηζαηυξ ζηναηυξ ηαζ ζηυθμξ είπακ μνβάκςζδ δοηζημεονςπασημφ 

ηφπμο
139

. 

Σμ ζπέδζμ ηςκ Σμονημαζβοπηίςκ πενζεθάιαακε ηαοηυπνμκδ επίεεζδ ημο 

ημονηζημφ ηαζ αζβοπηζαημφ ζηυθμο ζηα επακαζηαηδιέκα κδζζά ημο Αζβαίμο, ςξ 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα απυααζδ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ. Με αάζδ αοηυ ημ ζπέδζμ 
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ηαηέζηνερακ ηα Φανά ηαζ ηδκ Κάζμ ηαζ απυ ηδκ Κνήηδ εα πενκμφζακ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, υπςξ ηαζ έβζκε.  

Ζ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ανέεδηε ζε ζφβποζδ ηαζ δεκ ηαηάθααε ελανπήξ ημκ 

ηίκδοκμ πμο δζέηνεπε δ Δπακάζηαζδ ηαζ ιάθζζηα δ αιδπακία αοηή πνμήθεε απυ ηδκ 

πναηηζηή ημο Ηιπναήι κα ιεηαθένεζ ηα ζηναηεφιαηά ημο ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ. 

Μεηά ηδκ απυααζή ημο ζηδ Μεεχκδ, έζηεζθε πίζς ζηδ μφδα ηα πθμία ημο ζηυθμο 

ημο, χζηε κα βονίζμοκ ιε κέεξ εκζζπφζεζξ ηαζ ηζκήεδηε ανπζηά πνμξ ημ Νευηαζηνμ 

ηδξ Πφθμο, υπμο είπακ πνμθάαεζ κα ηθεζζημφκ θίβμζ Έθθδκεξ
140

.   

Σα πνχηα ζχιαηα ηςκ Μεζζδκίςκ ηαζ ηςκ Μακζαηχκ πμο ανίζημκηακ ζηδκ 

πενζμπή άνπζζακ μνζζιέκεξ αρζιαπίεξ ιε ημκ ζηναηυ ημο Ηιπναήι. Ζ ηοαένκδζδ 

έζηεζθε έκμπθα ηιήιαηα ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεεχκδξ ιε ημκ Κ. Μπυηζανδ, Κ. 

Σγααέθα ηαζ Γ. Κανασζηάηδ, εκχ ηα ζηναηεφιαηα πμο ανίζημκηακ ζηδ Πάηνα βζα ηζξ 

ειθφθζεξ δζαιάπεξ, πνμςεήεδηακ ζηδ κμηζμδοηζηή Πεθμπυκκδζμ
141

.  

Ο πνυεδνμξ ηδξ ηοαένκδζδξ Γεχνβζμξ Κμοκημονζχηδξ, ιδ έπμκηαξ ειπεζνία 

ζηζξ πενζαίεξ ιάπεξ, μνίζηδηε ανπζζηνάηδβμξ ηαζ λεηίκδζε βζα ηδ Μεζζδκία, έπμκηαξ 

ιαγί ημο ημκ Αθέλακδνμ Μαονμημνδάημ, ηάηζ ημ μπμίμ εκυπθδζε ημκ άζπμκδμ επενυ 

ημο, Ηςάκκδ Κςθέηηδ.  

Ο Κμοκημονζχηδξ δζυνζζε ανπζζηνάηδβμ ημκ ζοιπαηνζχηδ ημο Κονζάημ 

ημφνηδ, άκενςπμ ιε πακηεθή έθθεζρδ ειπεζνίαξ ηαζ επέζονε ηδκ μνβή ηςκ 

Ρμοιεθζςηχκ ηαζ Πεθμπμκκδζίςκ, πμο ηυηε ακηζθήθεδηακ ηδκ πθήνδ ακζηακυηδηα 

ηδξ ηοαένκδζδξ κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ ηίκδοκμ. 

Ζ έθθεζρδ ανπζζηνάηδβμο, δ αδοκαιία ηδξ ηοαένκδζδξ ιπνμξ ζημκ ηίκδοκμ, 

μζ ζηναηζχηεξ ζε πθήνδ έκδεζα κα βονίγμοκ ζηα πςνζά ηαζ γδημφκ ηνμθή ηαζ 

πμθειμθυδζα, μζ ηαπεηακαίμζ ιε ημκ Κμθμημηνχκδ ζηδ θοθαηή είκαζ δ πθήνδξ 

εζηυκα ημο πάμοξ πμο επζηναημφζε. Οζ Πεθμπμκκήζζμζ ανκμφκηαζ κα ζηναηεοημφκ ιε 

ημκ Κμθμημηνχκδ κα είκαζ ζηδ θοθαηή
142

.  

ε αοηυ ημ ηθίια, πναβιαημπμζείηαζ δ δεφηενδ απυααζδ ηςκ ζηναηεοιάηςκ 

ημο Ηιπναήι ζημ θζιάκζ ηδξ Μεεχκδξ ζηζξ 5 Μανηίμο 1825 ιε 7.000 πεγμφξ ηαζ 400 

ζππείξ. Απυ ηζξ 2 Απνζθίμο μ Ηιπναήι ζηναημπέδεοζε ζημ Νευηαζηνμ ηαζ εκίζποζε 

ηαζ ηδ θνμονά ηδξ Πάηναξ, εκχ έζηεζθε ηα πθμία ημο λακά ζηδ μφδα βζα εη’ κέμο 

ακεθμδζαζιυ.  
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Οζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ είπακ ζοβηεκηνςεεί ζηδκ πενζμπή Κνειιφδζ, ημκηά 

ζημκ πμηαιυ Παιζζυ. ηζξ 7 Απνζθίμο μ Ηιπναήι ελαπέθοζε επίεεζδ ίζςκ δοκάιεςκ 

πνμξ ημοξ Έθθδκεξ. Ζ ιάπδ ζημ Κνειιφδζ είπε απμηανδζςηζηυ απμηέθεζια βζα ημοξ 

Έθθδκεξ ηαζ θεζημφνβδζε εκηεθχξ απμεαννοκηζηά ηαζ απμζοκεεηζηά βζα ημ εθθδκζηυ 

ζηναηυπεδμ
143

.   

ηζξ 26 Απνζθίμο μ Ηιπναήι ιε ηα ζηναηεφιαηά ημο ηαηέθααακ ηδ 

θαηηδνία, ζε ιζα ιάπδ πμο πάεδηακ ζδιακηζημί πμθειζζηέξ ηαζ οπεναζπζζηέξ ημο 

κδζζμφ, ιεηαλφ αοηχκ μ Ακαβκςζηανάξ, μ Σζαιαδυξ ηαζ μ θζθέθθδκαξ ακηανυγα. Ο 

εθθδκζηυξ ζηυθμξ οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο απημφνδ, ηαηάθενε κα δζαζπάζεζ ημκ 

αζβοπηζαηυ ηαζ κα ζχζεζ απυ ηδκ ζθαβή ηαζ ηδκ αζπιαθςζία πμθθμφξ απυ ημοξ 

αβςκζζηέξ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημκ Αθέλακδνμ Μαονμημνδάημ
144

.       

Όζηενα απυ ιάπεξ ημο Ηιπναήι ιε ημκ ζηναηδβυ Μαηνοβζάκκδ,  

παναδυεδηε ζηζξ 30 Απνζθίμο ημ Παθαζυηαζηνμ ηαζ ζηζξ 11 Μαΐμο ημ Νευηαζηνμ
145

. 

Ζ ζηναηδβζηή ημο Ηιπναήι, μζ ήηηεξ ηςκ Δθθήκςκ, δ αδοκαιία ηδξ εθθδκζηήξ 

δζμίηδζδξ, μ άνηζα ελμπθζζιέκμξ ζηναηυξ ημο Ηιπναήι, πνμηάθεζακ ζμη ηαζ δέμξ 

ζημοξ  απμζοκημκζζιέκμοξ Έθθδκεξ.   

Ο Παπαθθέζζαξ, πμο είπε πνςημζηαηήζεζ ζημοξ ειθοθίμοξ πμθέιμοξ ηαζ 

είπε ηαπεεί ιε ηδκ πθεονά ηδξ ηοαένκδζδξ, εκακηίμκ ηςκ ιέπνζ πνυηζκμξ ζοκηνυθςκ 

ημο ζηναηζςηζηχκ, αθέπμκηαξ ημκ υθεενμ κα ένπεηαζ απμθάζζζε κα ακαθάαεζ μ ίδζμξ 

έκμπθδ δνάζδ ιε δζηυ ημο εηζηναηεοηζηυ ζχια.  

Ο Παπαθθέζζαξ ακαπχνδζε απυ ημ Ναφπθζμ υπμο ανζζηυηακ ηαζ άνπζζε κα 

πενζμδεφεζ ζε υθδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ ιε ζημπυ κα αθοπκίζεζ ημοξ Έθθδκεξ, 

πνμφπμκηεξ, μπθανπδβμφξ ηαζ ημκ απθυ θαυ, κα πμθειήζμοκ βζα ηδκ εηδίςλδ ημο 

Ηιπναήι απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ.  

Να ζδιεζςεεί πςξ ημ Βμοθεοηζηυ ηαζ ημ Δηηεθεζηζηυ ημο έδςζακ 

ελμοζζμδυηδζδ κα ζοβηνμηήζεζ ζηακυ ηιήια εκυπθςκ ηαζ μ ίδζμξ ελέδςζε δζαηαβή ιε 

ηδκ μπμία γδημφζε απυ ημοξ ηαπεηάκζμοξ ημο Μμνζά κα ημκ ζοκδνάιμοκ ζηδκ 

εηζηναηεία εκακηίμκ ημο Ηιπναήι
146

.  

Χζηυζμ ζοκάκηδζε ηδκ άνκδζδ ηαζ ημο Πεηνυιπεδ ηαζ ηςκ Ρμοιεθζςηχκ 

μπθανπδβχκ ζημ κα εηζηναηεφζμοκ ηαζ βεκζηά μ θαυξ έδεζπκε απνμεοιία θυβς ημο 
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θυαμο πμο έκζςεε. ηζξ ανπέξ Μαΐμο ημο 1825 μ Παπαθθέζζαξ έζηεζθε επζζημθή εη 

κέμο ζημ Δηηεθεζηζηυ, γδηχκηαξ ηδκ απμθοθάηζζδ ηςκ μπθανπδβχκ ςξ θασηυ 

αίηδια. 

ζμ πενκμφζακ μζ ιένεξ μ Παπαθθέζζαξ έηακε απέθπζδεξ πνμζπάεεζεξ κα 

ζοβηνμηήζεζ ζηναηυ ηαζ έηακε εη κέμο βναθέξ ζηδ δζμίηδζδ βζα απμθοθάηζζδ ημο 

Κμθμημηνχκδ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ μπθανπδβχκ, ημκίγμκηαξ ημ πεζιέκμ δεζηυ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ οπαίενμο ηαζ ηδξ ηάζδξ θοβήξ ημοξ πνμξ ηα μνεζκά απυ θυαμ.  

Ζ δζμίηδζδ απεθεοεένςζε ημοξ έβηθεζζημοξ μπθανπδβμφξ ζηζξ 17 Μαΐμο, 

θίβεξ ιυκμ ιένεξ πνμημφ ηδ ιάπδ ζημ Μακζάηζ, εέζδ ζηδκ μπμία μπονχεδηε μ 

δνςζηυξ Παπαθθέζζαξ. φιθςκα ιε ηδ θασηή νήζδ μ ανπζιακδνίηδξ νχηδζε ημοξ 

κηυπζμοξ ηαημίημοξ απυ πμφ ιπμνεί κα δεζ ηακείξ ημ Νευηαζηνμ ημ μπμίμ ηαηείπε μ 

Ηιπναήι ηαζ ημο απάκηδζακ ημ Μακζάηζ ηαζ βζα αοηυ ηαιπμονχεδηε εηεί ιαγί ιε 

ημοξ άκδνεξ ημο.  

Ο Παπαθθέζζαξ ζημ Μακζάηζ ήηακ ιε 1.500 άκδνεξ, εθυζμκ δεκ ηαηάθενε 

κα απμζπάζεζ ηδ αμήεεζα άθθςκ μπθανπδβχκ ηαζ απμθάζζζε κα εοζζαζηεί 

μοζζαζηζηά βζα ημ ηαθυ ηδξ παηνίδαξ ημο, βκςνίγμκηαξ πμθφ ηαθά πςξ απέιεζκε 

ιυκμξ ζε εηείκδ ηδκ ηνίζζιδ βζα ημ έεκμξ ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ Δπακάζηαζδξ ζηζβιή. 

ηδκ ηεθεοηαία ημο επζζημθή πνμξ ηδ Γζμίηδζδ μ Παπαθθέζζαξ ακαθένεζ 

πςξ «ν θίλδπλνο είλαη πξνθαλήο θαη Μέγαο, θαη θαηά ην παξόλ αο κέλνπλ δη΄ άιινηε αη 

πεξί άιισλ πξαγκάησλ ζθέςεηο θαη δηαθηινλεηθήζεηο, θαη αο ζθεπηώκεζα ηώξα ηελ 

εμόλησζηλ ηνπ ερζξνύ όζηηο επαπεηιεί ηελ Διιάδαλ νιόθιεξνλ. Ταύηα θαη κε βαζύ 

Σέβαο κέλσ»
147

.   

Ζ ηεθεοηαία θνάζδ ημο Παπαθθέζζα πενζηθείεζ υθα ηα ζοκαζζεήιαηά ημο 

βζα ηδκ ηνμπή ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ημο βζα ακαιέηνδζδ ιε ημκ 

επενυ, πανυθμ πμο βκχνζγε ηδκ έηααζή ηδξ. Ο Παπαθθέζζαξ παναιένζζε έςξ ηαζ 

ιεηάκζςζε βζα ηάπμζμοξ θάεμοξ πεζνζζιμφξ ημο, ζδίςξ ηδκ πενίμδμ ημο ειθοθίμο ηαζ 

ιε αοηή ηδ ζηάζδ ημο, δδθαδή ηδ εοζία ημο, έζςζε ηδκ οζηενμθδιία ημο.  

ηδκ ηεθεοηαία επζζημθή ημο πνμξ ημκ αδενθυ ημο Νζηήηα, μ μπμίμξ ημκ είπε 

επζπθήλεζ πμο πέναζε ηα Κμκημαμφκζα πςνίξ ανηεηυ ζηναηυ ηαζ ημο ακέθενε πςξ δεκ 

ιπμνμφζε κα ημκ ζοκδνάιεζ εηείκδ ηδ πνμκζηή ζηζβιή ιε ηδ αμήεεζά ημο, μ 

Παπαθθέζζαξ ημο απάκηδζε πςξ εφπεηαζ δ πνχηδ ιπάθα απυ ηα ηακυκζα ημο 
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Ηιπναήι κα ημκ ανεζ ζημ ηεθάθζ, δείπκμκηαξ ημ πυζμ ζοκεζδδηά είπε απμθαζίζεζ κα 

εοζζαζηεί.  

Ο Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ ημο είπε επίζδξ ανκδεεί ηδ ζοκδνμιή ημο ηαζ 

επίζδξ ημκ είπε πνμεζδμπμζήζεζ πςξ μ Ηιπναήι δεκ ήηακ ζακ ημκ Γνάιαθδ παζά ηαζ 

ηδκ ακμιμζμβεκή ζηναηζά ημο ηαζ πςξ ημκ πανμιμίαγακ ζακ έκα δεφηενμ Μέβα 

Ναπμθέμκηα, θυβς ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ ημο αήηηδημο ημο ζηναημφ ημο.  

Καζ πάθζ μ Παπαθθέζζαξ δεκ άθθαλε βκχιδ ηαζ λεηίκδζε ιε ημοξ 1.500 

άκδνεξ ημο κα ακηζιεηςπίζεζ ημκ οπενάνζειμ ζηναηυ ημο Ηιπναήι. Πμθθμί 

ζοιαμφθεοζακ ημκ ανπζιακδνίηδ κα μπονςεμφκ ζε πζμ ρδθυ ζδιείμ χζηε κα οπάνπεζ 

ηνυπμξ δζαθοβήξ, ςζηυζμ δεκ άθθαλε βκχιδ ηαζ πανέιεζκε ζημ ιζηνυ φρςια ημο 

Μακζαηίμο. Πνυθααε υιςξ κα εκδιενχζεζ ημοξ ηαημίημοξ ημο ηάιπμο κα 

πνμζηαηεοεμφκ, ζε πενίπηςζδ πμο ημ επενζηυ ζππζηυ ημοξ αζθκζδίαγε.  

Δπίζδξ, έκα ανάδο πνζκ ηδ ιάπδ έααθε ημοξ ζηναηζχηεξ ημο κα ακάρμοκ 

θςηζέξ βζα κα ιπενδέρμοκ ημκ Ηιπναήι πςξ μζ Έθθδκεξ είπακ έκα ιεβάθμ 

εηζηναηεοηζηυ ζχια, πςνίξ κα απμηαθφρεζ ζημοξ άκδνεξ ημο πςξ έιεζκακ ιμκάπμζ 

ηαζ πςξ δεκ πνμαθέπεηαζ κα θηάζεζ αμήεεζα. Αηυιδ ηαζ μ αδενθυξ ημο μ Νζηήηαξ 

ηαηέθηαζε ζημ ζδιείμ ιαγί ιε ημκ Καηζάημ ηαζ ημκ Πθαπμφηα, αθμφ είπε ηεθεζχζεζ 

δ ιάπδ.  

Σα λδιενχιαηα ηδξ 20
δξ

 Μαΐμο 1825 μ Παπαθθέζζαξ ηαζ μζ άκδνεξ ημο 

έηακακ ηζξ ηεθεοηαίεξ εημζιαζίεξ ζηα ηαιπμφνζα ημοξ, υιςξ ιυθζξ έηακακ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ μζ Αζβφπηζμζ, μζ οπεναζπζζηέξ ηδξ εθεοεενίαξ ηαηάθααακ πςξ δ εέζδ 

ημοξ ήηακ δεζκή. Ήηακ πεπεζζιέκμζ πςξ εα ζημηχκμκηακ ηαζ δεκ ήηακ θίβμζ αοημί πμο 

δζέθοβακ ιε ηα άθμβά ημοξ.  

Συηε μ Παπαθθέζζαξ δζέηαλε ημκ βναιιαηζηυ ημο Γεχνβζμ 

Καναβζακκυπμοθμ ή αθθζχξ Σζζαιεκυ, κα απμιαηνφκεζ υθα ηα άθμβα ηαζ κα πάεζ 

ζηδκ απέκακηζ νάπδ ηαζ κα παναιείκεζ εηεί, βνάθμκηαξ ημ ζζημνζηυ ηδξ ιάπδξ ηαζ 

θέβμκηαξ ζημκ μπμζμκδήπμηε κα πνμζηνέλεζ ζε αμήεεζα ηςκ οπεναζπζζηχκ.  

Πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ιάπδξ μ Παπαθθέζζαξ έαβαθε έκα θθμβενυ θυβμ, 

οπεκεοιίγμκηαξ υθεξ ηζξ ζηναηζςηζηέξ επζηοπίεξ ηςκ Δθθήκςκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ. θμζ ηαηάθααακ πςξ απέιεζκακ ιμκάπμζ ηαζ οπμθμβίγεηαζ πςξ απυ 

1.500 άκδνεξ, μ ανπζιακδνίηδξ απέιεζκε ιε 600. Πμθθμί ζζημνζημί βζα κα ημκίζμοκ ηδ 

εοζία ημο Παπαθθέζζα, ημκ πανμιμίαζακ ιε ημκ Λεςκίδα ηαζ ημοξ 300 ζηζξ 

Θενιμπφθεξ.  
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Ο Παπαθθέζζαξ ένζλε ημ πνχημ αυθζ ζηδ ιάπδ, δ μπμία ήηακ ζηθδνή ηαζ 

πμθφςνδ, ζπεδυκ μηηχ χνεξ, δζυηζ πανά ηδκ ανζειδηζηή οπενμπή ημο επενμφ, μζ 

Έθθδκεξ έδεζλακ ιεβάθδ ακηίζηαζδ ηαζ πάθερακ ιέπνζξ εκυξ. Μεηά ηδ ζηθδνή ιάπδ 

υθμζ μζ Έθθδκεξ οπεναζπζζηέξ ήηακ κεηνμί, ακάιεζά ημοξ ηαζ μ δνςζηυξ 

ανπζιακδνίηδξ. 

Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ιάπδξ ηαζ εκχ ηυκηεοε κα κοπηχζεζ πζα, μζ Αζβφπηζμζ 

πνμζεοπήεδηακ ζημκ Αθάπ βζα ηδ κίηδ ημοξ νίπκμκηαξ ηαζ ηνεζξ πακδβονζηέξ 

μιμανμκηίεξ, εκχ πνζκ είπακ πνμαεί ζε θαθοναβχβδζδ ηαζ ηυρζιμ ηςκ αοηζχκ ηςκ 

κεηνχκ Δθθήκςκ, υπςξ ζοκήεζγακ βζα κα παίνκμοκ ηαζ ηδ ζοκδεζζιέκδ αιμζαή απυ 

ημκ παζά
148

.   

  Μεηά ηδ ιάπδ, μ Ηιπναήι ακαγήηδζε ημκ κεηνυ Παπαθθέζζα. Σμο έθενακ 

ημ αηέθαθμ πηχια ημο ηαζ ηυηε δζέηαλε κα ανεεεί ηαζ δ ηεθαθή ημο ηαζ αθμφ 

ζηενέςζακ υνεζμ ζε έκα ημνιυ δέκηνμο ημ ζχια ημο, ημο πνυζδεζακ ηαζ ημ ηεθάθζ 

χζηε κα δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ γςκηακμφ ακενχπμο ηαζ δζέηαλε επίζδξ κα ημο 

ηαεανίζμοκ ηα αίιαηα.  

Συηε μ Ηιπναήι, ηαηά ημκ Φςηάημ, ημκ ημίηαλε άθςκμξ βζα θίβμ, έηαιε ιζα 

πεζνμκμιία ζεααζιμφ ηαζ εαοιαζιμφ ηαζ είπε: «Πξάγκαηη απηόο ήην ηθαλόο θαη 

γελλαίνο άλζξσπνο. Καιύηεξα λα επαζαίλακελ άιιελ ηόζελ δεκίαλ, αιιά λα ηνλ 

επηάλακελ δσληαλόλ»
149

. Δπίζδξ θέβεηαζ πςξ μ παζάξ είπε πςξ «αλ είρε δέθα ζαλ 

απηόλ ε Διιάδα ζην Μνξηά εγώ δελ ζα παηνύζα»
150

. 

Μεηά ηδ κίηδ ημο ζημ Μακζάηζ, μ Ηιπναήι μθμηθήνςζε ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ 

Μεζζδκίαξ ιε ηδκ επίεεζδ ζηδκ Κοπανζζζία, ηδκ  πονπυθδζδ ηαζ ηαηάθδρδ ηδξ 

Καθαιάηαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηνάθδηε ηαηά ηδξ Σνζπμθζηζάξ, ηδκ μπμία ηαηέθααε 

ζηζξ 11 Ημοκίμο 1825. Δκ ης ιεηαλφ, απυ ηζξ 17 Μαΐμο μ Κμθμημηνχκδξ είπε 

απμθοθαηζζηεί ηαζ δζμνζζηεί ανπζζηνάηδβμξ ηςκ εθθδκζηχκ δοκάιεςκ.  

Ο Ηιπναήι ζοκέπζζε ηδκ πμνεία ημο πνμξ ημ Ναφπθζμ αθθά εηεί ημο ακέημρε 

ηδκ πμνεία μ Μαηνοβζάκκδξ, ζηδ ιάπδ ηςκ Μφθςκ (13 Ημοκίμο). Αημθμφεδζακ 

δζάθμνεξ ζοβηνμφζεζξ ζηδ πενζμπή, έςξ ημκ Γεηέιανδ ημο 1826, υηακ μ Ηιπναήι 

δζμνίζηδηε απυ ημκ ζμοθηάκμ ανπδβυξ ηδξ πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο
151

. 
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Χξ ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδξ ημο Ηιπναήι, μ Κμθμημηνχκδξ επέθελε ημκ 

ηθεθημπυθειμ, ζοκδεζζιέκδ ηαηηζηή ηδξ επμπήξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ζηυπεοε ζηδκ 

ηδκ ακφρςζδ ημο δεζημφ ημο πθδεοζιμφ ηδξ οπαίενμο πμο ανζζηυηακ ζε μζηηνή 

ηαηάζηαζδ, ηαεχξ είπακ ηαηαθφβεζ ζηα αμοκά, ζηζξ ζπδθζέξ, ζηα δάζδ, ναηέκδοημζ 

ηαζ  πεζκαζιέκμζ απυ ηζξ ηαημοπίεξ.  

Αοηή ηδκ μζηηνή ημοξ ηαηάζηαζδ εηιεηαθθεφηδηε μ Ηιπναήι, μ μπμίμξ 

εθάνιμζε ηδκ ηαηηζηή ημο «πξνζθπλήκαηνο», ιμζνάγμκηαξ πνμζηοκμπάνηζα, δδθαδή 

δήθςζδ οπμηαβήξ ζε αοηυκ. Ο Κμθμημηνχκδξ είπε πεζ παναηηδνζζηζηά βζα ημ 

θαζκυιεκμ ημο πνμζηοκήιαημξ, πςξ πνχηδ θμνά ηνυιαλε έηζζ βζα ηδκ παηνίδα ηαζ ημ 

ιέθθμκ ηδξ, δζυηζ ηαηέθδλε ζε απακςηά πενζζηαηζηά ηαζ ήηακ έκα εακάζζιμ πθήβια 

βζα ηδκ Δπακάζηαζδ, ηδκ εθθδκζηή ζζημνία ηαζ ημοξ αβχκεξ ηςκ Δθθήκςκ
152

.   

Ο Κμθμημηνχκδξ έδεζλε ιεβάθμ γήθμ βζα ηδκ επακαθμνά ηςκ 

«πξνζθπλεκέλσλ ρσξηώλ» ζημ πθεονυ ημο ηαζ ηδκ ζηναημθμβία κέςκ μπθμθυνςκ βζα 

ηδκ ακηίζηαζδ ηαηά ηςκ Σμονημαζβοπηίςκ
153

.   

Ο Ηιπναήι ιδ ιπμνχκηαξ κα εδναζχζεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, 

άνπζζε κα εθανιυγεζ ηδκ ηαηηζηή ηδξ «ηαιιέκδξ βδξ», πνμηεζιέκμο κα ηάιρεζ ημοξ 

επακαζηάηεξ, εκχ πνμεημίιαγε απυααζδ ζηδκ Όδνα ηαζ ηζξ πέηζεξ, βεβμκυξ πμο εα 

είπε μθέενζεξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ Δπακάζηαζδ, ακ βζκυηακ πναβιαηζηυηδηα. Σμκ 

πνυθααακ, υιςξ, μζ καοηζηέξ δοκάιεζξ Γαθθίαξ, Ρςζίαξ ηαζ Αββθίαξ, πμο 

ηαηέζηνερακ ημκ ημονημαζβοπηζαηυ ζηυθμ ζηδ Ναοιαπία ημο Νααανίκμο ιέζα ζε 

θίβεξ χνεξ
154

.  

Ζ μνζζηζηή πθέμκ έηααζδ ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ ανζζηυηακ ζηα πένζα 

ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ. Ζ εθθδκζηή δζμίηδζδ ακέεεζε ζημκ Γάθθμ θζθέθθδκα ηαζ 

ζοκηαβιαηάνπδ Φααζένμ ηδ ζοβηνυηδζδ ηαηηζημφ εθθδκζημφ ζηναημφ.  

Ζ Δπακάζηαζδ ακαγςπονχεδηε ιεηά ηδ ιάπδ ζημ Μακζάηζ ηαζ μ αβχκαξ 

εκακηίμκ Σμφνηςκ ηαζ Αζβοπηίςκ ζοκεπίζηδηε ζηδ ηενεά Δθθάδα, ιε πνμπφνβζα ημ 

Μεζμθυββζ ηαζ ηδκ Αηνυπμθδ. Οζ Σμονημαζβφπηζμζ πμθζμνημφζακ ζοζηδιαηζηά ημ 

Μεζμθυββζ, ιε ημκ Κζμοηαπή ηαζ ημκ Ηιπναήι παζά.  

Σμ Πάζπα ημο 1826 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ 10 Απνζθίμο, πναβιαημπμζείηαζ 

απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο Μεζμθμββίμο δ δνςζηή έλμδμξ, δ μπμία επακαπνμζδζυνζζε 

ημ εθθδκζηυ γήηδια ηαζ εεςνήεδηε απυ Έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ δ δνςζηυηενδ ζηζβιή ηδξ 
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Δπακάζηαζδξ. Ζ ζθαβή ηςκ ηαημίηςκ ημο Μεζμθμββίμο ζακ βεβμκυξ, πνμχεδζε ημ 

εθθδκζηυ γήηδια υζμ ηαιζά κίηδ ηςκ Δθθήκςκ, πνμξ ηδκ ηεθζηή ημο θφζδ.  

Μεηά ηδκ πηχζδ ημο Μεζμθμββίμο, μθυηθδνδ δ ηενεά Δθθάδα ανίζηεηαζ 

ζηα πένζα ηςκ Σμφνηςκ, εηηυξ απυ ηδκ Αεήκα, δ μπμία πμθζμνηήεδηε απυ ημοξ 

Σμφνημοξ βζα δέηα ιήκεξ ηαζ έπεζε ηεθζηά ζηα πένζα ημοξ ημκ Μάζμ ημο 1827, 

ηθείκμκηαξ έηζζ ημκ ηφηθμ ηςκ ζοιθμνχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ηδξ Δπακάζηαζδξ.  

Με ηδ Ναοιαπία ημο Νααανίκμο πμο αημθμφεδζε, ηδκ απμηοπία ημο 

Ηιπναήι κα εζζαάθεζ λακά ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ιεηά ηδκ πηχζδ ημο Μεζμθμββίμο ηαζ 

ηδκ εηθμβή ημο Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ημκ Απνίθδ ημο 1827 ζηδ εέζδ ημο Κοαενκήηδ, 

ημ εθθδκζηυ γήηδια δζεοεεηήεδηε ιε δζεεκείξ ζοκεήηεξ ηαζ δ Δθθάδα υδεοε ζημ κα 

βίκεζ έκα κέμ, εθεφεενμ ηνάημξ. 

Ζ ιάπδ ζημ Μακζάηζ ηαζ δ Ναοιαπία ημο Νααανίκμο ζδιαημδυηδζακ ηδ κέα 

ηνμπή ηδξ Δπακάζηαζδξ πνμξ υθεθμξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ εεςνμφκηαζ δομ ημνοθαίεξ 

ζηζβιέξ  ηδξ εθθδκζηήξ  Δπακάζηαζδξ. 

        

2.6. Η Ναςμασία ηος Ναβαπίνος 

Μεηά ηδκ πηχζδ ηδξ Αηνυπμθδξ δ Δπακάζηαζδ υδεοε πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ. 

ηδκ Ζπεζνςηζηή Δθθάδα είπε ηαηαζηαθεί πθήνςξ ηαζ ιυκμ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο πανέιεκε γςκηακή, αθμφ ημ Ναφπθζμ ηαζ δ Μάκδ δεκ είπακ πέζεζ 

αηυιδ.  Κζ εηεί, υιςξ, απεζθείημ απυ ημκ Ηιπναήι πμο ζηυπεοε κα εηζηναηεφζεζ 

ηαηά ημο Ναοπθίμο ηαζ ηδξ Όδναξ. 

Ο Ηιπναήι ζοκέπζγε κα πμθζμνηεί ηδ Μεζζδκία, γδηχκηαξ απυ ημοξ 

Μακζάηεξ κα οπμηαπεμφκ. Δηείκμζ ζε απάκηδζδ ζοβηεκηνχεδηακ ζημ ζηεκυ ημο 

Αθιονμφ ηαζ ζηδ ιάπδ ηδξ Βένβαξ (22-24 Ημοκίμο 1826) πμο ηνάηδζε ηνεζξ ιένεξ 

ηαηάθενακ ιεβάθμ πθήβια ζηα ζηναηεφιαηά ημο
155

.   

Σμκ Ημφθζμ μ Ηιπναήι υδεοζε πνμξ ηα Γεναεκάηζα ημο Λεμκηανίμο πςνίξ 

επζηοπία, εκχ ηα ζηναηεφιαηά ημο ελαπέθοζακ επζεέζεζξ πνμξ ηδ Εήνεζα ηαζ πςνζά 

ηδξ Σνζπμθζηζάξ. Ζ Λαηςκία, ημ Άζηνμξ ηαζ δ Κοκμονία ανέεδηακ επίζδξ ζημ 

ζηυπαζηνυ ημο, ιε ημκ πεζιχκα ημο 1826-1827 κα είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθμξ βζα ημκ 

Μμνζά, ιε πμθθέξ ακαηανάλεζξ ηαζ δνάιαηα
156

.  

Χζηυζμ, μφηε βζα ημκ Ηιπναήι πήβαζκακ ηαθά ηα πνάβιαηα βζαηί μ 

ηθεθημπυθειμξ ημο Κμθμημηνχκδ ηαζ ηςκ ακδνχκ ημο, δ έθθεζρδ ηνμθίιςκ ηαζ μζ 
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ζοκεπείξ ιεηαηζκήζεζξ ημοξ, ημοξ είπακ νίλεζ ημ δεζηυ ηαζ μζ ακημπέξ ημοξ μιμίςξ 

είπακ πέζεζ. Σδκ ίδζα πενίμδμ ημ μεςιακζηυ καοηζηυ ελμπθίζηδηε ιε 15.000 άκδνεξ 

ηαζ επζθμνηίζηδηακ Γάθθμζ αλζςιαημφπμζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ πθδνςιάηςκ ηςκ 

πθμίςκ πμο πνμένπμκηακ απυ εονςπασηά καοπδβεία. 

Ο εθθδκζηυξ ζηυθμξ ιε επζηεθαθήξ ημκ καφανπμ Κυπνακ πνμζπάεδζε πςνίξ 

επζηοπία κα πονπμθήζεζ ζημ θζιάκζ ηδξ Αθελάκδνεζαξ πθμία ημο αζβοπηζαημφ ζηυθμο. 

Αοηή δ ηίκδζδ ελυνβζζε ημοξ Αζβοπηίμοξ, μζ μπμίμζ λεηίκδζακ απυ ηδκ Αθελάκδνεζα 

ζηζξ 26 Αοβμφζημο ημο 1827 βζα ημκ ηυθπμ ημο Νααανίκμο ζηδκ Πφθμ, ιε 46 

πμθειζηά, 39 ιεηαβςβζηά ηαζ 4 πονπμθζηά ηαζ 16 αηυιδ πθμία οπυ ημκ Σαπήν παζά, 

πςνίξ ηαιζά εθθδκζηή πανειπυδζζδ
157

.   

ζμκ αθμνά ημ πμθζηζηυ παναζηήκζμ ηδξ Δονχπδξ ηδκ επμπή υπμο δ 

εθθδκζηή Δπακάζηαζδ ανζζηυηακ ζηδκ πζμ ηνίζζιδ ηαιπή ηδξ, δ απυθοηδ 

ιεηαζηνμθή ηδξ Αββθίαξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εθθδκζημφ γδηήιαημξ, είπε ςξ 

απμηέθεζια ζημ κα πνμζεηαζνζζηεί ηδκ Ρςζία ανπζηά, δ μπμία είπε πθέμκ ζημκ 

αοημηναημνζηυ εχημ ηδξ ημκ Νζηυθαμ Α΄, αδενθυ ημο απμεακυκημξ ηζάνμο 

Αθέλακδνμο Α΄. Ο ηζάνμξ Αθέλακδνμξ αημθμοεμφζε πμθζηζηή ζπεδυκ ίδζα ιε ημκ 

Μέηηενκζπ ηαζ μ εάκαημξ ημο άθθαλε ηδ ζηάζδ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ζε πμθζηζηυ 

επίπεδμ, απέκακηζ ζηδκ Δθθάδα.  

Ο κέμξ ηζάνμξ Νζηυθαμξ ήηακ έκαξ δοκαιζηυξ πμθζηζηυξ, απμθαζζζιέκμξ κα 

δχζεζ ιζα ηεθζηή θφζδ ζημ γήηδια ηδξ εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ, ιζα θφζδ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ ζοκεηή ηαζ απμδεηηή ηαζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ ηαζ 

θοζζηά κα δείλεζ βζα άθθδ ιζα θμνά ηδ δφκαιή ηδξ ζηδκ Οεςιακζηή αοημηναημνία.  

Ο κέμξ ηζάνμξ ακήββεζθε ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζημκ Βνεηακυ δμφηα 

Οοέθθζβηηςκ, κζηδηή ηδξ ιάπδξ ημο Βαηενθχ, μ μπμίμξ ημκ επζζηέθεδηε ηαζ βζα κα 

ημκ ζοβπανεί βζα ημ αλίςιά ημο ηαζ βζα κα αμθζδμζημπήζεζ ηζξ νςζζηέξ πνμεέζεζξ. Σα 

πμθζηζηά ζοιθένμκηα ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ήηακ μφηςξ ή άθθςξ 

αθθδθμζοβηνμουιεκα.  

 Μζα άθθδ εοκμσηή βζα ηα εθθδκζηά ζοιθένμκηα ελέθζλδ ήηακ δ ημπμεέηδζδ 

ημο ηνάηθμνκη Κάκκζκβη, ζηεκμφ ζοββεκή ημο Σγμνηγ Κάκζκβη, ςξ πνεζαεοηή ηδξ 

Μεβάθδξ Βνεηακίαξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ απυ ημ 1826. Ο Σγυνηγ Κάκζκβη 

ακηζπαεμφζε ημκ Μέηηενκζπ ηαζ είπε ααεζέξ επζθοθάλεζξ βζα ημοξ Γάθθμοξ
158

. 
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Ο Κάκκζκβη απέννζρε ηδκ πνυηαζδ ημο Οοέθζβηηςκ κα ζοιιαπήζεζ δ 

Βνεηακία ιε ηδ Γαθθία ηαζ ηδκ Αοζηνία βζα κα απμηνέρεζ ηδ Ρςζία κα ηδνφλεζ ημκ 

πυθειμ ζηδκ Σμονηία ηαζ βζα αοηυ απμθάζζζε κα ζοκενβαζηεί ιε ηδ Ρςζία
159

.  

Να ζδιεζςεεί πςξ μζ Έθθδκεξ γδημφζακ αμήεεζα απυ ηδ ανεηακζηή 

ηοαένκδζδ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή πμο ειθακίζηδηε μ Ηιπναήι, εκχ μζ οπυθμζπεξ 

ιεβάθεξ εονςπασηέξ δοκάιεζξ έιεκακ αδνακείξ ή είπακ επενζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ 

Δθθάδα, ιε ημνοθαία ηδκ Αοζηνία, δ πμθζηζηή ηδξ μπμίαξ ηαεμνζγυηακ αηυιδ απυ 

ημκ ζοκηδνδηζηυ ηαζ ακεέθθδκα οπμονβυ ηςκ Δλςηενζηχκ Μέηηενκζπ. 

Οζ δζαπναβιαηεφζεζξ ιεηαλφ Αββθίαξ ηαζ Ρςζίαξ ζηδκ Αβία Πεηνμφπμθδ 

ζηζξ 23 Μανηίμο/4 Απνζθίμο 1826, είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ οπμβναθή ημο 

μιχκοιμο Πνςημηυθθμο ιεηαλφ ηςκ δομ οπενδοκάιεςκ, ημ μπμίμ ηαηέθοε μνζζηζηά 

ημ αοζηδνυ μζημδυιδια ηδξ Ηενάξ οιιαπίαξ.  

  Οζ δομ πθεονέξ ζοιθχκδζακ κα ιεζμθααήζμοκ ακάιεζα ζηδκ Τρδθή 

Πφθδ ηαζ ημοξ επακαζηαηδιέκμοξ Έθθδκεξ ιε ζηυπμ κα επέθεεζ εζνήκεοζδ ζημ πχνμ 

ηδξ Βαθηακζηήξ
160

. Σμ Πξσηόθνιιν ηεο Πεηξνύπνιεο είκαζ ημ πνχημ δζπθςιαηζηυ 

ηείιεκμ πμο ακαβκςνίγεζ ζημοξ Έθθδκεξ ημ δζηαίςια ηδξ πμθζηζηήξ ημοξ 

ακελανηδζίαξ, εάκ απμδεπυηακ δ Οεςιακζηή αοημηναημνία ημ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ 

ηςκ δφμ  Γοκάιεςκ
161

. 

Οζ δομ Γοκάιεζξ, Αββθία ηαζ Ρςζία εα ηακυκζγακ κα βίκεζ δ Δθθάδα ηνάημξ 

αοηυκμιμ ιεκ, οπμηεθέξ ζηδκ Τρδθή Πφθδ, δε. Οζ Έθθδκεξ εα επέθεβακ ημοξ δβέηεξ 

πμο εα ημοξ δζμζημφζακ ηαζ εα ήηακ εθεφεενμζ ζε γδηήιαηα εζςηενζηχκ οπμεέζεςκ, 

ειπμνίμο ηαζ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ
162

.    

Σα ζφκμνα ημο κέμο ηνάημοξ εα ηαεμνίγμκηακ απυ ηζξ δομ Γοκάιεζξ, μζ 

μπμίεξ εα ημζκμπμζμφζακ ημ Πνςηυημθθμ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ημο ζηζξ εονςπασηέξ 

αοθέξ ηδξ Γαθθίαξ, Πνςζίαξ ηαζ Αοζηνμμοββανίαξ. Πνάβιαηζ ζηζξ 22 Νμειανίμο 

1826 ημζκμπμζήεδηε ζηζξ ηνεζξ αοηέξ δοκάιεζξ, υιςξ ιε ελαίνεζδ ηδκ Γαθθία, ημ 

απέννζρακ, φζηενα απυ πμθθέξ δζααμοθεφζεζξ. 

ε πενίπηςζδ πμο μζ Σμφνημζ δεκ δέπμκηακ ημοξ υνμοξ ημο Πνςημηυθθμο 

ηδξ Πεηνμφπμθδξ, μζ δομ Γοκάιεζξ είπακ δζηαίςια κα πνμαμφκ ζε δζαηακμκζζιμφξ. 

Ακ δ ημονηζηή πθεονά δεκ απακημφζε ή δεκ δεπυηακ ηδκ ιεζμθάαδζδ, μζ Μεβάθεξ 
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Γοκάιεζξ εα ακαβκχνζγακ ηδκ φπανλδ εθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ εα έπαζνκακ υθα ηα 

απαναίηδηα ιέηνα βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηςκ ζοβηνμφζεςκ, πςνίξ υιςξ ηδκ ακάθδρδ 

ζηναηζςηζηήξ δνάζδξ.   

πςξ ελήβδζε μ  Κάκκζκβη, ζημπυξ ηδξ πμθζηζηήξ ημο ήηακ κα ηενιαηζζηεί μ 

πυθειμξ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Σμονηίαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θυαμ πμο πνμηαθμφζε  

ημ υκμια ηδξ Ρςζίαξ ζημοξ Σμφνημοξ, πςνίξ υιςξ κα βίκεζ πυθειμξ
163

. Σμ 

Πνςηυημθθμ ηδξ Πεηνμφπμθδξ επέηνεπε ζημοξ Ρχζμοξ κα ηδνφλμοκ ιμκμιενχξ  ημκ 

πυθειμ ζημοξ Οεςιακμφξ, πςνίξ κα πενζέθεεζ ημ Πνςηυημθθμ ζε αδνάκεζα ηαζ μζ 

απυ αοηυ απμννέμοζεξ ανεηακζηέξ οπμπνεχζεζξ
164

.  

ηζξ 6 Ημοθίμο 1827, μζ ηνεζξ Γοκάιεζξ, Αββθία, Γαθθία ηαζ Ρςζία 

οπέβναρακ ηδ Σύκβαζε ηνπ Λνλδίλνπ ή αθθζχξ ηδκ Ινπιηαλή Σύκβαζε, πμο 

μοζζαζηζηά επακαθάιαακε ημοξ υνμοξ ημο Πξσηνθόιινπ ηεο Πεηξνύπνιεο. Δπίζδξ, 

ζημ πνμμίιζυ ηδξ έηακε θυβμ βζα ηδκ ακάβηδ δζαζθάθζζδξ ημο ειπμνίμο ζηδ 

κμηζμακαημθζηή Μεζυβεζμ, ηδκ αίηδζδ πνμζηαζίαξ πμο είπακ οπμαάθεζ μζ Έθθδκεξ 

ζηδκ Αββθία ηαζ ηδ Γαθθία ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ εκυξ ακενςπζζηζημφ πκεφιαημξ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή
165

. 

Σμ Πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ επακαθάιαακε ημκ υνμ ηςκ Μεβάθςκ 

Γοκάιεςκ, ζε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ πνμξ αοηυ, ηονίςξ απυ ηδκ ιενζά ηςκ 

Σμφνηςκ: ακ μζ δομ ακηζιαπυιεκεξ πθεονέξ δεκ απμδέπμκηακ ηδκ ακαηςπή πμο ημοξ 

επέααθακ μζ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ, ηυηε εα ζοκεδνίαγακ εη κέμο ζημ Λμκδίκμ ηαζ εα 

ηαεμδδβμφζακ ημκ ζοιιαπζηυ ζηυθμ ζηδ θήρδ δναζηζηυηενςκ ιέηνςκ.  

 ηζξ 12 επηειανίμο 1827 μ Άββθμξ ζηυθανπμξ Edward Kordington 

(Κυδνζβηημκ) έθηαζε ζημ Νααανίκμ ηαζ ημζκμπμίδζε ζημκ Σαπήν παζά, ανπδβυ ημο 

ημονημαζβοπηζαημφ ζηυθμο πμο ανζζηυηακ εηεί, ημ πενζεπυιεκμ ηδξ οκεήηδξ ημο 

Λμκδίκμο
166

.  

Δπζπθέμκ, ημο ηυκζζε πςξ πνυεεζή ημο ήηακ κα πανειπμδίζεζ ηάεε 

ιεηαθμνά πμθειζημφ οθζημφ ηαζ ζηναημφ ζηδκ λδνά ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο εα 

πνμέααζκε ζηδκ παναιζηνή επζεεηζηή εκένβεζα, εα ηαηααφεζγε ημκ ζηυθμ ημο
167

. Οζ 

ίδζεξ πνμεζδμπμζήζεζξ είπακ βίκεζ ηαζ απυ ημκ Γάθθμ ακηζκαφανπμ Γενζβκφ, ανπδβυ 

                                                           
163

 D. Dakin, ό.π., ζ. 92 
164

 Θ. Υνήζημο, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αεήκα 2013,  ζ. 129 
165

 Θ. Υνήζημο, ό.π., ζ. 129 
166

 . Παπαβεςνβίμο, Από ην Γέλνο ζην έζλνο. Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1821-1862, Αεήκα 

2005, ζ. 185-186 
167 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 186 



56 
 

ηδξ βαθθζηήξ ιμίναξ πμο είπε ηαηαπθεφζεζ ζημ Νααανίκμ, ζημκ Ηιπναήι παζά, μ 

μπμίμξ ζοκέπζγε ηζξ ηαηαζηνμθέξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ.  

Να ζδιεζςεεί πςξ ζε αθθδθμβναθία ημο μ Κμθμημηνχκδξ εκδιένςκε ημοξ 

καοάνπμοξ ηςκ ηνζχκ δοκάιεςκ πςξ μ Ηιπναήι ιε ηζξ επζεέζεζξ ημο πνμααίκεζ ζε 

βεκμηημκία εζξ αάνμξ ηςκ Πεθμπμκκδζίςκ. Ο Ηιπναήι ζηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ ηςκ 

Μεβάθςκ Γοκάιεςκ απάκηδζε απθχξ πςξ είπε εκημθέξ κα ηαηαζηείθεζ ηδκ ελέβενζδ 

ηςκ Δθθήκςκ ηαζ πςξ αοηή ηδκ απμζημθή είπε ιε ημ πμο πάηδζε ζημ Μμνζά.  

Ο Ηιπναήι παζάξ ήηακ ακοπμπχνδημξ ζηζξ εκημθέξ ηςκ καοάνπςκ ηαζ 

ζοιπθήνςζε απθχξ πςξ πενίιεκε εκημθέξ ηςκ ακςηένςκ ημο απυ ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηδκ Αίβοπημ. Πάκηςξ ζε επζζημθέξ ημο πνμξ ηδκ Πφθδ 

ακέθενε πςξ μζ φιιαπμζ ήηακ απμθαζζζιέκμζ κα εθανιυζμοκ ημοξ υνμοξ ηδξ 

Ημοθζακήξ φιααζδξ. 

ηζξ 22 ηαζ 24 επηειανίμο δφμ ιμίνεξ ημο ημονημαζβοπηζαημφ ζηυθμο, 

επεπείνδζακ κα δζαθφβμοκ ηαζ μ Κυνδζβηημκ δεκ δίζηαζε κα ακμίλεζ πον εκακηίμκ 

ημοξ ηαζ ημοξ ελακάβηαζε κα επζζηνέρμοκ ζημκ ηυθπμ ημο Νααανίκμο. ημ Νααανίκμ 

ηαηέθηαζε ηαζ μ νςζζηυξ ζηυθμξ οπυ ημκ μθθακδζηήξ ηαηαβςβήξ καφανπμ, ηυιδ 

Υέοκηεκ. ημοξ ανπδβμφξ ηςκ μεςιακζηχκ πθμίςκ δυεδηε πνμεεζιία ςξ ηζξ 3 

Οηηςανίμο κα ζοιιμνθςεμφκ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Ημοθζακήξ φιααζδξ. 

Χζηυζμ, ζηζξ 6 Οηηςανίμο μζ ηνεζξ καφανπμζ έζηεζθακ εη κέμο ηεθεζίβναθμ 

ζημκ Ηιπναήι κα ζηαιαηήζεζ ηζξ επζεέζεζξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, δζυηζ 

πθδνμθμνμφκηακ πςξ ηζξ ζοκέπζγε ιε αιείςημ γήθμ. ημ ηεθεζίβναθμ ιάθζζηα ημο 

ακέθενακ παναηηδνζζηζηά κα ζηαιαηήζεζ ηζξ επζεεηζηέξ εκένβεζεξ βζα κα απμθφβεζ 

«ηαο ακέζνπο ζπλεπείαο κίαο αξλήζεσο ή κηαο ππεθθπγήο»
168

.     

Απμθάζζζακ εκ ηέθεζ κα εζζέθεμοκ ζημ θζιάκζ ημο Νααανίκμο ζηζξ 20 

Οηηςανίμο ηαζ κα πζέζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ, πςνίξ κα έπμοκ απμθαζίζεζ ιζα 

ζφβηνμοζδ, δ μπμία ηεθζηά πνμήθεε απυ ιζα αθμνιή: μ Άββθμξ πθμίανπμξ Φέθμμοξ, 

ημο πμθειζημφ πθμίμο Νηυνηιμοε, δζαηάπεδηε κα ιπεζ ιε ημ πθμίμ ημο ζημ θζιάκζ κα 

εθέβπεζ ηζξ ημονηζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ηυηε δζαπίζηςζε πςξ ηα ημονηζηά πονπμθζηά 

εημίιαγακ επίεεζδ.  

Έζηεζθε επί ηυπμο ιζα άηαημ κα πνμεζδμπμζήζεζ ηα ημονηζηά πθμία ηαζ ηυηε 

ηα πονπμθζηά έηακακ επίεεζδ εκακηίμκ ηδξ αηάημο. Κζκήεδηε ηυηε άθθδ ιζα ιμίνα 
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ηςκ Άββθςκ εκακηίμκ ηςκ μεςιακζηχκ πονπμθζηχκ, μζ Οεςιακμί απάκηδζακ ιε 

πονά ηαζ ηυηε ημ πθμίμ ηςκ Άββθςκ άκμζλε πον εκακηίμκ ημοξ.  

Αιέζςξ άκμζλε πον ηαζ δ βαθθζηή καοανπίδα πμο πενκμφζε απυ ημ ζδιείμ 

ηαζ δ ζφβηνμοζδ αιέζςξ βεκζηεφηδηε. Ζ ιάπδ ήηακ αιθίννμπδ, ηνάηδζε ζπεδυκ 

ηέζζενζξ χνεξ ηαζ ημ απμηέθεζια ήηακ μζηηνυ βζα ημοξ Σμονημαζβοπηίμοξ: απυ ηα 89 

πθμία ημοξ, ζχεδηακ ιυκμ ηα 29, ηα μπμία είπακ οπμζηεί ζμαανέξ γδιζέξ, εκχ ηα 

οπυθμζπα αοείζηδηακ ιε πενίπμο 8.000 κεηνμφξ.
169

. 

Οζ ζηυθμζ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ δεκ έπαζακ μφηε έκα πθμίμ, έπαζακ υιςξ  

650 άκδνεξ. Φοπή ηδξ καοιαπίαξ ήηακ μ Βνεηακυξ καφανπμξ Οοέθζκβηημκ, ςζηυζμ εη 

ηςκ οζηένςκ θάκδηε πςξ βζα ηδ κίηδ, πένακ ηςκ Δθθήκςκ πμο ηδκ πακδβφνζζακ 

λέθνεκα, ιυκμ μζ Ρχζμζ έιεζκακ εοπανζζηδιέκμζ.  

Ζ Γαθθία έδεζλε ακδζοπία βζα ηδκ ηάεμδμ ηδξ Ρςζίαξ ζηδ Μεζυβεζμ, δ 

Αοζηνία εεχνδζε ημ βεβμκυξ ςξ ημ λεηίκδια εκυξ κέμο πάμοξ, εκχ ζηδκ Αββθία, 

θυβς ηδξ ηοαενκδηζηήξ αθθαβήξ ηαζ ημο εακάημο ημο Κάκκζκβη πνζκ ηδκ καοιαπία, δ 

ζοκηδνδηζηή ηοαένκδζδ πμο ημκ δζαδέπεδηε, έηακε θυβμ βζα οπένααζδ ηαεήημκημξ 

απυ ηδκ πθεονά ημο Οοέθζβηημκ
170

.   

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηδκ διένα ηδξ καοιαπίαξ ημο Νααανίκμο ημ 

ημονημαζβοπηζαηυ ζππζηυ ηαζ πεγζηυ οπυ ημκ Κεπαβζά ιπέδ, είπε απμθαζίζεζ κα 

πηοπήζεζ ηα ζχιαηα ηςκ Μακζαηχκ ζημκ Αθιονυ
171

. Οζ Μακζάηεξ ηαζ μ 

Κμθμημηνχκδξ πμο ηζκμφηακ επί ηδξ πενζμπήξ είπακ απμθαζίζεζ κα αιοκεμφκ ιέπνζξ 

εζπάηςκ. 

Δάκ μζ Έθθδκεξ ζημκ Αθιονυ είπακ θζβμροπήζεζ, εκδεπμιέκςξ αοηυ εα είπε 

άθθμο είδμοξ ζοκέπεζεξ βζα ημοξ καοάνπμοξ ηςκ ηνζχκ Γοκάιεςκ ζημ Νααανίκμ. 

Αθθά ηαζ ακ δεκ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ Σμφνημοξ ημο Κεπαβζά ιπέδ ζημκ 

Αθιονυ, εκδεπμιέκςξ κα θάιαακακ ιένμξ ζηδ καοιαπία ηαζ ήηακ ηαζ αοηυ ιζα αηυιδ 

ζοιαμθή ζημκ ζενυ Αβχκα ηδξ ακελανηδζίαξ. 

Ζ καοιαπία ημο Νααανίκμο ιπμνεί κα ιδκ ζήιαζκε ηδ θήλδ ηςκ 

επενμπναλζχκ, ςζηυζμ επζζθνάβζζε ζε ζηναηζςηζηυ επίπεδμ ηζξ δζπθςιαηζηέξ 

γοιχζεζξ βζα ηδκ μνζζηζηή πζα επίθοζδ ημο εθθδκζημφ γδηήιαημξ
172

.    

Ζ καοιαπία αοηή απμηέθεζε ημ ζηαεενυ ηνδπίδςια πάκς ζημ μπμίμ 

ζηδνίπεδηε δ πμθφπνμκδ ηαζ πμθοαίιαηηδ πνμζπάεεζα ημο επακαζηαηδιέκμο 
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εθθδκζζιμφ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ αοημδφκαιδ, αοημηεθή ηαζ ακελάνηδηδ εεκζηή ημο 

εζηία. Ζ είδδζδ ηδξ ιεβάθδξ επζηοπίαξ ημο οιιαπζημφ ζηυθμο, δδιμζζεφεδηε ζηδ 

«Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο» ηαζ πθδιιφνζζε ιε εκεμοζζαζιυ ημοξ Έθθδκεξ πμο 

έαθεπακ ημ δνυιμ ηδξ ακελανηδζίαξ κα ακμίβεηαζ ιπνμζηά ημοξ
173

.   

Οζ καφανπμζ ηςκ ηνζχκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ηαηάθενακ ιεηά ημ λέζπαζια 

ηδξ Δπακάζηαζδξ, ηζξ αθθεπάθθδθεξ ζοβηνμφζεζξ ιε ημοξ Σμφνημοξ ηαζ ημοξ 

Αζβοπηίμοξ, ημοξ ειθοθίμοξ ζπαναβιμφξ ηαζ υθα ηα δεζκά, κα δχζμοκ μνζζηζηή θφζδ 

ζημ εθθδκζηυ γήηδια.  

Αημθμφεδζε δ εηθμβή ημο Κοαενκήηδ  Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα, μ ενπμιυξ ημο 

πνχημο ααζζθζά ηδξ Δθθάδμξ, εςκα ηαζ δ ακααίςζδ υθςκ ηςκ εεζιχκ πμο είπακ 

παναθφζεζ εδχ ηαζ ηέζζενζξ αζχκεξ. Έκα κέμ ηνάημξ βεκκζέηαζ ηαζ μζ ηφπεξ ημο 

ηνίκμκηαζ πθέμκ ζηα ακαηημαμφθζα ηδξ Δονχπδξ.    
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Γ΄ Κεθάλαιο 

Η Μεζζηνία ζηα σπόνια ηος ελεύθεπος πολιηικού βίος 

3.1. Ο Ιυάννηρ Καποδίζηπιαρ και η ίδπςζη ηος νέος ελληνικού κπάηοςρ 

Μέζα ζημ πάμξ ημο πμθέιμο ηαζ ηςκ ειθοθίςκ ζπαναβιχκ, έθααε πχνα δ Γ΄ 

Δεκμζοκέθεοζδ ηςκ Δθθήκςκ ζηδκ Δπίδαονμ. Ζ Δεκμζοκέθεοζδ λεηίκδζε ζηζξ 6 

Απνζθίμο 1826 ηαζ ζοκεπίζηδηε ημκ Μάνηζμ ημο 1827, ιε ημοξ πμθζηζημφξ ηαζ 

ζηναηζςηζημφξ πανάβμκηεξ ημο ηυπμο αδεθθςιέκμοξ, ηαεχξ δ χνα ηδξ δδιζμονβίαξ 

ημο κέμο ηνάημοξ είπε θηάζεζ.  

Ζ Γ΄ Δεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Δθθήκςκ έιεζκε ζηδκ ζζημνία, ηαεχξ ζε αοηήκ 

ρδθίζηδηε πςξ μ Ηςάκκδξ Καπμδίζηνζαξ εα ακαθάιαακε ημ αλίςια ημο πνχημο 

Κοαενκήηδ ηδξ Δθθάδαξ. ηζξ 3 Απνζθίμο ημο 1827 έβζκε δ εηθμβή ημο ηαζ ςξ ηδκ 

άθζλή ημο ιζα ηνζιεθήξ Ακηζηοαενκδηζηή Δπζηνμπή εα αζημφζε ηα ηαεήημκηά ημο. Ο 

Καπμδίζηνζαξ δέπεδηε ημ αλίςια ημο Κοαενκήηδ ιε ηδ ζοκαίκεζδ ημο ηζάνμο 

Νζημθάμο Α΄
174

. 

ηδκ Δεκμζοκέθεοζδ ρδθίζηδηε ημ «Πνιηηηθό Σύληαγκα ηεο Διιάδνο» υπμο 

ιέζα ζε 150 άνενα απμηοπχκεηαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο Κοαενκήηδ 

ηαζ ηδξ Βμοθήξ ηαζ δ δζάηνζζδ ηςκ ελμοζζχκ (εηηεθεζηζηή, κμιμεεηζηή, δζηαζηζηή).  

Τπήνλε ακαβηαία δ εκίζποζδ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ ιεηά απυ ηα δεζκά ημο 

πμθέιμο ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ ζπαναβιχκ, ςζηυζμ μζ πθδνελμφζζμζ εηπνυζςπμζ ηδξ 

Δεκμζοκέθεοζδξ, θνυκηζζακ κα δεζιεφζμοκ ηάεε εκδεπυιεκδ ηάζδ ημο Καπμδίζηνζα 

βζα απενζυνζζηεξ πνςημαμοθίεξ
175

.  

ηζξ δζαηάλεζξ ημο βίκεηαζ θυβμξ βζα αημιζηά δζηαζχιαηα, εθεοεενία ημο 

Σφπμο, πνμζηαζία ηδξ ζδζμηηδζίαξ, ακαθμβζηή ηαηακμιή ηςκ θμνμθμβζηχκ 

οπμπνεχζεςκ. Σμ φκηαβια εκηοπςζζάγεζ βζα ηζξ θζθεθεφεενεξ ζδέεξ ημο 19
μο

 αζχκα, 

πμο απμηοπχκμκηαζ ζε αοηυ ηαζ δζηαίςξ εεςνείηαζ ημ δδιμηναηζηυηενμ φκηαβια 

ηδξ επμπήξ ημο ηαζ ημ πζμ δδιμηναηζηυ απυ ηα πνμδβμφιεκα
176

. 
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ φκηαβια ηδξ Σνμζγήκαξ εηηυξ ημο υηζ 

ηαεζένςκε νδηά ηδκ πμθζηεζαηή ανπή ηδξ θασηήξ ηονζανπίαξ, δεκ παναηηδνζγυηακ πζα 

ςξ «Πξνζσξηλό», υπςξ ηα οκηάβιαηα ηδξ Δπζδαφνμο ηαζ ημο Άζηνμοξ.
177

  

Αξ δμφιε υιςξ ζοκμπηζηά πμζμξ ήηακ μ άκενςπμξ πμο πνχημξ ηνάηδζε ηα 

δκία ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ, μ Ηςάκκδξ Καπμδίζηνζαξ. Ο ιεβάθμξ πμθζηζηυξ 

βεκκήεδηε ζηδκ Κένηονα ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1776. Οζ βμκείξ ημο ήηακ εοβεκείξ ηαζ 

μζ πνυβμκμί ημο είπακ δζαηνζεεί ζημοξ αεκεημημονηζημφξ πμθέιμοξ
178

. πμφδαζε 

Ηαηνζηή ζηδκ Ηηαθία.   

Ζ Δπηακδζζαηή Γενμοζία ημο ακέεεζε ηδκ εθανιμβή ημο πνχημο 

οκηάβιαημξ ηδξ Δπηακήζμο Πμθζηείαξ (1800-1807) ηαζ ακηζιεηχπζζε ιε επζηοπία 

επίεεζδ ημο Αθή παζά ηςκ Ηςακκίκςκ ζηδκ Λεοηάδα ημ 1807
179

.  

Μεηά ηδ οκεήηδ ημο Σζθζίη ηαζ ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ Δπηακήζμο Πμθζηείαξ, 

ηα κδζζά ημο Ημκίμο πενζήθεακ λακά ζε βαθθζηή ηαημπή ηαζ εκχ μζ Γάθθμζ 

αλζςιαημφπμζ ημο πνμζέθενακ ζπμοδαία αλζχιαηα, εηείκμξ ηα ανκήεδηε δζυηζ ήηακ 

οπμζηδνζηηήξ ηδξ νςζζηήξ πμθζηζηήξ. 

Αοηή δ αθμζίςζή ημο ζηδ νςζζηή πμθζηζηή ημκ έθενε ζφκημια ζηδ νςζζηή 

Αοθή ηαζ ιάθζζηα ζε εέζεζξ κεοναθβζηέξ, υπςξ ζημ οπμονβείμ Δλςηενζηχκ ςξ 

ηναηζηυξ  ζφιαμοθμξ ηαζ έπεζηα επζηεθαθήξ ημο δζπθςιαηζημφ βναθείμο ηδ ζηναηζά 

ημο Γμφκααδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο νςζμ-ημονηζημφ πμθέιμο
180

.   

Απυ ηδ ζηζβιή πμο ανκήεδηε ηδκ ανπδβία ηδξ Φζθζηήξ, έςξ ηδκ εηθμβή ημο 

ζημ ακχηαημ αλίςια ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ, μ Καπμδίζηνζαξ πάθερε βζα ηδκ 

παηνίδα ημο ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ  ηαζ είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ηενάζηζεξ δοζημθίεξ.  

Ο Κοαενκήηδξ έθηαζε ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Αίβζκα, ζηζξ 8 

Ηακμοανίμο 1828 ηαζ ακέθααε ηα δκία ιζαξ ηαηεζηναιιέκδξ πχναξ. Ο θαυξ πεζκμφζε, 

μζ αβςκζζηέξ ηδξ εθεοεενίαξ ηοηθμθμνμφζακ ηαθαζπςνδιέκμζ, δεκ οπήνπε ηαιζά 

οπμδμιή ζε ηίπμηα ηαζ έηζζ ημκ οπμδέπεδηακ ζακ ζςηήνα άββεθμ
181

.   

πίηζα, ηαθφαεξ, ζηάαθμζ είπακ ηαηαζηναθεί, αβνμηζηέξ εηηάζεζξ είπακ ηαεί 

απυ επζδνμιέξ ηαζ μ πθδεοζιυξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ είπε 
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 Νίημξ Κ. Αθζαζγάημξ, «Σα οκηάβιαηα ημο Αβχκα 1821-1828», ζηδκ: Ιζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ 

1770-1871,  η.3 (2019), ιένμξ Α΄, ζ. 180-181 
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 Θ. Υνήζημο, Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ 

(1947), 22 Γνθίκηα Ιζηνξίαο, Αεήκα 1999, ζ. 20 
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 Θ. Υνήζημο, ό.π., ζ. 22 
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 Υ. Λμφημξ, «Ηςάκκδξ Καπμδίζηνζαξ», ζημ: Ιδξπηέο ηεο Νεόηεξεο Διιάδαο, Αεήκα 2009, ζ. 6 
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Αγώλα γηα ηελ αλεμαξηεζία σο ηελ 31 Ινπιίνπ 1834, Υασδεθαένβδ 1835,  ζ. 303 
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ιεζςεεί ηνμιαηηζηά, εζδζηά ιεηά ηζξ επζδνμιέξ ημο Ηιπναήι
182

. Ζ ηοαενκδηζηή 

ελμοζία πενζμνζγυηακ ζημ Ναφπθζμ, μ Κζμοηαπήξ ηαηείπε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

ηενεάξ Δθθάδαξ, ιεηά ηδκ πηχζδ ημο Μεζμθμββίμο.  

Ο Καπμδίζηνζαξ γήηδζε κα ακαζηαθεί πνμζςνζκά δ εθανιμβή ημο 

Σπληάγκαηνο ηεο Τξνηδήλαο, αίηδια πμο έβζκε αιέζςξ απμδεηηυ. Ο Καπμδίζηνζαξ 

εεςνμφζε πςξ ιζα ζζπονή ηεκηνζηή ηαζ ζοβηεκηνςηζηή ηοαένκδζδ ήηακ ημ ζδακζηυ 

βζα αοηή ηδκ ηνίζζιδ ζηζβιή
183

.  Ο Κοαενκήηδξ ίδνοζε έκα ζχια  ιε βκςιμδμηζηή 

ελμοζία, ημ «Παλειιήληνλ», ιε ημ μπμίμ εα αζημφζακ απυ ημζκμφ ηδ κμιμεεηζηή 

ελμοζία.  

Ο Καπμδίζηνζαξ λεηίκδζε ιε ηδ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ ημο κέμο ηνάημοξ. Ζ 

Πεθμπυκκδζμξ δζαζνέεδηε ζε επηά ηιήιαηα ηαζ ηα κδζζά ημο Αζβαίμο ζε έλζ
184

. Γζα 

ηδκ ηενεά Δθθάδα δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ ηάπμζα ζογήηδζδ πενί δζμζηδηζηήξ 

δζαίνεζδξ  βζαηί ζοκεπίγμκηακ αηυιδ εηεί μζ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ.  

ηα ηιήιαηα αοηά δζμνίζηδηακ ςξ επζηεθαθήξ Έηηαηημζ Δπίηνμπμζ. Σα 

ηιήιαηα ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζαζνέεδηακ ζε επανπίεξ ηαζ μζ επανπίεξ ζε πυθεζξ, 

ηςιμπυθεζξ ηαζ πςνζά. Σδκ άζηδζδ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ακέθααακ εηθεβιέκμζ  

δδιμβένμκηεξ.  

Με δζάηαβια ηδξ 23
δξ

 Ηακμοανίμο 1828 μ Καπμδίζηνζαξ ακηζηαηέζηδζε ημ 

«Παλειιήληνλ» ιε ηδκ «Γεξνπζία», έκα ζχια πεζεήκζμ ζημκ Κοαενκήηδ, πμο 

πςνίζηδηε ζε ηνία ηιήιαηα: μζημκμιζηχκ, εζςηενζηχκ ηαζ πμθέιμο
185

.   

Ο Κοαενκήηδξ επέδεζλε ζδζαίηενμ γήθμ βζα ημκ ημιέα ηδξ Δηπαίδεοζδξ. 

Ίδνοζε ημ Ονθακμηνμθείμ βζα ηα μνθακά παζδζά ημο πμθέιμο ηαζ αζπμθήεδηε 

ηονίςξ ιε ηδκ εειεθίςζδ ηδξ ζημζπεζχδμοξ εηπαίδεοζδξ, ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ημ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο εθθδκζημφ θαμφ.  

Ο Κοαενκήηδξ επέιεζκε ζδζαίηενα ζηδκ ζημζπεζχδδ εηπαίδεοζδ, δζυηζ 

εεςνμφζε πςξ ακ μ εθθδκζηυξ θαυξ δεκ έπαζνκε ηα ζημζπεζχδδ εθυδζα, δεκ εα 

ιπμνμφζε κα πνμπςνήζεζ ζηδκ επυιεκδ εηπαζδεοηζηή ααειίδα, βζα αοηυ ηαζ 

εεςνείηαζ μ εειεθζςηήξ ηδξ δδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα
186

.    

Ο Κοαενκήηδξ ίδνοζε ηνία αθθδθμδζδαηηζηά ζπμθεία ηαζ πμθθέξ 

επαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ, ηαεχξ ηαζ ημ Κεκηνζηυ πμθείμ, ημ μπμίμ ήηακ μ πνμπμιπυξ 
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ημο Γοικαζίμο ηαζ πνμεημίιαγε παζδζά πμο ήεεθακ κα αημθμοεήζμοκ ακχηενεξ 

ζπμοδέξ. Σμ Κεκηνζηυ πμθείμ είπε ιεβάθδ απήπδζδ ζηδκ επμπή ημο. 

Ο Καπμδίζηνζαξ ζηνάθδηε εκ ζοκεπεία ζηδκ ακαδζμνβάκςζδ ζηναημφ ηαζ 

ζηυθμο, δζυηζ ζφιθςκα ιε ηζξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ ζηα ζφκμνα ημο κέμο ηνάημοξ εα 

ζοιπενζθαιαάκμκηακ ιυκμ μζ απεθεοεενςιέκεξ πενζμπέξ, άνα δ μνβάκςζδ ημο 

ζηναημφ ήηακ ακαβηαία.  

Με ρήθζζια ζηζξ 23 Ηακμοανίμο 1828 λεηίκδζε δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

αηάηηςκ οπυ ηδκ επμπηεία ημο Γδιδηνίμο Τρδθάκηδ. Σα ζχιαηα ηςκ αηάηηςκ 

ηαηαηάβδηακ ζε μηηχ πζθζανπίεξ, μζ μπμίεξ ζοιπθδνχεδηακ απυ ιμκάδεξ ζππζημφ ηαζ 

έκα ηάβια πονμαμθζημφ. Σα διζηαηηζηά ζηναηεφιαηα ηαηαηάβδηακ ζηα Δθαθνά 

Σάβιαηα. Δπίζδξ δδιζμονβήεδηε ηαζ ζχια 3.500 ακδνχκ ηαηηζημφ ζηναημφ, μζ 

μπμίμζ πνδζζιμπμζήεδηακ ηονίςξ ζε εζςηενζηέξ ακαηαναπέξ
187

. 

Γφζημθδ ζηάεδηε δ ακαδζμνβάκςζδ ημο καοηζημφ δζυηζ πμθθμί Έθθδκεξ 

καοηζημί είπακ ζηναθεί ζηδκ πεζναηεία, δοζθδιίγμκηαξ ηδκ Δθθάδα ζημ ελςηενζηυ. 

Γζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ πεζναηείαξ μ Κοαενκήηδξ δζυνζζε οπεφεοκμ ημκ ιεηέπεζηα 

ζθμδνυ πμθέιζυ ημο Ακδνέα Μζαμφθδ, μ μπμίμξ ηαηάθενε κα επζαάθθεζ ηδκ ηάλδ ηαζ  

κα ελαθείρεζ ηδκ πνμαζχκζα πεζναηεία ζημ Αζβαίμ
188

. 

Οζ δζάζπανηεξ καοηζηέξ δοκάιεζξ ιεηαηνάπδηακ ζε εεκζηυ ζηυθμ, μ μπμίμξ 

πςνίζηδηε ζε ηέζζενζξ ιμίνεξ: ηδ Μμίνα ημο Κμνζκεζαημφ, ηδ Μμίνα Μεζζδκζαηχκ 

αηηχκ, ηδ Μμίνα ημο Δοαμσημφ ηαζ ηδ Μμίνα ημο Αζβαίμο. ηδ καοηζηή Μμίνα ημο 

Αζβαίμο οπαβυηακ ηαζ ηα πονπμθζηά οπυ ημκ Κςκζηακηίκμ Κακάνδ
189

.   

Αλίγεζ κα ημκζζηεί πςξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαηέθηαζε ηαζ ζηναημπέδεοζε 

δφκαιδ ημο βαθθζημφ ζηναημφ (16.000 άκδνεξ), ηαηυπζκ αζηήιαημξ ημο Καπμδίζηνζα, 

βζα κα αμδεήζμοκ ζηδκ εηδίςλδ ημο Ηιπναήι απυ ηδκ Πεθμπυκκδζμ, ιε ζημπυ ηδκ 

πθήνδ απεθεοεένςζδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζοκυνςκ ηδξ
190

.      

Ο Καπμδίζηνζαξ έηακε ηαζ ηάπμζεξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ημο 

ηθήνμο αθθά ζοκακημφζε ιμκίιςξ ειπυδζα. Πνμζπάεδζε κα ζοβηνμηήζεζ μνζζιέκεξ 

πνμζςνζκέξ επζζημπέξ δζμνίγμκηαξ ημπμηδνδηέξ ζε αοηέξ ηαζ κα ζοβηεκηνχζεζ 

πνήιαηα ζε έκα ηαιείμ βζα ηδκ ακαζηήθςζδ ζπμθείςκ ηαζ εηηθδζζχκ, πςνίξ 

ακηαπυηνζζδ.  
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Δπίζδξ, δεκ εεςνμφζε πςξ ηφνζμ ιέθδια ημο κέμο ηνάημοξ ήηακ δ 

πνμζέββζζδ ιε ημ Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ δ ακαεένιακζδ ηςκ ιεηαλφ ημοξ 

ζπέζεςκ ηαζ έηζζ δεκ επεδίςλε επαθέξ. Αηυιδ, πενζυνζζε ηα ηαεήημκηα ηςκ 

ηθδνζηχκ ζηζξ απθέξ ηεθεηέξ ηαζ υπζ ζηζξ δζηαζηζηέξ ανιμδζυηδηεξ πμο είπακ επί 

ημονημηναηίαξ,
191

 δζυηζ πνμπχνδζε ζηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Γζηαζμζφκδξ.  

ημκ ημιέα ηδξ Γζηαζμζφκδξ μ Καπμδίζηνζαξ ακέεεζε ήδδ απυ ημκ Μάνηζμ 

ημο 1828 ζε επζηνμπή εζδζηχκ κμιμιαεχκ πμο είπακ ζπμοδάζεζ ζημ ελςηενζηυ, ηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ Γζηαζμζφκδξ. Με ρήθζζια ημο Γεηειανίμο ημο ίδζμο πνυκμο 

ζδνφεδηακ  Δζνδκμδζηεία, Πνςημδζηεία, Δθεηεία, ηαεχξ ηαζ Διπμνμδζηείμ ζηδ φνμ. 

Ζ ίδζα επζηνμπή ζοκέηαλε ηαζ ημκ Κχδζηα Πμθζηζηήξ Γζημκμιίαξ.           

Ο Καπμδίζηνζαξ θνυκηζζε ηαζ βζα ηα ακφπανηηα μζημκμιζηά ημο κέμο  

ηνάημοξ ηαεχξ έλςεεκ μζημκμιζηή αμήεεζα δεκ οπήνπε. Ο Κοαενκήηδξ πνμζπάεδζε 

κα αολήζεζ ηα έζμδα απυ ηδκ ζοζηδιαηζηή είζπναλδ ηςκ θυνςκ. Ο θυνμξ ηδξ 

δεηάηδξ πμο ίζποε απυ ηδκ μεςιακμηναηία ζοκεπίζηδηε. Γυεδηε πνμζμπή ζηδκ 

αβνμηζηή ηαθθζένβεζα, ιε κέεξ ιεευδμοξ ηαζ πνμσυκηα.  

Ο Κοαενκήηδξ ίδνοζε βζα ηδκ πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ βεςνβίαξ ημ 

«Πξόηππνλ Αγξνθήπηνλ» ζηδκ Σίνοκεα, ηαεχξ επίζδξ, Γεςνβζηή πμθή ηαζ Διπμνζηή 

πμθή ζηδ φνμ, υπμο ακέηαεεκ άηιαγε ημ ειπυνζμ
192

.   

ζμκ αθμνά ημ πνδιαημπζζηςηζηυ ζφζηδια, μ Κοαενκήηδξ πνμέαδ ζηδκ 

ίδνοζδ ηδξ «Δζληθήο Φξεκαηηζηηθήο Τξάπεδαο», δίκμκηαξ μ ίδζμξ ημ πνχημ ηδξ 

ηεθάθαζμ (1.000 ηάθθδνα). διακηζηέξ ήηακ ηαζ μζ ζοκεζζθμνέξ θζθεθθήκςκ υπςξ 

ημο Δτκάνδμο, Δθαεημφ ηναπεγίηδ ηαζ πνμζςπζημφ θίθμο ημο Καπμδίζηνζα, ημο 

θζθέθθδκα ααζζθζά ηδξ Βαοανίαξ ηαζ παηένα ημο πνχημο ααζζθζά ηδξ Δθθάδμξ, 

Λμοδμαίημο ηαζ άθθςκ εονςπαίςκ θζθεθθήκςκ
193

. 

ημκ Καπμδίζηνζα απμδίδεηαζ ηαζ ημ πνχημ εεκζηυ κυιζζια ηδξ Δθθάδμξ, μ 

θμίκζηαξ, μ μπμίμξ ακηζηαηέζηδζε υθα ηα λέκα κμιίζιαηα πμο ηοηθμθμνμφζακ βζα 

αζχκεξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ηαζ δ ίδνοζδ Νμιζζιαημημπείμο ζηδκ Αίβζκα. Με ηα 

ιέηνα πμο πήνε μ Κοαενκήηδξ ηαηάθενε κα ελαζθαθίζεζ ημοξ ακαβηαίμοξ 

μζημκμιζημφξ πυνμοξ βζα ηζξ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ πμθζηείαξ
194

.   

                                                           
191 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 324 
192

 Π. Πεηνίδδξ, Πνιηηηθνί θαη Σπληαγκαηηθνί Θεζκνί ζηε λεόηεξε Διιάδα (1821-1843): Η πνιηηηθή 

νξγάλσζε ηνπ Αγώλα, ε Καπνδηζηξηαθή Πνιηηεία-Η Βαπαξνθξαηία, Θεζζαθμκίηδ 1990,  ζ. 131 
193 Α. Βαηαθυπμοθμξ,  ό.π., ζ. 215 
194

 Θ. Υνήζημο, ό.π., ζ. 31 
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Ζ δζακμιή ηςκ παθαζχκ ημονηζηχκ ηηδιάηςκ, μζ θεβυιεκεξ «εεκζηέξ βαίεξ», 

δεκ ιπυνεζακ κα δμεμφκ ζε Έθθδκεξ αηηήιμκεξ, ηάηζ πμο εα εκίζποε ηαηά πμθφ ηδκ 

εθθδκζηή μζημκμιία, δζυηζ ήηακ οπμεδηεοιέκεξ απυ ηα δάκεζα πμο πήνακ απυ ηδκ 

Αββθία μζ επακαζηαηζηέξ ηοαενκήζεζξ ημ 1824-1825. Σμ γήηδια ηςκ ηηδιάηςκ 

αοηχκ θφεδηε πμθθά πνυκζα ανβυηενα.      

Ο Καπμδίζηνζαξ θνυκηζζε ηαζ βζα ημκ επμζηζζιυ ηςκ πνμζθφβςκ,
195

 πμο 

ηαηέθεοβακ ζηδκ εθεφεενδ Δθθάδα απυ δζάθμνα ιένδ ημο αθφηνςημο εθθδκζζιμφ.  

Πνμζπάεδζε επίζδξ κα πενζμνίζεζ ηδ δφκαιδ ηςκ πνμοπυκηςκ πάκς ζημκ αδφκαιμ 

ηαζ ηαηαπμκδιέκμ θαυ. Ηδίςξ μζ ηάημζημζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο θάηνεοακ ημκ 

Καπμδίζηνζα ηαζ ημκ εεςνμφζακ πνμζηάηδ ημοξ.  

 Χξ ημ ιεβαθφηενμ επίηεοβια ημο Κοαενκήηδ εεςνείηαζ δ ζοκέπζζδ ημο 

πμθέιμο ζηδ ηενεά Δθθάδα, χζηε κα απεθεοεενςεμφκ ηα εθθδκζηά εδάθδ  υηακ εα 

επζδζηαγυηακ απυ ηζξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ ημ γήηδια ηςκ ζοκυνςκ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ  

επζηνάηεζαξ.
196

 Ο Κοαενκήηδξ ααζζγυηακ ζε ηεηεθεζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ, υπςξ μζ δομ 

πνμδβμφιεκεξ οκεήηεξ, ηδξ Πεηνμφπμθδξ ηαζ ημο Λμκδίκμο. 

Μπμνεί κα υδεοακ υθα πνμξ ημ ηέθμξ ημοξ ςζηυζμ ημ γήηδια ηςκ ζοκυνςκ 

αζςνμφηακ ηαζ  δεκ είπε δζεοεεηδεεί ηαζ μ Καπμδίζηνζαξ θνυκηζγε κα ημ οπεκεοιίγεζ 

ζοκεπχξ ιε δζααήιαηα πνμξ ηζξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ. Δπζπθέμκ, μ ζμοθηάκμξ δεκ 

δεπυηακ ηακέκακ υνμ ηςκ οκεδηχκ, μφηε ημ απμηέθεζια ηδξ καοιαπίαξ ημο 

Νααανίκμο.  

Ο Καπμδίζηνζαξ ιε ημ πακεονςπασηυ ηφνμξ ημο ηαζ ηζξ δζαζοκδέζεζξ ημο 

εηιεηαθθεφηδηε ημ κέμ νςζμημονηζηυ πυθειμ ημο 1828 ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ 

Ρχζςκ. Ζ κίηδ ημοξ ζοκμδεφηδηε απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ Σπλζήθεο ηεο 

Αδξηαλνύπνιεο (14 επηειανίμο 1829). Ο ζμοθηάκμξ ακαβηάζηδηε κα δεπεεί ημοξ 

υνμοξ ηςκ Γοκάιεςκ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ αοηυκμιμο εθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ υπζ 

οπυ ηδ επζηονζανπία ηδξ Πφθδξ.  

ηζξ 3 Φεανμοανίμο ημο 1830 οπεβνάθδ ημ Πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ, ημ 

μπμίμ απμηεθεί ηδκ ζδνοηζηή πνάλδ ημο αοηυκμιμο εθθδκζημφ ηνάημοξ. οβηεηνζιέκα 

ηα Πνςηυημθθα ήηακ ηνία ηαζ υνζγακ: α) άνενμ 1: «Η Διιάο ζέιεη ζρεκαηίζεη ελ 

                                                           
195

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, Θεζζαθμκίηδ 2005,  ζ. 200 
196

 Θ. Υνήζημο, Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ 

(1947), 22 Γνθίκηα Ιζηνξίαο, Αεήκα 1999,  ζ. 31  
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Κξάηνο αλεμάξηεηνλ, θαη ζέιεη ραίξεη όια ηα δίθαηα πνιηηηθά, δηνηθεηηθά, θαη εκπνξηθά 

ηα πξνζπεθπθόηα εηο εληειή αλεμαξηεζίαλ»
197

.   

Ζ πακδβονζηή αοηή δζαηήνολδ ηδξ πμθζηζηήξ ακελανηδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ 

ζοκζζημφζε ηδκ δζεεκή ακαβκχνζζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, άνα ηδκ ίδνοζή ημο ηαζ 

ηδκ έκανλδ ηδξ οπάνλεχξ ημο απυ ηδκ πθεονά ηδξ δζεεκμφξ ημζκήξ βκχιδξ
198

.  

Με ημ άνενμ 2 μνίγμκηακ ηα ζφκμνα ημο κέμο ηνάημοξ, ηα μπμία 

πενζεθάιαακακ ηδ βναιιή Απεθχμο-πενπεζμφ, αθήκμκηαξ εηηυξ εθθδκζημφ  ημνιμφ 

ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ δοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ. Σμ κέμ ηνάημξ πενζμνίζηδηε 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ηζξ Κοηθάδεξ ηαζ ηδκ Δφαμζα. Ζ επέηηαζδ ηςκ ζοκυνςκ 

επζηεφπεδηε εκχ μ Καπμδίζηνζαξ είπε θφβεζ απυ ηδ γςή.  

Σμ άνενμ 3 υνζγε ηδκ πμθζηεζαηή ιμνθή ημο κέμο ηνάημοξ, ημ μπμίμ εα είπε 

ααζζθεία, δ μπμία εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ, υπςξ οπμζηήνζγακ μζ 

Μεβάθεξ Γοκάιεζξ, εεςνμφηακ μ ιμκαδζηυξ εεζιυξ πμο ιπμνμφζε κα ελαζθαθίζεζ 

ηδκ ζηαεενυηδηα πμο πνεζαγυηακ εηείκδ ηδ ζηζβιή. Χζηυζμ μ δβειυκαξ εα 

επζθεβυηακ απυ ηζξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ ηαζ υπζ απυ ημκ εθθδκζηυ θαυ.   

οβηεηνζιέκα μνζγυηακ πςξ «Η ειιεληθή Κπβέξλεζηο ζέιεη είλαη κνλαξρηθή 

θαη θιεξνλνκηθή θαηά ηάμηλ πξσηνηνθίαο. Θέιεη εκπηζηεπζή εηο εγεκόλα, όζηηο δελ 

ζέιεη είλαη δπλαηόλ λα εθιερζή κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ ησλ βαζηιεπνπζώλ εηο ηαο 

Δπηθξαηείαο, ηαο ππαγξαςάζαο ηελ ζπλζήθελ ηεο 6 Ινπιίνπ 1827 θαη ζέιεη θέξεη ηνλ 

ηίηινλ Ηγεκώλ Κπξηάξρεο ηεο Διιάδνο. Η εθινγή απηνύ ηνπ Ηγεκόλνο ζέιεη είλαη ην 

αληηθείκελνλ δηαθνηλώζεσλ θαη ζπκθσληώλ κεηαγελεζηέξσλ»
199

. 

Με ημ Πνςηυημθθμ ηδξ 3
δξ

 Φεανμοανίμο 1830 ηενιαηίζηδηε δ εθθδκζηή 

Δπακάζηαζδ. Οζ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ δζεοεέηδζακ ημ γήηδια θοζζηά ηαζ ιε αάζδ ηα 

ζοιθένμκηά ημοξ ζηδ δζεεκή δζπθςιαηία. Γζα ημοξ Έθθδκεξ υιςξ αοηυ ήηακ δ 

απανπή ημο εθεφεενμο πμθζηζημφ ημοξ αίμο. Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ οπήνπε επίζδια ζηδ 

δζεεκή ημζκςκία ηαζ δ δδιζμονβία ημο απμηέθεζε ιζα ηνίζζιδ ηαιπή ζηδκ εθθδκζηή 

ζζημνία
200

. 

Ο Καπμδίζηνζαξ απυ ηδ εέζδ ημο Κοαενκήηδ είπε ηαηαθένεζ κα 

δδιζμονβήζεζ έκα κέμ ηνάημξ απυ ηδκ ανπή ηαζ κα ημ ορχζεζ ζηδ ζεζνά ηςκ 

                                                           
197

 Αθέλακδνμξ Γεζπμηυπμοθμξ, «Ζ ακαβκχνζζδ ακελάνηδημο εθθδκζημφ ηνάημοξ» ζηδκ: Ιζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Έζλνπο, η.29 (2015),  ζ. 124 
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πμθζηζζιέκςκ εονςπασηχκ ηναηχκ
201

. ιςξ ημ πάεμξ ημο κα πνμζηαηέρεζ ημκ 

εθθδκζηυ θαυ απυ ηζξ πζέζεζξ πμο ημο αζημφζε δ εφνςζηδ μζημκμιζηά ηάλδ ηςκ 

πνμεζηχκ, ημκ έθενε ζε ζθμδνή ζφβηνμοζδ ιαγί ημοξ.  

Οζ πνμεζημί ηαζ υζμζ ακηζπμθζηεφμκηακ ημκ Κοαενκήηδ ζοκαζπίζηδηακ 

εκακηίμκ ημο ηαζ υθμ αοηυ ημ ηθίια πάμοξ πμο επζηνάηδζε, ηαηέθδλε ζηδκ δμθμθμκία 

ημο απυ ηδκ μζημβέκεζα Μαονμιζπάθδ ζηζξ 27 επηειανίμο 1831 ζημ Ναφπθζμ.  

Ζ πμθζηζηή ημο πεπμίεδζδ κα δδιζμονβήζεζ έκα «παηενκαθζζηζηυ ηνάημξ», ιε 

ηδκ πνμχεδζδ ηςκ αημιζηχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ ζοιθενυκηςκ, 
202

 έημρε ημ κήια ηδξ 

γςήξ ημο ηάκμκηαξ ηδκ Δθθάδα κα πάζεζ έκακ άλζμ πμθζηζηυ άκδνα ηαζ ιζα 

πνμζςπζηυηδηα ιε δζεεκέξ ηφνμξ.  

Δκδεπμιέκςξ ηαζ μζ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ ηδξ επμπήξ κα ιδκ ήεεθακ έκακ ηυζμ 

άλζμ πμθζηζηυ κα δβείηαζ ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ, δζυηζ μζ δζπθςιαηζηέξ ημο 

ζηακυηδηεξ κα ήηακ ειπυδζμ ζηα ζοιθένμκηα πμο είπακ ζηδκ πενζμπή.  

Ζ Δθθάδα πενζήθεε λακά ζημ πάμξ ηαζ ηδκ ακανπία. Ο αδενθυξ ημο 

Καπμδίζηνζα, Αοβμοζηίκμξ, δεκ ηαηάθενε κα ηδνήζεζ ηδκ ηάλδ υηακ ακάθααε 

πνμζςνζκά ηδκ ελμοζία. Μαγί ημο ζηδκ πνμζςνζκή Κοαενκδηζηή Δπζηνμπή ήηακ μ 

Ηςάκκδξ Κςθέηηδξ ηαζ μ Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, ςζηυζμ δ ηαηάζηαζδ είπε αβεζ 

εκηεθχξ εηηυξ εθέβπμο.   
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202

J. Petropoulos, Πνιηηηθή θαη ζπγθξόηεζε θξάηνπο ζην ειιεληθό βαζίιεην (1833-1843),  Αεήκα 1997, 

ζ. 134, 2η 



67 
 

3.2. Η εκλογή ηος βαζιλιά Όθυνα  

Οζ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ έζπεοζακ ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο Καπμδίζηνζα κα 

εηθέλμοκ δβειυκα βζα ηδκ Δθθάδα, ιε αάζδ ημ άνενμ 3 ημο Πνςημηυθθμο ημο 

Λμκδίκμο ηαζ επέθελακ ημκ ακήθζημ δεοηενυημημ βζμ ημο ααζζθζά Λμοδμαίημο Α΄ ηδξ 

Βαοανίαξ, εςκα, ιε ηδ οκεήηδ ημο Λμκδίκμο ηδξ 7
δξ

 Μαΐμο 1832
203

. Ζ οκεήηδ 

οπμβνάθδηε απυ ημοξ πθδνελμφζζμοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ηνζχκ Γοκάιεςκ ηαζ ηδξ 

Βαοανίαξ
204

.    

ηζξ 11 Μαΐμο 1832 μνζζηζημπμζήεδηε δ ακαβυνεοζδ ημο εςκα ςξ ααζζθέςξ 

ηδξ Δθθάδμξ ηαζ ημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ μκμιάζηδηε πθέμκ «Βαζίιεηνλ ηεο 

Διιάδνο». Σδκ ίδζα ιένα μζ ηνεζξ Γοκάιεζξ απδφεοκακ πνμηήνολδ πνμξ ημοξ Έθθδκεξ 

κα ημοξ ακαββείθμοκ ηδκ εηθμβή ημο εςκα ηαζ πανάθθδθα έηηθδζδ κα 

ζοζπεζνςεμφκ υθμζ μζ Έθθδκεξ βφνς απυ ημ κέμ ααζζθζά, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

ελαζθαθίζεζ ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ εζςηενζηή δνειία ηαζ ηάλδ, δίκμκηαξ ζηδ πχνα 

μνζζηζηυ φκηαβια
205

.  

ηζξ 27 Ημοθίμο 1832 δ Δεκζηή οκέθεοζδ ηδξ Πνυκμζαξ επζηφνςζε ηαζ 

ηοπζηά ιε ρήθζζια ηδκ εηθμβή ημο εςκα. Οζ πνμζπάεεζεξ ημο Κάκκζκβη βζα 

αεθηίςζδ ηςκ αμνείςκ ζοκυνςκ ηδξ Δθθάδμξ πέηοπακ ηαζ άνπζζακ ζηθδνέξ 

δζαπναβιαηεφζεζξ ιε ηδκ Πφθδ βζα κα απμδεπεεί ηδ κέα πναβιαηζηυηδηα.  

Με ημκ Γηαθαλνληζκό ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ή ηδ Σπλζήθε ηνπ Καιεληέξ 

Κηόζθ ηδξ 9
δξ

/21
δξ

 Ημφθζμο 1832, ζηδκ Σμονηία επζηονχεδηε ημ πμζυ ηςκ 40 

εηαημιιονίςκ ςξ απμγδιίςζδ, ιε υνμ κα λεηζκήζεζ ηδκ εηηέκςζδ ηςκ εθθδκζηχκ 

ζοκυνςκ απυ ηα ζηναηεφιαηά ηδξ
206

.  

ηζξ 14/26 Γεηειανίμο 1832, δ Πφθδ απμδέπεδηε  ηα ζφκμνα ηαζ ηδκ εηθμβή 

ημο εςκα ζημκ ενυκμ ηδξ Δθθάδμξ ηαζ υθα ήηακ έημζια βζα ηδκ έθεοζή ημο ζηδκ 

Δθθάδα. ημ κέμ ηνάημξ πενζθαιαάκμκηακ εηηυξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ ηενεάξ, 

δ Δφαμζα, μζ πμνάδεξ ηαζ ηα κδζζά ημο Ανβμζανςκζημφ.   

 Ο ααζζθζάξ εςκαξ έθηαζε ζημ Ναφπθζμ ζηζξ 30 Ηακμοανίμο/6 

Φεανμοανίμο 1833, ιε ηδ ανεηακζηή θνεβάηα «Μαδαγαζθάξε», ζοκμδεουιεκμξ απυ 

ηα πθμία ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ, ααοανζηά ζηναηεφιαηα ηαζ ηα ιέθδ ηδξ 

Ακηζααζζθείαξ. Γζα ηδκ Δθθάδα λεηζκάεζ δ επμπή ηδξ ιμκανπίαξ. 

                                                           
203 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 206 
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3.3. Σο έπγο ηος βαζιλιά  Όθυνα και ηηρ Ανηιβαζιλείαρ 

Λυβς ημο υηζ μ ααζζθζάξ εςκαξ ήηακ ακήθζημξ, ιυθζξ 17 εηχκ, ημκ 

ζοκυδεοζε ζηδκ Δθθάδα ιζα ηνζιεθήξ Ακηζααζζθεία, απμηεθμφιεκδ απυ άημια πμο 

είπακ δζαηνζεεί ζε ακχηαηεξ εέζεζξ ζημ ααζίθεζμ ηδξ Βαοανίαξ ηαζ εα αμδεμφζακ ζηα 

ζμαανά πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηχπζγε ημ κεμζφζηαημ ααζίθεζμ.  

 Χξ Ακηζααζζθείξ μνίζηδηακ απυ ημκ ααζζθζά Λμοδμαίημ, παηένα ημο 

εςκα, ιε δζάηαβια ηδξ 5
δξ

 Οηηςανίμο 1832, μ ηυιδξ Joseph Ludwig von  

Armansperg, πμθζηζηυξ, μ ηαεδβδηήξ ηδξ Νμιζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Μμκάπμο 

Georg Ludwig von Maurer ηαζ μ ακηζζηνάηδβμξ  Karl Willhelm von Heideck. Καζ 

ζημοξ ηνεζξ παναπςνήεδηε δ πθήνδξ άζηδζδ ηςκ ηονζανπζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο 

εςκα
207

. 

Ο Armansperg δζμνίζηδηε πνυεδνμξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ ηαζ πνχημξ ιεηαλφ 

ίζςκ. Τπμπνέςζή ημο ήηακ δ επμπηεία ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

οπμβναθή ιε ηδ ζθναβίδα ημο ηνάημοξ. Ο Armansperg εα ζοκακημφζε επίζδξ λέκμοξ 

δζπθςιάηεξ ηαζ εα ζφκαπηε ζοιθςκίεξ, οπμηείιεκεξ ζηδκ έβηνζζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ 

ημο
208

.  

Ο ακηζααζζθέαξ Maurer ηέεδηε επζηεθαθήξ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ Παζδείαξ, ηδξ 

Δηηθδζίαξ ηαζ ηδξ Γζηαζμζφκδξ, υπμο οπήνπακ θθέβμκηα γδηήιαηα κα ιέκμοκ άθοηα 

εδχ ηαζ αζχκεξ. Ο ακηζζηνάηδβμξ Heideck ήηακ οπεφεοκμξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ημο 

ζηναημφ ηαζ ημο ζηυθμο. Οζ απμθάζεζξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ εα θαιαάκμκηακ απυ 

ημζκμφ.  

Σμ ένβμ ηδξ μθζηήξ ακαζοβηνυηδζδξ πμο ακαθάιαακε δ Ακηζααζζθεία ήηακ 

πμθφ δφζημθμ δζυηζ ηα πάκηα ανίζημκηακ οπυ δζάθοζδ. Ζ πχνα είπε ιείκεζ 

αηοαένκδηδ ιεηά ημκ εάκαημ ημο Καπμδίζηνζα. Ζ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο κέμο 

ηνάημοξ ήηακ ηαηή. Ο απθυξ θαυξ ακηζιεηχπζγε επζζζηζζηζηυ πνυαθδια. Ζ 

πμθζηεζαηή ηαζ δ εεζιζηή μνβάκςζδ πμο μνίγμοκ έκα ζφβπνμκμ ηνάημξ ήηακ 

ακφπανηηδ. 

Σμ πνχημ ιέηνμ ηδξ Ακηζααζζθείαξ ιε ζημπυ κα ζηαιαηήζεζ δ αία ηαζ δ 

ηνμιμηναηία πμο είπε ηονζεφζεζ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα, ήηακ δ αικδζηία βζα υθα ηα 

                                                           
207

 Θ. Υνήζημο, Κσλζηαληίλνο Γεκεηξίνπ Σρηλάο (1801-1857).  Η δσή, ην έξγν, ε επνρή ηνπ, Αεήκα 

1998, ζ. 78 
208
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πμθζηζηά εβηθήιαηα. Δπίζδξ, πενζμνίζηδηακ μζ άδεζεξ μπθμθμνίαξ δζυηζ μζ εζςηενζηέξ 

ακαηαναπέξ ιεηαλφ ηςκ Δθθήκςκ ήηακ αηυιδ ζε έλανζδ
209

. 

Αημθμφεδζε δ κμιζιμπμίδζδ ηςκ οπμονβείςκ ιε δζάηαβια ηδξ 3
δξ

/15
δξ

 

Απνζθίμο 1833 «Πεξί Σρεκαηηζκνύ ησλ Γξακκαηεηώλ ηεο Δπηθξαηείαο»
210

. Σα 

οπμονβεία ιεημκμιάζηδηακ ζε Γναιιαηείεξ ηαζ πανέιεζκακ επηά υπςξ ηαζ πνχηα: 

οπμονβείμ Δλςηενζηχκ (πμο μκμιάζηδηε ηαζ οπμονβείμ ημο Βαζζθζημφ Οίημο), ημ 

οπμονβείμ Γζηαζμζφκδξ, Δζςηενζηχκ, Δηηθδζζαζηζηχκ ηαζ Παζδείαξ, Οζημκμιζηχκ, 

ηναηζςηζηχκ ηαζ Ναοηζηχκ ζηα μπμία ημπμεεηήεδηακ Έθθδκεξ πμθζηζημί ηαζ 

ζηναηζςηζημί
211

.  

Δπίζδξ, ηαεζενχεδηε έκαξ υνημξ πίζηεςξ πνμξ ημκ ααζζθζά, δ ααζζθζηή 

ζδιαία, δ επίζδιδ ζθναβίδα ημο ηνάημοξ, ηςκ οπμονβείςκ ηαζ υθςκ ηςκ άθθςκ 

ανπχκ ηδξ Δπζηναηείαξ. Αηυιδ, έβζκε βκςζημπμίδζδ πνμξ ημκ εθθδκζηυ θαυ ηςκ 

απμθάζεςκ πμο θήθεδηακ ζημ Μυκαπμ ζπεηζηά ιε ημ κέμ κμιζζιαηζηυ ζφζηδια.  

 Ηδνφεδηε ιε δζάηαβια ηδξ 1
δξ

/13
δξ

 Φεανμοανίμο 1833, ημ επίζδιμ υνβακμ 

ηδξ Κοαένκδζδξ, δ «Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο», βζα ηδ 

δδιμζίεοζδ ηςκ κυιςκ, δζαηαβιάηςκ ηαζ απμθάζεςκ
212

. Σέθμξ, έβζκε δ πακδβονζηή 

εκζςιάηςζδ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ υθςκ ηςκ επανπζχκ πμο ηαηείπακ μζ Σμφνημζ
213

.  

Σδκ άζηδζδ ηδξ ακχηαηδξ ηναηζηήξ ελμοζίαξ ακέθααε ημ Σπκβνύιην ηεο 

Δπηθξαηείαο, ημ μπμίμ ακηζηαηέζηδζε ηδ Γεξνπζία, πμο είπε ηοπζηά ηαηανβδεεί. ημ 

Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο εα ζογδημφκηακ μζ ζμαανέξ ηναηζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ ηοπυκ 

αιθζζαδημφιεκεξ δζμζηδηζηέξ απμθάζεζξ
214

.  

Ζ Ακηζααζζθεία ίδνοζε έκα κέμ εεζιζηυ υνβακμ δζμίηδζδξ, ημ 

«Αλαθηνβνύιην», ημ απυννδημ ζοιαμοθεοηζηυ υνβακμ ημο ααζζθζά, ημ μπμίμ 

επελενβαγυηακ ηαζ δζεηπεναίςκε ηζξ  δζαηαβέξ  ημο ααζζθζά πνμξ υθεξ ηζξ ηναηζηέξ 

οπδνεζίεξ
215

.  
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 Γ. Λ. Μάμονεν, Ο ειιεληθόο ιαόο: Γεκόζην, Ιδησηηθό θαη Δθθιεζηαζηηθό Γίθαην από ηελ έλαξμε ηνπ 

Αγώλα γηα ηελ αλεμαξηεζία σο ηελ 31 Ινπιίνπ 1834, Υασδεθαένβδ 1835,  ζ. 733 
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 Ήαδ Μαονμιμοζηάημο, «Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ 1833-1871:Πμθζηζημί εεζιμί ηαζ Γζμζηδηζηή 
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μνβάκςζδ»,  ό.π., ζ. 29 
213

 Π. Πεηνίδδξ, ό.π., ζ. 214 
214

 Π. Πεηνίδδξ, ό.π., ζ. 214 
215

 . Παπαβεςνβίμο, Από ην Γέλνο ζην έζλνο. Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1821-1862, Αεήκα 

2005,  ζ. 313 
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Ζ Ακηζααζζθεία ιεηά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ μνβάκςκ πμο εα αζημφζακ ηδ 

δζμίηδζδ, πνμπχνδζε ζημ δοζημθυηενμ ένβμ ηδξ, αοηυ ηδξ εεζιζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ 

ακαζοβηνυηδζδξ ημο ηνάημοξ. Οζ ημιείξ ηδξ Γζμίηδζδξ, Δηπαίδεοζδξ, μζ Έκμπθεξ 

Γοκάιεζξ (ζηναηυξ ηαζ ζηυθμξ), δ Δηηθδζία, δ Γζηαζμζφκδ, δ Οζημκμιία, 

ζοβηνμηήεδηακ απυ ηδκ ανπή.   

Ζ Γζμίηδζδ ακαδζμνβακχεδηε ιε ημ δζάηαβια ηδξ 3
δξ

/15
δξ

 Απνζθίμο 1833, 

«πεξί δηαηξέζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο», ιε ημ μπμίμ ημ Βαζίθεζμ ηδξ Δθθάδμξ 

απμηημφζε δήιμοξ, επανπίεξ ηαζ κμιμφξ. Σμ εθθδκζηυ ααζίθεζμ δζαζνέεδηε ζε 10 

κμιμφξ ηαζ 42 επανπίεξ. ημοξ κμιμφξ δυεδηακ ανπαίεξ μκμιαζίεξ, βζα κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ Έθθδκεξ ηδκ ηαφηζζδ ηδξ ηαηαβςβήξ ημοξ ιε ημοξ ανπαίμοξ 

Έθθδκεξ πνμβυκμοξ ημοξ
216

. 

 ε ηάεε επανπία δδιζμονβήεδηακ δήιμζ, μζ μπμίμζ  πενζεθάιαακακ πμθθά 

πςνζά, ιε πνςηεφμοζα ημ ιεβαθφηενμ απυ αοηά. Οζ κμιμί εα δζμζημφκηακ απυ ημ 

κμιάνπδ ηαζ επζηεθαθήξ ημο δήιμο εα ακαθάιαακε έκαξ δδιμβένμκηαξ ηαζ ημ 

δδιμβενμκηζηυ ζοιαμφθζμ
217

. Σμ ζφζηδια δζμζηδηζηήξ δζαηοαένκδζδξ ήηακ ηαεανά 

ζοβηεκηνςηζηυ, ηαεχξ υθα ηα δζμνζζιέκα υνβακα οπάβμκηακ ζηδκ ηεκηνζηή ελμοζία.  

Ο ημιέαξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ήηακ εοεφκδ ημο Maurer ηαζ δυεδηε ζδζαίηενδ 

ιένζικα ζε αοηήκ, δζυηζ δ αιάεεζα ημο εθθδκζημφ θαμφ ζηδκ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία 

ημο, άββζγε πμθφ ορδθά πμζμζηά. Ζ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Παζδείαξ έβζκε ιε αάζδ ηα 

ααοανζηά πνυηοπα. 

Ζ Δηπαίδεοζδ ζημ εθθδκζηυ Βαζίθεζμ μνβακχεδηε ιε ημ Γζάηαβια ηδξ 6
δξ

 

/18
δξ

 Φεανμοανίμο 1834. Με ημ κυιμ αοηυ, δ Δηπαίδεοζδ ζηδκ Δθθάδα έβζκε πνμζζηή 

ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ ηέεδηακ έηζζ μζ αάζεζξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ 

ζηδκ Δθθάδα
218

.  

Ζ Δηπαίδεοζδ πςνίζηδηε ζε: Γδιμηζηή (ή ημζπεζχδδ), Μέζδ ηαζ Ακχηαηδ. 

ηα Γδιμηζηά ζπμθεία θμζημφζακ παζδζά δθζηίαξ 7 έςξ 12 εηχκ ηαζ δ θμίηδζδ ήηακ 

επηαεηήξ
219

. Σα έλμδα αοηχκ ηςκ ζπμθείςκ ηα ηάθοπηακ μζ δήιμζ.  

ηα δδιμηζηά ζπμθεία πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ αθθδθμδζδαηηζηήξ, 

ζηδκ μπμία ζηδνίπεδηε ηαζ μ Καπμδίζηνζαξ, υπμο μζ ιεβαθφηενμζ ηαζ ηαθφηενμζ 

ιαεδηέξ, έηακακ ιάεδια ζημοξ ιζηνυηενμοξ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή ηαθφθεδηε δ 
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πνυκζα απμοζία δαζηάθςκ, ιέπνζ κα ζδνοεμφκ μζ ζπμθέξ υπμο εα θμζημφζακ βζα κα 

ιάεμοκ κα ελαζημφκ ημ επάββεθια.  

Ζ Μέζδ Δηπαίδεοζδ δζμνβακχεδηε ιε ημ Γζάηαβια ηδξ 31
δξ

 Γεηειανίμο 

1836 ηαζ πενζεθάιαακε δομ ααειίδεξ: ημ Δθθδκζηυ πμθείμ ηαζ ημ Γοικάζζμ. Σμ 

Δθθδκζηυ πμθείμ απμηεθμφζε ηδκ πνχηδ ααειίδα ηδξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ήηακ 

απμιίιδζδ ημο βενιακζημφ Λαηζκζημφ πμθείμο πμο απμηεθμφηακ απυ ηνεζξ ηάλεζξ
220

. 

 Με Γζάηαβια ηδξ 25
δξ

  Μανηίμο 1835, ζδνφεδηακ 10 Δθθδκζηά πμθεία ζε  

Άιθζζζα, Καθαιάηα, Λαιία, Μεζμθυββζ, Πάηνα, πάνηδ, Σήκμ, Σνίπμθδ, Υαθηίδα 

ηαζ Όδνα, εκχ οπήνπακ ήδδ ιε Γζάηαβια ημο 1833 έκα Δθθδκζηυ πμθείμ ηαζ έκα 

Γοικάζζμ ζημ Ναφπθζμ. Με δζάηαβια ημο επηειανίμο ημο 1835 ζδνφεδηακ 

ιμκμηάλζα Δθθδκζηά πμθεία ζηδκ Άκδνμ, Θήνα, Νάλμ, Πναζηυ, Πφνβμ, ηφνμ ηαζ 

Τπάηδ
221

. 

Σμ Γοικάζζμ ήηακ δ δεφηενδ ααειίδα ηδξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ
222

. Σμ 

Γοικάζζμ απμηεθμφηακ απυ ηέζζενζξ ηάλεζξ ηαζ υζμζ απμθμζημφζακ ηαζ απυ ηζξ 

ηέζζενζξ ηάλεζξ ιπμνμφζακ κα πνμπςνήζμοκ ζηδκ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ πμο ήηακ ημ 

Πακεπζζηήιζμ. ηζξ 21 Νμέιανδ/3 Γεηειανίμο 1833 ζδνφεδηε Γοικάζζμ ζημ Ναφπθζμ 

απυ ηδκ Ακηζααζζθεία
223

.  

ημ Ναφπθζμ πανέιεζκε ηαζ ακαδζμνβακχεδηε απυ ημοξ Βαοανμφξ 

Ακηζααζζθείξ, ημ Ονθακμηνμθείμ πμο είπε ζδνφζεζ μ Κοαενκήηδξ Καπμδίζηνζαξ, ηαζ 

ημ Κεκηνζηυ πμθείμ πμο ήηακ ηαζ αοηυ έκα είδμξ Γοικαζίμο
224

. 

ηδ ιέζδ εηπαίδεοζδ ακήηε ηαζ ημ Γζδαζηαθείμ, δ Ακχηενδ Κναηζηή 

πμθή, υπμο θμζημφζακ ζπμοδαζηέξ πμο εα βίκμκηακ δάζηαθμζ ζηα δδιμηζηά 

ζπμθεία. Σμ Γζδαζηαθείμ  ζδνφεδηε ζημ Ναφπθζμ ιε Γζάηαβια ημο 1834
225

.  

Ζ Ακηζααζζθεία, υπςξ επζεοιμφζε ηαζ μ Κοαενκήηδξ αθθά δεκ πνυθααε, 

ήεεθε πάζδ εοζία κα θηζάλεζ Πακεπζζηήιζμ ζημ κέμ ηνάημξ. ε αοηυ ζοκηέθεζε εηηυξ 

απυ ημ έκδμλμ πανεθευκ ηδξ Δθθάδαξ ζηζξ Σέπκεξ ηαζ ηα Γνάιιαηα, δ ιεηαθμνά ηδξ 

πνςηεφμοζαξ απυ ημ Ναφπθζμ ζηδκ Αεήκα ηδκ 1
δ
 Γεηειανίμο ημο 1835.  

Ζ κέα πνςηεφμοζα έβζκε ημ κεοναθβζηυ ηέκηνμ ηδξ δζμίηδζδξ, ημο Σφπμο, 

ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ. Ζ ίδνοζδ ημο Πακεπζζηδιίμο ημκ Απνίθζμ ημο 

1837, ζηδκ πνςηεφμοζα ημο κέμο ηνάημοξ πνμεημίιαζε ιζα κέα βεκζά πκεοιαηζηχκ 

                                                           
220

 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 353 
221

 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 353 
222

 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 355 
223

 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 352-353 
224

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 53525-537 
225

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 537 



72 
 

ηαζ πμθζηζηχκ δβεηχκ, απυ υθα ηα ιένδ ημο εθθαδζημφ πχνμο ηαζ ζε αοηυ ζοκέααθθε 

δ αηηζκμαμθία ηδξ Αεήκαξ ςξ πνςηεφμοζαξ
226

.    

Ο ζηναηυξ ηαζ μ ζηυθμξ είπακ λεηζκήζεζ κα ακαδζμνβακχκμκηαζ απυ ημκ 

Καπμδίζηνζα, ςζηυζμ ζηδκ μεςκζηή πενίμδμ δυεδηε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ 

ακαζοβηνυηδζδ ηςκ εκυπθςκ δοκάιεςκ δζυηζ δ ηαηάζηαζδ ήηακ ζδζαίηενδ: ιεηά ηαζ 

ηδ δμθμθμκία ημο Κοαενκήηδ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο, 

ζηναηυξ ηαηηζηυξ δεκ οπήνπε, πανά ιμκάπα άηαηηα ζηίθδ, ζηδκ οπδνεζία δζαθυνςκ 

ακηζιαπυιεκςκ πθεονχκ
227

. 

Οζ Βαοανμί είπακ θηάζεζ ζηδκ Δθθάδα ιε ζηνάηεοια πενίπμο 8.000 ακδνχκ 

δζυηζ αοηυ πνμαθεπυηακ απυ ηδκ Δθθδκμ-ααοανζηή οκεήηδ ηδξ 20
δξ

 Οηηςανίμο/1
δξ

 

Νμειανίμο 1832. Ζ ζηεθέπςζδ ημο ζηναημφ απυ Βαοανμφξ ζηναηζχηεξ έδζκε 

αζθάθεζα ζημ ηέιια βζα ηοπυκ εζςηενζηέξ ακαηαναπέξ αθθά ηαζ βζα θυβμοξ 

ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ
228

. 

Με δζάηαβια ηδξ 25
δξ

 Φεανμοανίμο/9
δξ

 Μανηίμο 1833,
229

 δζαθφεδηακ υθα ηα 

ζηναηζςηζηά ζχιαηα πμο οπήνπακ ηαζ ζδνφεδηε Ηππζηυ, Πονμαμθζηυ, Μδπακζηυ, 

Υςνμθοθαηή ηαζ ακαδζμνβακχεδηε δ πμθή Δοεθπίδςκ πμο είπε ζδνφζεζ μ 

Καπμδίζηνζαξ. Ο εθθδκζηυξ ζηναηυξ εηζοβπνμκίζηδηε ιε αάζδ ηα δοηζηά πνυηοπα
230

.   

Σμ εθθδκζηυ καοηζηυ ανζζηυηακ ζε πεζνυηενδ ηαηάζηαζδ απυ ηζξ πενζαίεξ 

δοκάιεζξ
231

. Με ααζζθζηυ  δζάηαβια ηδξ 20
δξ

 Ημοθίμο/1
δξ

 Αοβμφζημο 1833 ζδνφεδηε 

ημ «Ναπηηθόλ Γηεπζπληήξηνλ»
232

. Σμκ Νμέιανζμ ημο 1833 εηδυεδηε ηαζ δεφηενμ 

δζάηαβια «πεξί δηνξγαληζκνύ ηνπ Βαζηιηθνύ Ναπηηθνύ»,
233

 ιε ημ μπμίμ δζμνίζηδηε 

ανπδβυξ ημο Γζεοεοκηδνίμο μ Ακδνέαξ Μζαμφθδξ. Μένζικα δυεδηε ηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο Ναοηζημφ, ιε ηδκ ίδνοζδ Ναοηζηήξ πμθήξ ημ 

1845.  

Σμ δοζημθυηενμ εεζιζηυ ένβμ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, ιαγί ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

Δηπαίδεοζδξ, ήηακ ζίβμονα αοηυ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ, δ 
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 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 342 
233

 Βαζζθζηυ Γζάηαβια 3
δξ
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δξ

 Νμειανίμο 1833, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, αν. θ. 39, 1833, ζημ . 

Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 342 
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μπμία ανζζηυηακ ζε πενίπθμηδ ηαηάζηαζδ. Δίπε δζαηδνδεεί απυ ηδκ ανπή ηδξ 

ημονημηναηίαξ μ Παηνζάνπδξ ςξ εεκάνπδξ ηςκ οπυδμοθςκ ναβζάδςκ, ςζηυζμ 

επίζδιδ εθθδκζηή Δηηθδζία δεκ οπήνπε.  

Μεηά απυ πμθθέξ ζογδηήζεζξ ηαζ ζοιαμφθζα, δ Ακηζααζζθεία δδιμζίεοζε 

ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ ιε δζάηαβια ηδξ 23
δξ

 Ημοθίμο/ 4 Αοβμφζημο 1833 

ηδ δζαηήνολδ «πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο»
234

. 

Ζ εθθαδζηή Δηηθδζία ακαηδνφπεδηε ακελάνηδηδ απυ ημ Παηνζανπείμ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, απμζηέθθμκηαξ έηζζ έκα λεηάεανμ ιήκοια υπζ ιυκμ πνμξ ημκ 

Παηνζάνπδ, αθθά ηαζ πνμξ ημκ πνμσζηάιεκυ ημο ζμοθηάκμ ηαζ πνμξ ηδκ Ρςζία πμο 

ηεθεοηαία έδζκε δείβιαηα πμδδβέηδζδξ ηςκ μιμδυλςκ ηδξ
235

. 

Ζ Ακηζααζζθεία ιπνμζηά ζηζξ ακηζδνάζεζξ πμο εηθνάζηδηακ βζα ηδκ 

Αοημηεθαθία, ηονίςξ απυ ημκ απθυ ηυζιμ, απάκηδζε πςξ εθυζμκ δ Δθθάδα είκαζ 

πθέμκ έκα εθεφεενμ ηνάημξ, δε ιπμνεί κα ελανηάηαζ ενδζηεοηζηά απυ ημκ Παηνζάνπδ, 

μ μπμίμξ ακήηεζ ζηδκ μεςιακζηή ηναηζηή ιδπακή. Οζ ζπέζεζξ ηδξ εθθαδζηήξ 

Δηηθδζίαξ ιε ημ Παηνζανπείμ δζαζαθεοεήηακ βζα πνυκζα. Αοηή εηηνειυηδηα 

δζεοεεηήεδηε ιε ημ οκμδζηυ Νυιμ ημκ Ημφκζμ ημο 1850.     

ημκ ημιέα ηδξ Γζηαζμζφκδξ έβζκε ιζα πνμζπάεεζα εηζοβπνμκζζιμφ ζηδκ 

απμκμιή δζηαζμζφκδξ, ιε ζδιακηζηά κμιμεεηήιαηα  υπςξ μ Πμζκζηυξ Νυιμξ (1833), 

δ Πμθζηζηή ηαζ Πμζκζηή Γζημκμιία (1834), ηα μπμία ίζποζακ βζα πάκς απυ εκάιζζδ 

αζχκα. Αηυιδ, ζδνφεδηακ ιε ημκ «Οξγαληζκό Γηθαζηεξίσλ θαη Σπκβνιαηνγξαθείσλ» 

ηνία δζηαζηήνζα, ζημ Ναφπθζμ, ημ Μεζμθυββζ ηαζ ηδ Θήαα βζα υθςκ ηςκ εζδχκ ηζξ 

οπμεέζεζξ
236

.  

O Καπμδίζηνζαξ ηαζ μζ Βαοανμί ζηδνίπεδηακ ζημοξ πμθζηζημφξ κυιμοξ ηςκ 

αογακηζκχκ αοημηναηυνςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ επίζδιμ αογακηζκυ δίηαζμ πμο 

πενζεπυηακ ζηδκ Δλάαζαθμ ημο Ανιεκυπμοθμο
237

. ημκ εθθδκζηυ πχνμ επζηναημφζακ 

ηνεζξ ακηζθεβυιεκεξ ιεηαλφ ημοξ δζηαζμηαλίεξ: δ μεςιακζηή, δ επίζδιδ-αογακηζκή ηαζ 

δ θασηή
238

.  
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Σα μζημκμιζηά ημο εθθδκζημφ Βαζζθείμο ήηακ ζε πθήνδ απμδζμνβάκςζδ ηαζ 

ηαηή ηαηάζηαζδ. ηζξ 27 επηειανίμο/9 Οηηςανίμο 1833 ζδνφεδηε ημ «Διεγθηηθόλ 

Σπλέδξηνλ», ιε πνυεδνμ ημκ Γάθθμ μζημκμιμθυβμ Arthemond de Regny, μ μπμίμξ 

ενβάζηδηε ιε ανηεηυ γήθμ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο ηνάημοξ
239

.  

Σμ Διεγθηηθό Σπλέδξην ήηακ ακελάνηδημ απυ ημ οπμονβείμ ηςκ Οζημκμιζηχκ 

ηαζ ηαηεοεοκυιεκμ απεοεείαξ απυ ημκ ανιυδζμ οπμονβυ. Χξ ηφνζμ ένβμ ημο είπε κα 

ελεηάγεζ ηζξ μζημκμιζηέξ εηεέζεζξ υθςκ ηςκ δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ημο οπμονβείμο
240

.  

Σμ Διεγθηηθό Σπλέδξην ηαζ ημ Αλαθηνβνύιην είπακ ηυζδ δφκαιδ ηαζ 

δζηαζμδμζίεξ, υζεξ ηαζ δ Ακηζααζζθεία
241

. Ηδνφεδηακ αηυιδ ημ Ακχηαημ Λμβζζηήνζμ 

ηαζ ημ Δεκζηυ Νμιζζιαημημπείμ βζα ηδκ οβζή ακυνεςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο 

ηνάημοξ.   

Γζαηδνήεδηε μ θυνμξ ηδξ δεηάηδξ πμο ίζποε ηαζ επί ημονημηναηίαξ ηαζ επί 

Καπμδίζηνζα ηαζ έβζκε πνμζπάεεζα κα αολδεμφκ μζ θυνμζ ηαζ ηα έζμδα ημο ηνάημοξ 

ιε εηιεηαθθεφζεζξ αβνμηειαπίςκ ηαζ αφλδζδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ, πμο είπε 

ηαεδθςεεί απυ ηδκ Δπακάζηαζδ ζε ιδδαιζκά επίπεδα. Γζα ηδκ είζπναλδ ηςκ θυνςκ 

ζδνφεδηακ ηεκηνζηά ηαζ επανπζαηά ηαιεία
242

.   

Σμ εεζιζηυ ένβμ ηδξ Ακηζααζζθείαξ ζημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ ήηακ ιεεμδζηυ 

ηαζ αθμνμφζε ηδκ μνβάκςζδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ζημ κέμ ααζίθεζμ, αημθμοεχκηαξ 

ηα βενιακζηά πνυηοπα. Ζ ηναηζηή ιδπακή ζηεθεπχεδηε ηονίςξ απυ Βαοανμφξ, αθθά 

ηαζ ιμνθςιέκμοξ Έθθδκεξ. Μάθζζηα βζα κα οπάνπεζ ιζα ζηαεενή αάζδ βζα 

ιεθθμκηζημφξ δζμνζζιμφξ ηαζ πνμαβςβέξ ζημκ δζμζηδηζηυ ηθάδμ, ηαεζενχεδηακ ηα 

αζαθία πμζυηδημξ βζα ηάεε οπάθθδθμ ηαζ μνίζηδηακ χνεξ ενβαζίαξ ζηα βναθεία
243

.  

Σμ ααοανζηυ ιμκηέθμ μνβάκςζδξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, πνμηάθεζε υπςξ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Καπμδίζηνζα ακηζδνάζεζξ απυ ηα ηυιιαηα ηαζ ηζξ θαηνίεξ, 

ςζηυζμ δ μνβάκςζδ ηδξ Δθθάδαξ ζηα εονςπασηά πνυηοπα ηδξ επμπήξ ήηακ ηάηζ 

παναπάκς απυ επζηαηηζηή ακάβηδ.  

Ζ απυθοηδ ιμκανπία ηδξ Ακηζααζζθείαξ, δ ααοανμηναηία υπςξ μκμιάγεηαζ δ 

επμπή ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, εφιζζε ημ ζοβηεκηνςηζηυ ζφζηδια 

δζαηοαένκδζδξ ημο Κοαενκήηδ. Χζηυζμ ηαζ ηα δομ πνυηοπα εεςνμφκηακ απυ ημοξ 

                                                           
239

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985,  Θεζζαθμκίηδ 2005, ζ. 219 
240

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 219 
241
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δδιζμονβμφξ ημοξ, ςξ ηα ιυκα ζηακά κα ηαηαζηήζμοκ ηδκ Δθθάδα έκα πμθζηζζιέκμ 

εονςπασηυ ηνάημξ φζηενα απυ ηυζμοξ αζχκεξ αηοαενκδζίαξ.   

   

   3.4. Η Μεζζηνία ζηα σπόνια ηος Καποδίζηπια και ηος Όθυνα 

Ζ Μεζζδκία ιεηά ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ λεηίκδζε ημκ εθεφεενμ πμθζηζηυ 

αίμ ηδξ υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ημο κεμζφζηαημο εθθδκζημφ ηνάημοξ. Με ηδκ 

έθεοζδ ημο Καπμδίζηνζα απμθαζίζηδηε δ μνβάκςζδ ημο ηνάημοξ ζε επανπίεξ ηαζ 

ημζκυηδηεξ. πεηζηά δζαηάβιαηα είπακ εηδμεεί απυ ηδκ πνμζςνζκή Κοαένκδζδ ζηδκ 

Κυνζκεμ ζηζξ 30 Απνζθίμο 1822
244

. 

Σα δζαηάβιαηα αοηά επζηονχεδηακ ηαζ ζοιπθδνχεδηακ απυ ηδκ 

Δεκμζοκέθεοζδ ημο Άζηνμοξ ημ 1823 ηαεχξ ηαζ απυ δφμ πνμεδνζηά δζαηάβιαηα ημο 

Απνζθίμο ημο 1828. Οζ δζαηάλεζξ αοηέξ δζαηδνήεδηακ ιέπνζ ηαζ ηδκ έθεοζδ ηδξ 

Ακηζααζζθείαξ ηαζ ημο εςκα ζηδκ Δθθάδα
245

.  

Ο Κοαενκήηδξ Καπμδίζηνζαξ δζαίνεζε ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ζε έλζ 

ηιήιαηα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ επηά ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο, υπςξ έπεζ ακαθενεεί 

ηαζ παναπάκς. θμ ημ απεθεοεενςιέκμ έδαθμξ πςνίζηδηε ζε επανπίεξ, οπμεπανπίεξ 

ηαζ δήιμοξ πμο πενζεθάιαακακ πυθεζξ, πςνζά, αηυιδ ηαζ αβνμηζηέξ ηαημζηίεξ. Σζξ 

επανπίεξ ηζξ μκυιαζε κμιμφξ ηαζ ηζξ οπμεπανπίεξ επανπίεξ
246

.   

Με αάζδ αοηυ ημ δζάηαβια δ Μεζζδκία πςνίζηδηε ζε δφμ ηιήιαηα, αοηυ 

ηδξ Άκς Μεζζδκίαξ, πμο πενζεθάιαακε ηδκ Ανηαδία, ημ Νευηαζηνμ, ηδ Μεεχκδ ηαζ 

ηδκ Κμνχκδ. Ζ Κάης Μεζζδκία πενζεθάιαακε ηα Ηιθάηζα  (ή αθθζχξ Ηιπθάηζα ή 

Διπθάηζα), ηδκ Ακδνμφζα, ημ Λεμκηάνζ, ημ Νδζί (ζδιενζκή Μεζζήκδ), ηδ Γοηζηή 

Μάκδ ηαζ ηδ Μζηνμιάκδ
247

.  

Ζ Καθαιάηα ζφιθςκα ιε ηδκ δζμζηδηζηή δζαίνεζδ ημο Καπμδίζηνζα 

απμηεθμφζε ηδκ πνςηεφμοζα ημο ηιήιαημξ ηδξ Κάης Μεζζδκίαξ, ιε ιζηνυ 

πθδεοζιυ, βφνς ζηζξ 360 μζημβέκεζεξ, μζ μπμίεξ ηαημζημφζακ ζε ιζα πυθδ 

ενεζπςιέκδ απυ ηζξ μνδέξ ημο Ηιπναήι. Οζ δδιμβένμκηεξ ηδξ πυθδξ Πακάβμξ 
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Λμβμεέηδξ, Ηςάκκδξ Κ. Κονζαηυξ ηαζ Γζμκφζζμξ Σγάκεξ, ιε ακαθμνά ημοξ ζημκ 

Κοαενκήηδ, δίκμοκ ηδκ εζηυκα ηδξ ηαηαζηνμθήξ
248

.  

Ο Καπμδίζηνζαξ ακηαπμηνίεδηε αιέζςξ ζημ αίηδια ηςκ δδιμβενυκηςκ ηαζ 

δζέηαλε ηδκ ακμζημδυιδζδ ηδξ πυθδξ. Έκα πνυκμ ιεηά επζζηέθεδηε μ ίδζμξ ηδκ πυθδ 

ηδξ Καθαιάηαξ βζα κα δζαπζζηχζεζ ηδκ πνυμδμ ηςκ ενβαζζχκ. Χζηυζμ ημ εκδζαθένμκ 

ημο Καπμδίζηνζα βζα ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Καθαιάηαξ ακέημρε δ ζηοβενή 

δμθμθμκία ημο
249

.  

Σδ δζμίηδζδ ηςκ επανπζχκ ακέθααακ Έηηαηημζ Δπίηνμπμζ ιε δζάηαβια ημο 

1828, μζ μπμίμζ δζμνίζηδηακ απυ ημκ ανιυδζμ οπμονβυ ηςκ Δζςηενζηχκ
250

. ζμκ 

αθμνά ηδκ Μεζζδκία, Έηηαηημξ Δπίηνμπμξ ηδξ Άκς Μεζζδκίαξ δζμνίζηδηε μ 

Ακηχκζμξ Σζμφκδξ ηαζ ηδξ Κάης Μεζζδκίαξ μ Γεχνβζμξ Φφθθαξ
251

. 

Ζ πνςηεφμοζα πυθδ ηδξ ηάεε επανπίαξ ήηακ δ έδνα ηςκ επανπζαηχκ 

δδιμβενυκηςκ, εκχ δδιμβενμκηζηέξ ανπέξ οπήνπακ ζε υθεξ ηζξ πυθεζξ, ηςιμπυθεζξ 

ηαζ πςνζά. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ ήηακ δ ζοβηέκηνςζδ 

ηςκ ελμοζζχκ ζημ ηέκηνμ, εκχ δ επανπζαηή δζμίηδζδ θεζημφνβδζε ηαηά πμθφ ςξ ημ 

υνβακμ εθανιμβήξ ή επζαμθήξ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ
252

. 

Γζηαίςια κα εηθεβμφκ ςξ Έηηαηημζ Δπίηνμπμζ είπακ υθμζ μζ άννεκεξ άκς 

ηςκ 25 εηχκ, πμο ζοβηνμημφζακ ημ ζχια ηςκ εηθεηηυνςκ ηαζ ηαηαβνάθμκηακ ζε 

ζπεηζηυ ηαηάθμβμ. Χζηυζμ, πμθθέξ θμνέξ μζ Έηηαηημζ Δπίηνμπμζ έηακακ πακηυξ 

είδμοξ πανειαάζεζξ ζηζξ οπμεέζεζξ ηςκ δήιςκ, παναηάιπημκηαξ πμθθέξ θμνέξ ημοξ 

δδιμβένμκηεξ, ζε έκα ζφζηδια αοημδζμζηδηζηυ, υπμο μ Καπμδίζηνζαξ πνμζπαεμφζε 

κα ιεζχζεζ ηδκ επζννμή ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ
253

.  

Μεηά ηδκ δμθμθμκία ημο Καπμδίζηνζα ηαζ ιέπνζ ηδκ έθεοζδ ηςκ Βαοανχκ, 

δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ημο κέμο εθθδκζημφ ηνάημοξ έιεζκε ςξ είπε ςξ εηείκδ ηδ 

ζηζβιή. ηζξ 3/15 Απνζθίμο 1833 εηδυεδηε ημ Βαζζθζηυ Γζάηαβια «πεξί δηαηξέζεσο 

ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο δηνηθήζεώο ηνπ», ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ημ Βαζίθεζμκ ηδξ 

Δθθάδαξ απμηημφζε δήιμοξ, επανπίεξ ηαζ κμιμφξ
254

.  

Οζ μδδβίεξ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ δήιςκ δζεοηνίκζγακ υηζ «Ο Γήκνο 

απνηειεί ην θαηώηεξνλ κέινο εηο ηελ δηαίξεζηλ ηνπ Βαζηιείνπ. Σθνπόο ηεο ζύζηαζεσο 
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ησλ δήκσλ είλαη λα θαηνξζσζεί ε νξγαληθή αλάπηπμηο ηνπ πνιηηηθνύ ζώκαηνο θαη ησλ 

κειώλ απηνύ θαη λα απνθαηαζηαζεί απινύζηεξα θαη θαιύηεξα ε δηνίθεζηο ηνπ θξάηνπο 

ώζηε ε θπβέξλεζηο λα κείλεη επαλαπαπκέλε, όηη νη λόκνη θαη νη δεκόζηνη ζθνπνί 

εθεηινύληαη εηο κελ ηαο Ννκαξρίαο δηα ησλ λνκαξρηαθώλ, εηο ηαο Δπαξρίαο δηα ησλ 

επαξρηαθώλ θαη εηο ηνπο Γήκνπο δηα ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ»
255

. 

Με αάζδ ηδκ πνχηδ δζμζηδηζηή δζαίνεζδ ημο κεμεθθδκζημφ ηνάημοξ επί 

Βαοανχκ, μ κμιυξ Μεζζδκίαξ απμηέθεζε έκακ απυ ημοξ δέηα κμιμφξ ημο εθθδκζημφ 

ααζζθείμο, ζφιθςκα ιε ημ ααζζθζηυ δζάηαβια ημο Απνζθίμο ημο 1833 (ΦΔΚ 12). 

Πνχηδ πνςηεφμοζα-ιδηνυπμθδ ημο κμιμφ ήηακ δ Ανηαδζά, υπςξ μκμιαγυηακ ηαηά 

ηδ αογακηζκή ηαζ μεςιακζηή επμπή δ Κοπανζζζία
256

. 

Φοζζηά υνζα ημο κμιμφ ζφιθςκα ιε ημ πνχημ άνενμ ημο δζαηάβιαημξ, 

ηαεμνίζηδηακ «πξνο κελ Ήιηδα ν Αιθεηόο, πξνο δε ηελ δπηηθήλ Λαθσλίαλ ε από ηνπ 

Ταπγέηνπ πξνβαίλνπζα ξάρηο Βέξγα παξά ηνλ Αικπξόλ»
257

. ηδκ πνμζπάεεζα 

ελεθθδκζζιμφ ηςκ μκμιάηςκ ηςκ δήιςκ, ιε ζημπυ κα λεπαζηεί ηαεεηί ημ μεςιακζηυ, 

ζοκέααθακ Έθθδκεξ θυβζμζ, υπςξ μ Νζηυθαμξ Πμθίηδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Μεζζδκίαξ
258

.  

Ο κμιυξ πενζεθάιαακε ηζξ πενζμπέξ ηδξ επανπίαξ Πφνβμο (ανπαία Πζζάηδ), 

πμο ανζζηυηακ ζηδ ανζζηενή υπεδ ημο Αθθεζμφ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιέπνζ ηυηε επανπίεξ 

Φακανίμο, Ανηαδζά (Κοπανζζζία), Μεεχκδξ, Νευηαζηνμο, Κμνχκδξ, Καθαιάηαξ, 

Νδζίμο, Ακδνμφζδξ, Ηιπθαηίςκ ή Διπθαηίςκ ηαζ Μζηνμιάκδξ. Δπί ημονημηναηίαξ 

αοηέξ μζ επανπίεξ ακήηακ ζημ ζακηγάη ηδξ Πεθμπμκκήζμο
259

. 

Ο κμιυξ δζαζνέεδηε ζε πέκηε επανπίεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πνςηεφμοζέξ ημοξ 

ηαζ ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ανηαδία (Κοπανζζζία).  Ζ Δπανπία Οθοιπίαξ, απμηεθμφιεκδ 

απυ ηδκ ιέπνζ ηυηε επανπία Φακάνζ ηαζ ημ ημιιάηζ ηδξ επανπίαξ Πφνβμο πμο 

ανίζηεηαζ ζηδκ ανζζηενή υπεδ ημο Αθθεζμφ ηαζ πνςηεφμοζα ημκ Πφνβμ 

(Παναζζία)
260

.  

Ζ επανπία Σνζθοθίαξ απμηεθμφιεκδ απυ ηδκ παθζά επανπία Ανηαδίαξ ηαζ  

ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ανηαδζά (Κοπανζζζία). Ζ  επανπία Μεεχκδξ, απμηεθμφιεκδ απυ 
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ηζξ ιέπνζ ηυηε επανπίεξ Μεεχκδξ, Νααανίκμο ηαζ Κμνχκδξ, ιε πνςηεφμοζα ηδκ 

Μεεχκδ.  

Ζ επανπία Μεζζήκδξ, απμηεθμφιεκδ απυ ηζξ επανπίεξ Ακδνμφζαξ, 

Ηιπθαηίςκ ηαζ Μζηνμιάκδξ, ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ακδνμφζα (Μεζζήκδ). Καζ ηέθμξ δ 

επανπία Καθαιχκ απμηεθμφιεκδ απυ ηζξ επανπίεξ Καθαιάηαξ ηαζ Νδζίμο, ιε 

πνςηεφμοζα ηδκ Καθαιάηα (Καθάιαζ)
261

.   

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ, υπςξ ηαζ βεκζηά ζε υθμοξ ημοξ κμιμφξ δυεδηακ 

ανπαία μκυιαηα, πνμξ ηζιήκ ηδξ εθθδκζηήξ εεκυηδηαξ, υπςξ είπε ηαζ μ Ακηζααζζθέαξ 

Maurer
262

. Δπζηεθαθήξ ημο ηάεε κμιμφ ηέεδηε μ κμιάνπδξ ηαζ ηςκ επανπζχκ μ 

έπανπμξ, ηςκ μπμίςκ ηα ηαεήημκηα ηαεμνίζηδηακ ςξ ηδκ ηεθεοηαία θεπημιένεζα,
263

 

ιε ημ δζάηαβια ηδξ 26
δξ

 Αοβμφζημο/8
δξ

 Μαΐμο 1833 «πεξί ηεο αξκνδηόηεηνο ησλ 

λνκαξρώλ»
264

.  

Ο κμιάνπδξ ηαζ μ έπανπμξ εα αζημφζακ ηα ζπεδυκ πακμιμζυηοπα 

ηαεήημκηά ημοξ, δζμνζγυιεκμζ απεοεείαξ απυ ημ ηέιια ηαζ πενζζημζπζγυιεκμζ απυ 

εηθεβιέκα ζοιαμοθεοηζηά υνβακα, ηα κμιανπζαηά ηαζ επανπζαηά ζοιαμφθζα
265

. Σα 

ζοιαμφθζα αοηά δεκ είπακ ηάπμζα ζδζαίηενδ εεζιζηή δφκαιδ, ηαεχξ ημ εεζιζηυ ένβμ 

ηςκ Βαοανχκ ήηακ δζαιμνθςιέκμ έηζζ, χζηε κα εκζζπφεηαζ δ ηεκηνζηή ελμοζία. 

Οζ δήιμζ ζοζηάεδηακ επίζδξ ιε ημ δζάηαβια ηδξ δζαίνεζδξ ημο εθθδκζημφ 

ααζζθείμο ηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ημο Karl von Abel, ζφιαμοθμ ημο ααοανζημφ 

οπμονβείμο Δλςηενζηχκ, βναιιαηέα ηαζ ακαπθδνςιαηζημφ ιέθμοξ ηδξ 

Ακηζααζζθείαξ,
266

 ιε δζάηαβια ηδξ 27
δξ

 Γεηειανίμο/10
δξ

 Ηακμοανίμο 1834 «πεξί 

ζπζηάζεσο ησλ δήκσλ»
267

. 

Οζ δήιμζ πςνίζηδηακ, ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ ηαημίηςκ ημοξ, ζε δήιμοξ 

α΄, α΄ ηαζ β΄ ηάλδξ. Σμ ζφζηδια αοηυ δζαηδνήεδηε ςξ ηαζ ημ 1912 ηαζ ηδ ζφζηαζδ 

ηςκ ημζκμηήηςκ
268

. Γήιμζ α΄ ηάλεςξ εεςνμφκηακ υζμζ είπακ πθδεοζιυ άκς ηςκ 
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10.000 ηαημίηςκ, δήιμζ α΄ ηάλεςξ υζμζ είπακ πθδεοζιυ ιεηαλφ 2.000-10.000 

ηαημίηςκ ηαζ β΄ ηάλεςξ υζμζ είπακ πθδεοζιυ ηάης ηςκ 2.000 ηαημίηςκ
269

.   

ηδκ Καθαιάηα οπήνπε έκα ζφκεεημ πνυαθδια απυ ηδκ επμπή ηδξ 

ημονημηναηίαξ: δ ιζζή πυθδ ακήηε απμηθεζζηζηά ζημοξ Οεςιακμφξ ηαζ δ άθθδ ιζζή 

ήηακ διζακελάνηδηδ, οπμηείιεκδ ζημκ Μπέδ ηδξ Μάκδξ. Ζ Καθαιάηα δζέεεηε ζε 

δζάθμνεξ επμπέξ ζδιακηζηέξ μζημβέκεζεξ ιε επζννμή, υπζ ιυκμ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Μεζζδκίαξ, αθθά ζε μθυηθδνδ ηδκ Πεθμπυκκδζμ
270

.  

ηζξ 9/21 Απνζθίμο 1835 οπμβνάθδηε ημ δζάηαβια ημο ζπδιαηζζιμφ ηςκ 

δήιςκ, ιε ημ μπμίμ ζπδιαηίζηδηακ ηαζ μζ 58 δήιμζ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ
271

. Ο 

Γήιμξ Καθαιάηαξ ζπδιαηίζηδηε ςξ δήιμξ ηδξ επανπίαξ Καθαιχκ ηαζ ηαηαηάπεδηε 

ζημοξ δήιμοξ α΄ ηάλεςξ ιε πθδεοζιυ 3.862 ηαημίημοξ ηαζ ιε έδνα ηδκ πυθδ ηδξ 

Καθαιάηαξ
272

.  

Σδκ ανπζηή ζφζηαζδ ημο Γήιμο απμηεθμφζακ δ Καθαιάηα, ηα Λέσηα, ηα 

πζηάηζα, ηα Καηζανέζηα, ημ Καθάιζ, ημ Αζπνυπςια, ηα Γζακκζηζάκζηα ηαζ ηα 

Γζάκκζηζα (Δθαζμπχνζ). Με ιεηαβεκέζηενεξ πνμζανηήζεζξ αημθμφεδζακ μζ πενζμπέξ 

Ααναιζμφ, Παναθία Καθαιχκ, Καθφαζα, Πθεφκα, Μμκή Βεθακζδζάξ, Καηζίημαμ, 

Υάκζα Κμοιμοκδμφνμο, Ανάπμαα, Μμκή Γδιζυαδξ, Σαιπάηζηα, Γζαθεθοιέκαζ Μμκαί 

Αβίαξ Σνζάδμξ ηαζ πνμθήηδ Ζθία, Μμκή Αβίμο Κςκζηακηίκμο (Καθμβναζχκ), 

Αθιονυξ, Αθςκάηζ, Μεκζκά, Μζπαθέζηα, Νενάηζ, Καναμφκζ
273

.  

Δπζπθέμκ, ζηζξ 5 Νμειανίμο 1835 έβζκε δ ιεηαθμνά ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ 

απυ ηδκ Ανηαδζά  (Κοπανζζζία), ζηδκ Καθαιάηα, φζηενα απυ δμλμθμβία ζημκ Η.Ν. 

ημο Αβίμο Ηςάκκμο. ε θυβμ πμο εηθχκδζε βζα ημ ελαζνεηζηυ αοηυ βεβμκυξ μ 

πμθάνπδξ Καθθίκζημξ Καζηυνπδξ, επαίκεζε ηδκ απυθαζδ ηδξ ηυηε ηοαένκδζδξ
274

.  

Ζ απυθαζδ αοηή πάνεδηε δζυηζ δ Κοπανζζζία εεςνήεδηε υηζ δεκ ήηακ 

αζθαθήξ χζηε κα απμηεθεί ηδκ πνςηεφμοζα ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ. Ζ ιεηαθμνά ηδξ 

έδναξ ημο Νμιμφ ζηδκ Καθαιάηα ςθέθδζε πμθθαπθχξ ηδκ πυθδ. Νέμζ ηάημζημζ 

πνμζηέεδηακ ζημοξ παθζμφξ πνμηεζιέκμο κα ζηεθεπχζμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ πυθδξ:  

Νμιανπία, Γδιυζζεξ Τπδνεζίεξ, Δθμνίεξ, Γδιυζζα Σαιεία, πμθεία, Γζηαζηήνζα, 
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Φοθαηέξ, Αζηοκμιία, ιε ζοκαηυθμοεμ ηδκ μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ πκεοιαηζηή 

πνυμδμ ηδξ πυθδξ
275

.       

Σμ 1836 ιε δζάηαβια, ηνμπμπμζήεδηε ιενζηχξ δ δζμζηδηζηή μνβάκςζδ ηδξ 

πχναξ, ιε ιζα κέα δζμζηδηζηή δζαίνεζδ. φιθςκα ιε ημ κέμ δζάηαβια μζ μνβακζηέξ 

εέζεζξ ημο κμιάνπδ ηαζ ημο έπανπμο ακηζηαείζηακηαζ ιε εηείκεξ ημο δζμζηδημφ ηαζ 

ημο οπμδζμζηδηή. Ζ εθθδκζηή επζηνάηεζα δζαζνέεδηε ζε 30 δζμζηήζεζξ (μζ παθζμί 

κμιμί), ιε πνμσζηαιέκμοξ ημοξ δζμζηδηέξ, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζαζνέεδηακ ζε 19  

οπμδζμζηήζεζξ (μζ πνχδκ επανπίεξ), ιε πνμσζηαιέκμοξ ημοξ οπμδζμζηδηέξ
276

.    

Με αάζδ θμζπυκ αοηυ ημ κέμ δζάηαβια ηδξ 20
δξ

 Ημοκίμο/2αξ Ημοθίμο 1836 

(ΦΔΚ 28), ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ ζπδιαηίζηδηακ 3 δζμζηήζεζξ ηαζ 19 οπμδζμζηήζεζξ. Ζ 

δζμίηδζδ Μεζζδκίαξ, ιε έδνα ηδκ Καθαιάηα, δομ επανπίεξ (Καθαιχκ ηαζ 

Μεζζδκίαξ) ηαζ πέκηε δήιμοξ: Καθαιχκ, Θμονίαξ, Άνζμξ, Αθαβμκίαξ, Αιθείαξ
277

.  

ηδ δζμίηδζδ Μεζζδκίαξ οπαβυηακ δ οπμδζμίηδζδ Μεζζήκδξ, δ μπμία 

πενζεθάιαακε ηδκ επανπία Μεζζδκίαξ ιε δεηαηνείξ δήιμοξ: Παιζζμφ, Δφαξ, Γεννχκ, 

ηεκοηθήνμο, Οζπαθίαξ, Ακδακίαξ, Πμθίπκδξ, Βαθφναξ, Ηεχιδξ, Ταιίαξ, Λεοημεέαξ, 

Ανζζημιέκμοξ, Σμιέςξ
278

.  

Ζ δζμίηδζδ Σνζθοθίαξ, ιε έδνα ηδκ Κοπανζζζία, δφμ επανπίεξ (Οθοιπίαξ, 

Σνζθοθίαξ), ηαζ δέηα δήιμοξ: Κοπανζζζίαξ, Δνάκδξ, Πθαηαιχδμοξ, Κεκδνίμο, 

Φθεζζάδμξ, Σνζπφθδξ, Αεημφ, Ζθεηηνίδμξ, Γςνίμο, Αοθχκμξ. ηδ δζμίηδζδ 

Σνζθοθίαξ ακήηε δ οπμδζμίηδζδ Οθοιπίαξ ιε δχδεηα δήιμοξ: Αθζθείναξ, Ανήκδξ, 

Βχθαημξ, Δίναξ, Ζπείμο, Θείζδξ, Λεπνέμο, Μαηίζημο, ηζθθμφκημξ, Σοιπακαίςκ, 

Φζβαθείαξ, Ακδνζηζαίκδξ
279

.  

Σνίημκ, δ δζμίηδζδ Ποθίαξ, ιε έδνα ηδκ Πφθμ, ιε ιζα επανπία, αοηή ηδξ 

Μεεχκδξ ηαζ δεηαηνείξ δήιμοξ: Μεεχκδξ, Πδδάζμο, Νέαξ Κνήηδξ, Αζβαθέμο 

(Υακδνζκμφ), Σζιαεείαξ, Βμοθναζίμο (Υαηγή), Κμθςκίδμξ, Αζπείαξ, Κμνχκδξ, 

Βίακημξ (Μίζηα), Πφθμο, Κμνοθαζίμο (Ίηθαζκαξ), ηάνιζββμξ
280

.   

Σμ ζφζηδια αοηυ δζαηδνήεδηε ιε ιζηνέξ ιεηααμθέξ απυ ημ 1836 ςξ ημ 

1845. οβηεηνζιέκα ημ 1838 ηαηανβήεδηε δ δζμίηδζδ Ποθίαξ, εκχ ζηδ δζμίηδζδ 
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Μεζζδκίαξ πνμζηέεδηε δ επανπία Μεεχκδξ, δ μπμία απμηέθεζε λεπςνζζηή 

οπμδζμίηδζδ, ηδκ οπμδζμίηδζδ Ποθίαξ, ιε έδνα ηδκ Πφθμ. Ζ οπμδζμίηδζδ Ποθίαξ 

ηαηανβήεδηε ημ 1843 ιε ημ δζάηαβια «πεξί θαηαξγήζεσο ησλ πθηζηακέλσλ 

ππνδηνηθήζεσλ ηνπ θξάηνπο», μπυηε ηαηανβήεδηακ υθεξ μζ οπμδζμζηήζεζξ
281

.  

Σμ 1840 μζ δήιμζ ημο εθθδκζημφ ααζζθείμο ζοβπςκεφηδηακ ζε 28, απυ 58 βζα 

θεζημονβζημφξ θυβμοξ, ιε ημ δζάηαβια ηδξ 30
δξ

 Αοβμφζημο/11
δξ

 επηειανίμο (ΦΔΚ 

22), «πεξί ζπγρσλεύζεσο δήκσλ». Οζ δεηαηνείξ δήιμζ ηδξ οπμδζμίηδζδξ Μεζζήκδξ, 

ζοβπςκεφεδηακ ζε έλζ. Δπίζδξ, μζ δεηαηνείξ δήιμζ ηδξ οπμδζμίηδζδξ Ποθίαξ έβζκακ 

πέκηε ηαζ μζ δχδεηα δήιμζ ηδξ οπμδζμίηδζδξ Οθοιπίαξ ζοβπςκεφεδηακ ζε έλζ
282

.  Με 

Βαζζθζηυ Γζάηαβια ηδξ 22αξ Ηακμοανίμο 1841 (ΦΔΚ 5), «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ 

Γήκσλ ηεο Δπαξρίαο Καιακώλ», μ Γήιμξ Καθαιχκ δζαηήνδζε ηα υνζα ηαζ ηδκ 

πθδεοζιζαηή ημο ηάλδ
283

.   

Σμ κέμ δζμζηδηζηυ ζφζηδια ημο 1836 πνμηάθεζε ζθμδνέξ ακηζδνάζεζξ απυ 

ηζξ θαηνίεξ ηονίςξ, ςζηυζμ δ πμθζηζηή εκίζποζδξ ηδξ ηεκηνζηήξ ελμοζίαξ- υπςξ ηαζ 

ζηδκ πενίμδμ δζαηοαένκδζδξ ημο Καπμδίζηνζα-ήηακ δεδμιέκδ. Ζ ηαεζένςζδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ απμηέκηνςζδξ ηαζ αοημδζμίηδζδξ ζημ πθαίζζμ ημο ζοβηεκηνςηζημφ 

ηνάημοξ, απμηέθεζε ζηναηδβζηή επζθμβή ηδξ απυθοηδξ ιμκανπίαξ
284

.   

Ζ ημπζηή αοημδζμίηδζδ είπε ηζξ ααεζέξ νίγεξ ηδξ ζηδκ επμπή ηδξ 

ημονημηναηίαξ ηαζ είπε ελοπδνεηήζεζ ηαηά πμθφ ηδκ δζμίηδζδ ηςκ ναβζάδςκ, ιυκμ 

πμο ηυηε μζ ημηγαιπάζδδεξ, μζ μπμίμζ εζζέπναηηακ ηαζ ημοξ θυνμοξ, οπδνεημφζακ 

ημοξ δζμζηδηζημφξ εεζιμφξ ηδξ μεςιακμηναηίαξ
285

.   

Με ημ δζμζηδηζηυ ζφζηδια ηςκ Βαοανχκ, ηαηανβήεδηε δ πνμεπακαζηαηζημφ 

ηφπμο ημπζηή αοημδζμίηδζδ, πμο απμηεθμφζε ιζα απυ ηζξ ηφνζεξ πδβέξ άκηθδζδξ 

ζζπφμξ ηςκ ημηγαιπάζδδςκ ηαζ ηςκ βαζμηηδιυκςκ, βζα αοηυ ηαζ ακηέδναζακ ζηζξ 

αθθαβέξ αοηέξ
286

. Οζ ημηγαιπάζδδεξ ακηζηαηαζηάεδηακ ιε ημοξ κμιάνπεξ, έπανπμοξ, 

δζμζηδηέξ ηαζ θμζπά αλζχιαηα.   

Ζ μεςκζηή πενίμδμξ λεηζκά ημ 1833, ιε ημ κευδιδημ ααζίθεζμ κα ηαθφπηεζ 

47.516 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα, έηηαζδ πμο δεκ οπέζηδ ηαιζά αθθαβή ςξ ημ 1862, 
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υπμο ηαζ έθδλε δ δζαηοαένκδζδ ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Βίηηεθζιπαπ ζηδκ Δθθάδα. Ο 

πθδεοζιυξ ηδξ πχναξ είπε αολδεεί ηαηά 750.000 ηαημίημοξ, υπςξ έδεζλε δ πνχηδ 

μεςκζηή απμβναθή ημο 1834
287

.  

Ζ πνχηδ επίζδιδ απμβναθή πθδεοζιμφ ζημ εθθδκζηυ ααζίθεζμ έβζκε ημ 

1838 ηαζ δζελαβυηακ ηάεε πνυκμ ςξ ημ 1845. Ο πθδεοζιυξ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ ημ 

1838 ήηακ 69.737 ηάημζημζ, υπςξ έδεζλε δ επίζδιδ απμβναθή. Χξ ημ 1862 ηαζ ημ 

ηέθμξ ηδξ μεςκζηήξ πενζυδμο μ πθδεοζιυξ ημο εθθδκζημφ ααζζθείμο ήηακ 1.110.703 

ηάημζημζ, ηαηά πνμζέββζζδ
288

.  

Ο πθδεοζιυξ ηδξ Μεζζδκίαξ βζα πανάδεζβια ήηακ ημ 1835, 3.862 ηάημζημζ 

ηαζ ημ 1861, 117.181, ανζειυξ ηνζπθάζζμξ ζπεδυκ απυ ημ 1838. Ζ Πεθμπυκκδζμξ 

(κμιμί Ανβμθίδαξ-Κμνζκείαξ, Ανηαδίαξ, Απαΐαξ-Ήθζδαξ, Μεζζδκίαξ, Λαηςκίαξ), ιε 

πθδεοζιυ 579.201 ηαημίημοξ, ελαημθμοεμφζε κα είκαζ δ πμθοπθδεέζηενδ πενζθένεζα 

ημο ηνάημοξ, ιε πθδεοζιζαηή αφλδζδ 181.701 ηαημίηςκ ηαζ ιε πμζμζηυ 53% ημο 

ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ, υπςξ ημ 1833
289

.    

Μεηά ημκ δζμνζζιυ ηςκ δδιάνπςκ ζημοξ κέμοξ δήιμοξ ημο εθθδκζημφ 

ααζζθείμο, έβζκακ μζ πνχηεξ δδιμηζηέξ εηθμβέξ ημκ Απνίθζμ-Μάζμ ημο 1835
290

. Οζ 

δδιμηζηέξ ανπέξ ηδξ Καθαιάηαξ έηακακ δζαπνμκζηέξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ αεθηίςζδ 

ηδξ γςήξ ηςκ ηαημίηςκ, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ακφπανηημο έςξ ηυηε μδζημφ δζηηφμο, 

ιε θζεμζηνχζεζξ, ηζζιεκημζηνχζεζξ, αζθαθημζηνχζεζξ, θςηζζιυ ιε θοπκίεξ εθαίμο, 

πεηνεθαίμο ηαζ δθεηηνζημφ ζηα ιεηαβεκέζηενα πνυκζα
291

.  

πμοδαίεξ πνμζπάεεζεξ έβζκακ απυ ηζξ δδιμηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ίδνοζδ 

κμζμημιείμο ηαζ ζαηνείςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ιεηαδμηζηχκ αζεεκεζχκ ηδξ επμπήξ, 

πμο ιάζηζγακ ηονίςξ ημοξ άπμνμοξ δδιυηεξ. Πνςημπυνα οπήνλε δ Καθαιάηα ηαζ 

ζημκ ημιέα ηδξ άεθδζδξ, ιε ηδκ ίδνοζδ ημο Μεζζδκζαημφ Γοικαζηζημφ οθθυβμο, 

ιε πνχημ πνυεδνμ ημκ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ ηαζ ηδ δζελαβςβή ηςκ πνμηνζιαηζηχκ 

αβχκςκ ζηδ Φναβηυθζικα βζα ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ημο 1896
292

.    

Οζ ημιείξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ Παζδείαξ ημο εθθδκζημφ θαμφ ήηακ ρδθά 

ζηζξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ ημο Κοαενκήηδ ηαζ ηςκ Βαοανχκ. Ο Καπμδίζηνζαξ υπςξ 

ακαθένεδηε παναπάκς, εειεθίςζε ηδκ ααζζηή, ηδ ζημζπεζχδδ εηπαίδεοζδ.  
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Μυνθςζδ ηαζ ιάθζζηα ακχηενδ είπακ ιυκμζ μζ μζημκμιζηά εφπμνμζ 

Έθθδκεξ, μζ πνμεζημί, μζ έιπμνμζ, μζ ιεβαθμβαζμηηήιμκεξ ηαζ μζ πθμζμηηήηεξ, μζ 

μπμίμζ ζπμφδαζακ ηαζ μζ ίδζμζ ηαζ ηα παζδζά ημοξ ζημ ελςηενζηυ.  

Ο Καπμδίζηνζαξ πίζηεοε ζηδκ δεζηή ηαζ δζακμδηζηή ελφρςζδ ηςκ Δθθήκςκ 

ηαζ έπεζηα ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ οβζμφξ παζδείαξ πμο εα βζκυηακ ημ αζθαθέξ επέββομ 

βζα ηδκ ημζκςκζηή ακάπθαζδ ηδξ πχναξ ηαζ ηδξ δδιζμονβία εκυξ ορδθμφ εεκζημφ 

πμθζηζζιμφ
293

.  

Ο Καπμδίζηνζαξ ιε ιζα εζδζηή Δπζηνμπή ηδξ Παζδείαξ πμο ζοζηάεδηε ημκ 

Οηηχανζμ ημο 1829, ιεθέηδζε ηα ηαηάθθδθα ιεηαθναζιέκα αζαθία ηαζ ηα ακαβηαία 

ζπμθζηά αμδεήιαηα βζα ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδξ αθθδθμδζδαηηζηήξ πμο εα 

εζζαβυηακ ζηα ζπμθεία ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ
294

.   

Ζ Μεζζδκία ανζζηυηακ ηαζ αοηή ζε παιδθά πμζμζηά ιυνθςζδξ ηαζ ίζποζε 

ηαζ βζα ημ κμιυ αοηυ δ αθθδθμδζδαηηζηή ιέεμδμξ ζηα ζπμθεία πμο ζδνφεδηακ απυ ημκ 

Κοαενκήηδ. πεηζηά επζηοπείξ ήηακ μζ πνμζπάεεζεξ θεζημονβίαξ αθθδθμδζδαηηζηχκ 

ζπμθείςκ ζηδ Μζηνμιάκδ, Ανηαδζά (Κοπανζζζία), Καθαιάηα, Νδζί (Μεζζήκδ), 

Κμνχκδ, Μεεχκδ ηαζ ηδκ Πφθμ
295

.   

ζμκ αθυνα ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδ Μεζζδκία, μ Καπμδίζηνζαξ 

ίδνοζε ημ Δθθδκζηυ Αθθδθμδζδαηηζηυ πμθείμ ζηδκ Καθαιάηα, ημ μπμίμ  ζηεβάζηδηε 

ζημ πνχδκ ηγαιί ηδξ πυθδξ, υπςξ αοηυ πνμηφπηεζ απυ ακαθμνά ηςκ ηαημίηςκ ηδξ 

Καθαιάηαξ πνμξ ημκ Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ζηζξ 17 επηειανίμο 1829, ζηδκ μπμία 

ακαθένμοκ «Άζηεγνη θαη άνηθνη εζπεύζακελ λα ζπζηήζσκελ δπν ζρνιεία εηο ηελ 

παηξίδα καο, ην κελ ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζόδνπ, ην δε ηεο πξνγνληθήο γιώζζεο. 

Όζνλ δηα ην δεύηεξνλ έρνκελ εθ παιαηνύ αθνζησκέλνλ εηο ηνύην ηόπνλ, δηα δε ην 

πξώηνλ δελ εύξνκελ άιινλ αξκνδηόηεξνλ, κήη εκείο, κήη νη ζπλερώο εληεύζελ 

δαβαίλνληεο Φηιέιιελεο Δπξσπαίνη, από ηνλ δεκόζηνλ ηόπνλ ηνπ πνηέ ηδακίνπ»
296

.  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ημο Καπμδίζηνζα ήηακ 

εκηοπςζζαηά, δοζηοπχξ υιςξ, μζ υπμζεξ πκεοιαηζηέξ εζηίεξ θχηζζακ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ μζηζζιμφξ ηδξ Μεζζδκίαξ, υπςξ ηαζ υθδξ ηδξ εθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ ηδκ πενίμδμ 1828-1832, έζαδζακ ιε ηδ δμθμθμκία ημο Κοαενκήηδ
297

.  
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Ζ μζημκμιζηή δοζπναβία ημο ηνάημοξ, δ ακαζθάθεζα ηαζ δ ααεααζυηδηα βζα 

ημ ιέθθμκ ηαζ δ ακανπία πμο αημθμφεδζε ιεηά ημκ εάκαημ ημο Κοαενκήηδ, έααθακ 

ηένια ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημο κα ακαδζμνβακχζεζ ημκ ημιέα ηδξ Δηπαίδεοζδξ. Ζ 

ααοανζηή Ακηζααζζθεία πμο δζαδέπεδηε ημκ Καπμδίζηνζα ακαδζάνενςζε ζοκμθζηά ημ 

ζπμθζηυ δίηηομ ηδξ πχναξ δίκμκηαξ αάζδ πενζζζυηενμ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ.    

 Με ημ Βαζζθζηυ  Γζάηαβια ηδξ 25
δξ

  Μανηίμο 1835, ζδνφεδηακ 10 Δθθδκζηά 

πμθεία ζε δέηα πυθεζξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ δ Καθαιάηα. 

Αοηυ ήηακ ημ πνχημ ιέζμ ζπμθείμ ηδξ Μεζζδκίαξ, ημ πνχημ Δθθδκζηυ πμθείμ ηδξ 

πυθδξ ηαζ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ βεκζηυηενα
298

.   

Σμ Δθθδκζηυ πμθείμ Καθαιάηαξ, δφμ ηάλεςκ, ήηακ έκα απυ ηα δομ ζπμθεία 

πμο ζοζηάεδηακ ιε απυθαζδ ημο ΄Οεςκα ημκ Μάνηζμ ημο 1835, ηαηυπζκ αζηήιαημξ 

ημο δδιάνπμο Πακαβζχηδ Μπεκάηδ. Ο ζπμθάνπδξ Καθθίκζημξ Καζηυνπδξ ζηζξ 

ελεηάζεζξ ημο ζπμθείμο ζηζξ 12 Απνζθίμο 1836 εηθχκδζε αανοζήιακημ θυβμ βζα ηδκ 

ίδνοζδ ηςκ ζπμθείςκ ζηδκ Καθαιάηα, πμο ηοηθμθυνδζε ζηδκ Αεήκα ιε ηίηθμ 

«Λόγνο εθθσλεζείο ππό Καιιηλίθνπ Καζηόξρε εηο ηαο δεκνζίνπο εμεηάζεηο ησλ 

καζεηώλ ηνπ Βαζηιηθνύ Σρνιείνπ Καιακώλ»
299

.    

ηα Δθθδκζηά πμθεία πμο ίδνοζε δ Ακηζααζζθεία, μζ ημζκυηδηεξ ηδξ έδναξ 

ηςκ εηπαζδεοηδνίςκ οπμπνεμφκηακ κα πνμζθένμοκ εηπαζδεοηήνζα βζα ηα ζπμθεία 

αοηά. πμο δεκ οπήνπακ δζαεέζζιεξ μζημδμιέξ βζα κα ζηεβαζημφκ ηα ζπμθεία, ημ 

εκμίηζμ ημο ζπμθζημφ έημοξ 1835-1836 εα ημ πθήνςκε ημ Δηηθδζζαζηζηυ Σαιείμ, πμο 

είπε ζοζηαεεί βζα ηδκ ακαζφζηαζδ ζπμθείςκ ηαζ εηηθδζζχκ
300

.  

Απυ ημ 1835 έςξ ημ 1910 ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ θεζημφνβδζε έκαξ επανηήξ 

ανζειυξ ζπμθείςκ ηδξ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ, Δθθδκζηά πμθεία ηαζ Γοικάζζα. Απυ ημ 

έκα Δθθδκζηυ πμθείμ ημο 1835, δ Μεζζδκία ιεηνμφζε ηέζζενα ημ 1849 ηαζ 32 ςξ ημ 

1910. οβηεηνζιέκα ηδ δεηαεηία 1841-1850 Δθθδκζηά πμθεία οπήνπακ: έκα ζηδκ 

επανπία Μεζζήκδξ ζημ Νδζί, έκα ζηδκ επανπία Ποθίαξ ζηδκ Κμνχκδ ηαζ έκα ζηδκ 

επανπία Σνζθοθίαξ ζηδκ Κοπανζζζία
301

.    

ηδ Μεζζήκδ Δθθδκζηυ πμθείμ ζδνφεδηε ημ 1846, ζηδκ πνςηεφμοζά ηδξ ημ 

Νδζί, δφμ ζημκ εφθμνμ δήιμ ηδξ Οζπαθίαξ, έκα ζημ δήιμ Ακδακίαξ, έκα ζημ δήιμ 

Ανζζημιέκμοξ ηαζ έκα ζημ δήιμ Δφαξ. ηδκ επανπία Ποθίαξ ζδνφεδηακ ηδκ ίδζα 
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πνμκζά Δθθδκζηά πμθεία ζημοξ υθμοξ ημοξ δήιμοξ ηδξ, Ποθία, Υαηγή, Πεηαθίδζ, 

Μεεχκδ, Λμββά. ηδκ επανπία Σνζθοθίαξ οπήνπακ εκκζά Δθθδκζηά πμθεία ηαζ δφμ 

Γοικάζζα
302

. 

ηδκ επανπία Οθοιπίαξ θεζημφνβδζακ έλζ  Δθθδκζηά πμθεία, έκα ζηδκ ηάεε 

έδνα ημο δήιμο ηδξ: Ακδνίηζαζκα, Εάπα Εαπάνς, Αβμοθζκίηζα, Κνέζηαζκα ηαζ 

Εμφνηζα. Σμ Γοικάζζμ ζηδκ επανπία Οθοιπίαξ θεζημφνβδζε πμθφ ανβυηενα, ημ 

1889
303

.  

φιθςκα ιε ηδκ Δπεηεξίδα ηνπ Υπνπξγείνπ ησλ Δθθιεζηαζηηθώλ θαη ηεο 

Γεκόζηαο Δθπαηδεύζεσο ημο 1907-1908, ημ 1836 ζδνφεδηε ζηδκ Καθαιάηα ηαζ 

δεφηενμ Δθθδκζηυ πμθείμ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ πνέπεζ κα θεζημφνβδζε αιέζςξ. Ο 

Ηάηςαμξ Ραβηααήξ ακαθένεζ ημ 1852 ακαθένεζ πςξ «ην 1852 ελ Καιάκαηο ππάξρεη 

Σρνιείνλ Διιεληθόλ, έρνλ ζρνιάξρελ θαη δύν δηδαζθάινπο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσο»
304

. 

Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ ζηδκ Καθαιάηα θεζημονβμφζε ιυκμ έκα Δθθδκζηυ 

πμθείμ, εκχ ηαζ μ πενζδβδηήξ Thomas Wyse ακαθένεζ ιυκμ έκα Δθθδκζηυ πμθείμ, 

ημ μπμίμ ιάθζζηα ζοζηεβαγυηακ ιε δφμ Γδιμηζηά πμθεία. Μάθζζηα πενζβνάθεζ ημ 

ηηίνζμ ελςηενζηχξ πμθφ ηαθυ, αθθά εζςηενζηά πμθφ θηςπυ, ιε ζηαθμπάηζα 

εημζιυννμπα, αίεμοζεξ παιδθέξ ηαζ πενζμνζζιέκεξ, ηαηήξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ιε άεθζμ 

ελαενζζιυ. ηδκ Θμονία θεζημονβμφζε ημ 1858 βζα άβκςζημ πνμκζηυ δζάζηδια, 

δδιμζοκηήνδημ Δθθδκζηυ πμθείμ
305

. 

Να ζδιεζςεεί ζημ ζδιείμ αοηυ πςξ Δθθδκζηυ πμθείμ ζηδκ Καθαιάηα είπε 

ζδνοεεί ηαζ ημκ Μάνηζμ ημο 1830 απυ ημκ Καπμδίζηνζα, ημ μπμίμ υιςξ θυβς 

μζημκμιζηχκ δοζημθζχκ δζαηδνήεδηε ιυκμ βζα ηνεζξ ιήκεξ
306

.  

Ζ θεζημονβία ημο δδιυζζμο Δθθδκζημφ πμθείμο ζηδκ Καθαιάηα λεηίκδζε 

ημ 1835 ηαζ ζοκεπίζηδηε αδζάημπα ςξ ημ 1895. Ζ θεζημονβία ημο ζηαιάηδζε ηυηε 

θυβς ακεπανημφξ ανζειμφ ιαεδηχκ ηαζ μζ εκαπμιείκακηεξ ιαεδηέξ βνάθηδηακ ζημ 

δεφηενμ Δθθδκζηυ πμθείμ ηδξ Καθαιάηαξ. Σμ πνχημ Δθθδκζηυ πμθείμ λεηίκδζε 

λακά ηδκ θεζημονβία ημο ημ 1901
307

.  
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Δθθδκζηά πμθεία ζδνφεδηακ ζηζξ ηςιμπυθεζξ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ, πμο 

είπακ ηάπμζα ζδιαζία, ζζημνζηή ηαζ μζημκμιζηή, υπςξ δ Καθαιάηα (1835), δ 

Κοπανζζζία (1843), ημ Νδζί (1846) ηαζ δ Κμνχκδ (1846). Πενζμπέξ πμο απμηέθεζακ 

πκεοιαηζηέξ εζηίεξ ηαζ ηαηά ηδκ πνμεπακαζηαηζηή πενίμδμ ηαζ ζηα πνυκζα ημο 

Καπμδίζηνζα
308

. Σμ δίηηομ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ Μεζζδκία ζηδκ ανπή είπε ανβμφξ 

νοειμφξ, ςζηυζμ ημνοθχεδηε ιεηά ημ 1880.  

 Ζ μζημδυιδζδ ημο ζπμθζημφ δζηηφμο Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ ζηδ Μεζζδκία 

λεηίκδζε απυ ηδκ επανπία Καθαιάηαξ. ζμκ αθμνά ηα Γοικάζζα ζημ κμιυ 

Μεζζδκίαξ, ημ 1861 ζδνφεδηε ημ πνχημ Γοικάζζμ ζηδκ Καθαιάηα, ζε ιζα επμπή 

υπμο ηα δδιυζζα Γοικάζζα ηδξ πχναξ δεκ λεπενκμφζακ ηα δέηα. ε έηεεζδ πμο 

οπέααθε μ οπμονβυξ Παζδείαξ Υ. Υνζζηυπμοθμξ πνμξ ημκ ααζζθζά εςκα ημ ζπμθζηυ 

έημξ 1855-56 ηα δδιυζζα Γοικάζζα ηδξ Δθθάδαξ ήηακ ιυθζξ επηά
309

.   

Μέπνζ ημ 1861 είπακ ζδνοεεί ζε υθδ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ηα ελήξ 

Γοικάζζα: Ναφπθζμ (1833), Αεήκα (1835), Μεζμθυββζ (1835), Πάηνα (1835), φνμξ 

(1835), ζηδκ Αεήκα δ Βαναάηεζμξ πμθή (1843), Σνίπμθδ (1846), Λαιία (1846), 

Υαθηίδα (1861) ηαζ δ Καθαιάηα ηδκ ίδζα πνμκζά
310

. 

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ εηηυξ ημο πνχημο Γοικαζίμο ζηδκ Καθαιάηα, ηα 

οπυθμζπα ηέζζενα, ζηδ Μεζζήκδ, Ακδνίηζαζκα, Φζθζαηνά ηαζ Κοπανζζζία,  

ζδνφεδηακ πμθφ ανβυηενα, ηδ δεηαεηία ημο 1880
311

. Μέπνζ ημ 1861 μζ απυθμζημζ ηςκ 

πμθανπείςκ, υπςξ μκμιάγμκηακ ηα πθήνδ Δθθδκζηά πμθεία ηδξ Μεζζδκίαξ, 

πήβαζκακ ζε Γοικάζζα άθθςκ κμιχκ, ηονίςξ ζημ Γοικάζζμ ηδξ Σνίπμθδξ, πμο είπε 

ζοζηαεεί ημ 1846
312

.  

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ πανυθμ πμο οπήνπακ ορδθά πμζμζηά ιαεδηχκ ηαζ 

ζηδκ πνςημαάειζα ηαζ ζηδκ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ζδιακηζηυ νυθμ 

δζαδναιάηζζε ημ επάββεθια ημο παηένα ηδξ εηάζημηε μζημβέκεζαξ, ζηδκ πνυζααζδ 

ηςκ παζδζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

Γζα πανάδεζβια, δ θμβζηή ημο υηζ ηα παζδζά ηςκ εφπμνςκ μζημβεκεζχκ είπακ 

ιεβαθφηενδ πνυζααζδ ζηδ ιυνθςζδ, ηαηαννίπηεηαζ απυ ηα πμζμζηά ηςκ παζδζχκ 

ηςκ αβνμηζηχκ μζημβεκεζχκ πμο πήβαζκακ ζπμθείμ (60% ηαζ 70% ημο ιαεδηζημφ 
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πθδεοζιμφ ηδξ Μεζζδκίαξ)
313

. Αοηυ είπε ζπέζδ ιε ημ υηζ ηα εκ θυβς παζδζά 

πνμζδμημφζακ έκα ηαθφηενμ επαββεθιαηζηυ ιέθθμκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ άκμδμ, 

ζε ζπέζδ ιε ηα παζδζά ηςκ εφπμνςκ μζημβεκεζχκ πμο ηφβπακακ μφηςξ ή άθθςξ 

ηαθφηενδξ ιμίναξ.  

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ έπμοκ ηαηαβναθεί επίζδξ πμθφ ηαθμί ηαεδβδηέξ, ζδίςξ 

ηδξ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ απμηέθεζακ ιζα ημζκςκζημεπαββεθιαηζηή 

ηαηδβμνία ιε ηαθέξ ζοβηνζηζηά ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, ζηακμπμζδηζημφξ ιζζεμφξ ηαζ 

ορδθυ ημζκςκζηυ ηφνμξ, μζ μπμίμζ αμήεδζακ ζηδκ πκεοιαηζηή ακάπηολδ ηδξ 

επανπίαξ, ςξ εθηοζηζημί πυθμζ ιυνθςζδξ
314

.   

Ζ ζδζςηζηή εηπαίδεοζδ νοειίζηδηε ανπζηά απυ ηδκ Ακηζααζζθεία ιε 

Βαζζθζηυ Γζάηαβια ηδξ 6
δξ

/18
δξ

 Φεανμοανίμο 1834 ηαζ ιε κέμ Γζάηαβια ηδξ 31
δξ

 

Γεηειανίμο 1836 ηαημπονχεδηε ηαζ επίζδια ςξ δζηαίςια υθςκ ηςκ δήιςκ κα 

ζδνφζμοκ ζδζςηζηά ζπμθεία
315

. Σα πενζζζυηενα ζδζςηζηά ζπμθεία ζδνφεδηακ ζηδκ 

Αεήκα ιε ηδκ αζβίδα ηδξ Φζθεηπαζδεοηζηήξ Δηαζνείαξ ηαζ ζε αοηά θμζημφζακ ηονίςξ 

ημνίηζζα.  

ιςξ ηαζ ζηδκ Μεζζδκία δ ζδζςηζηή εηπαίδεοζδ, ηαημπονςιέκδ ηαζ απυ ημ 

κυιμ, απμηέθεζε έκακ γςκηακυ ιδπακζζιυ πμο έδναζε πανάθθδθα ιε ημκ ηναηζηυ, 

ηαθφπημκηαξ ηζξ εθθείρεζξ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ,
316

 ακ ηαζ 

ακαπηφπεδηε ηονίςξ απυ ημ 1870 ςξ ημ 1910. 

Ζ Μέζδ Δηπαίδεοζδ ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ εειεθζχεδηε απυ ημ 1833 ηαζ  

ακηζηαημπηνίγεζ ηδ βεκζηυηενδ πναβιαηζηυηδηα πμο επζηναημφζε ζημ κέμ εθθδκζηυ 

ηνάημξ ηαζ ήηακ ανηεηά μνβακςιέκδ ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ κμιμφξ ημοξ πχναξ, ιε 

ορδθά πμζμζηά ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία ηδξ ηαζ ηαθυ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ.  

Ζ Καθαιάηα δζαδναιάηζζε ζπμοδαίμ νυθμ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ ιε 

Δθθδκζηά πμθεία ηαζ Γοικάζζα ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ δήιμοξ ηδξ. Χξ ημ 1910 ηαζ 

ηζξ αθθαβέξ ζηδκ Παζδεία, (ιε έκα ζφζηδια εηπαίδεοζδξ εειεθζςιέκμ απυ ημ 1833), 

δ Μεζζδκία είπε ορδθή εέζδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ πάνηδ ιε ζοκμθζηά 36 Δθθδκζηά 

πμθεία ηαζ 5 Γοικάζζα
317

. 

Ακαθμνζηά ιε ημκ ζηναηυ, μ Κοαενκήηδξ θνυκηζζε βζα  ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ημκ μπθζζιυ ημο ζηναημφ ηαζ ημο καοηζημφ. Δπζηεθαθείξ ηςκ Υζθζανπζχκ ηέεδηακ 
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πνχδκ ηαπεηακαίμζ ημο Αβχκα, ιε δφκαιδ ηαζ επζννμή ζηα ανιαημθίηζα ημοξ, δζυηζ μ 

Καπμδίζηνζαξ εέθδζε κα δζμνβακχζεζ ημκ ηαηηζηυ ζηναηυ ζηδ αάζδ ηςκ 

ζηναηζςηζηχκ ζςιάηςκ ημο Αβχκα
318

.  

Δηηυξ απυ ηδκ Γξακκαηεία επί ησλ Σηξαηησηηθώλ θαη Ναπηηθώλ 

Κπβεξλήζεσλ (οπμονβείμ Πμθέιμο), πμο ίδνοζε ημ 1829, μ Κοαενκήηδξ είπε ζδνφζεζ 

απυ ημ 1828 ημ Πμθειζηυ οιαμφθζμ, έκα ζοιαμοθεοηζηυ υνβακμ πμο εα 

επελενβαγυηακ ηζξ πμθειζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ ηα ζηναηζςηζηά γδηήιαηα, ιε πνυεδνμ ημκ 

ίδζμ ηαζ ζοιιεημπή ηςκ Σζχνηξ ηαζ Κυπνακ, ανπδβμφξ ηςκ πενζαίςκ ηαζ καοηζηχκ 

δοκάιεςκ ακηίζημζπα
319

. 

Ο Καπμδίζηνζαξ ημκ επηέιανζμ ημο 1831 απέιεζκε ααειμφξ ζε 

αλζςιαηζημφξ ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ πμο είπακ δζαηνζεεί ζημκ Αβχκα ηδξ 

εθεοεενίαξ. οβηεηνζιέκα απέκεζιε ααειμφξ ζε αλζςιαηζημφξ ηςκ πέκηε επανπζχκ 

ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ, ημο ηαονμπδβίμο, Ακδνμφαζηζαξ, Εοβμφ, Καζηάκζαξ ηαζ 

Καζηάκζηγαξ
320

.  

Οζ ααειμί πμο ημοξ πνμζέθενε ήηακ ζζμδφκαιμζ ιε αοημφξ πμο πμθειμφζακ 

ζηα πνυκζα ηδξ Δπακάζηαζδξ. ημκ ηαπεηάκ Νζηυθα Βμσδή  δυεδηε μ ααειυξ ημο 

ζηναηδβμφ. ημοξ Γαθάκδ Κμοιμοκδμονάηδ, Πζέννμ Βμσδή, Πακαβζχηδ Γμονάηδ ηαζ 

Πακαβζχηδ Μπμοημοααθέα πνμζθένεδηε μ ααειυξ ημο ακηζζηνάηδβμο
321

.  

Υζθίανπμζ έβζκακ μζ: Ακαζηάζζμξ Σνμοπάηδξ, Κςκζηακηίκμξ Κζηνζκζάνδξ, 

Ξακευξ Βεκεηγακάηδξ, Βαζίθδξ Βεκεηγακάηδξ, Γζάκκδξ Κοαεθάημξ, Υνζζηυδμοθμξ 

Γεςνβίμο Σνμοπάηδξ, Μζπάθδξ Νζηδηάηδξ, Νζημθέημξ Αθέλζμξ. Τπμπζθίανπμζ έβζκακ 

μ Γδιδηνάηδξ Εεναέαξ, Αθελακδνήξ Γμονάηδξ, Γζχνβδξ Μπμκάνμξ ηαζ Μζπάθδξ 

ηθααμοκάημξ
322

.   

Ο ααειυξ ημο ηαλίανπμο δυεδηε ζημοξ Πακαβζχηδ ςηδνέα, Πέηνμ Κέηενδ, 

ηαονζακυ Σνμοπάηδ, Πέηνμ Σνμοπάηδ, Κςκζηακηίκμ Γμονάηδ, Γεχνβζμ 

Αθεπμοδέα, Βαζίθδ Σγακεηέα, Πακαβζχηδ Καθθζημφκδ, Πακαβζχηδ Κμηηςκέα, 

ηοθζακυ Ηςάκκμο Σνμοπάηδ, Πακαβζχηδ Ηςάκκμο Καναιπαηέα, Νζημθή Αθειαβηέα, 

Γζχνβδ Μακςθέα, Γζακκάηδ Κζηνζκζάνδ
323

.  

Σμ ααειυ ημο εηαηυκηανπμο έθααακ μζ: ηναηήξ Κεθαθέαξ, Γδιήηνδξ 

Αναακίηδξ, ηναηήξ Μπανιπέηζμξ, Υνζζηυδμοθμξ Λαθέαξ, Γδιήηνδξ Γζαιακηέαξ, 
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Νζηυθαξ Μακζαηάηδξ, Γζάκκδξ Πενδζηέαξ, Γζχνβδξ Μακζαηάηδξ, ςηδνάηδξ 

Κμοιακηέαξ, Γζακκάηδξ Μανηέαξ, Γδιήηνδξ Βαζζθάημξ, Πέηνμξ Πνμημπέαξ 

Πακαβζςηάηδξ Θεμδςνέαξ, Ακηςκάηδξ Σγακέημο Σνμοπάηδξ, Γζχνβδξ Γμοδέθδξ, 

Κςκζηακηήξ Γίγδξ, Υνζζηυδμοθμξ Μζηνμοθέαξ, Ακαζηάζζμξ Λζακέαξ, Πακαβζχηδξ 

Μπμβέαξ, Γεχνβζμξ Εμοιπμοθέαξ, Πακαβζχηδξ Μπμφνμξ, ςηήνδξ Κανήβζακκδξ
324

.  

Σέθμξ μ ααειυξ ημο πεκηδηυκηανπμο απμκειήεδηε ζημοξ Πακαβζχηδ 

Αναακίηδ, Θεμδςνάηδ Φαζέα, Γδιήηνδ Ακηςκέα, Ακδνέα Καηζμοθέα, Κςκζηακηίκμ 

Μαονμεζδή, Γζςνβάηδ Κζκηζκέα, Γζάκκδ Γδιαηέα, Γζακκάηδ Κμθμημφνδ, Γζχνβδ 

Φμοηέα, Νζημθάηδ Σγακεηέα, ηναηδβμφθδξ Καναεθέαξ, Πέηνμξ Γημοιέαξ, πφνμξ 

Φανέαξ, Ακαζηάζδξ Γίγδξ Πμφθμξ Κμηνςκάνμξ, Γζακκάηδξ Σαιπαγάηδξ, 

Υαναθάιπδξ Μπαηέαξ, Πακαβζχηδξ Κμθακέαξ, Νζημθάηδξ Πακαβέαξ
325

.   

Οζ ανπδβμί απυ ηα παναδμζζαηά ανιαημθίηζα ανπζηά είδακ ιε ηαποπμρία ηζξ 

πνμεέζεζξ ημο Καπμδίζηνζα ηαζ ιε ηα αλζχιαηα μ Καπμδίζηνζαξ πίζηεοε πςξ εα 

ηαηεοκάζεζ ηζξ υπμζεξ αιθζαμθίεξ ημοξ. Δπίζδξ μ Κοαενκήηδξ δζαηήνδζε μνζζιέκα 

άηαηηα ζηναηζςηζηά ηιήιαηα βζα κα απμθφβεζ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ 

επζπηχζεζξ
326

.    

Χζηυζμ, πανά ηζξ αλζυθμβεξ πνμζπάεεζεξ ημο Κοαενκήηδ κα 

ακαδζμνβακχζεζ έκα μθυηθδνμ ηνάημξ, ζοκακημφζε ακηζζηάζεζξ ηαζ ηαποπμρία ζημ 

ένβμ ημο. Γεκ ήηακ θίβεξ μζ ελεβένζεζξ πμο εηδδθχεδηακ εκακηίμκ ημο Καπμδίζηνζα 

ηαζ ηδξ ηοαένκδζήξ ημο, ελεβένζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνςημζηαημφζακ πνυηνζημζ ηαζ 

πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζηναηζςηζηά ζχιαηα. 

ηδκ έδνα ηδξ μζημβέκεζαξ Μαονμιζπάθδ ζημ Λζιέκζ ηδξ Μάκδξ, 

εηδδθχεδηε ελέβενζδ απυ ημκ αδενθυ ημο Πενυιπεδ Μαονμιζπάθδ, Γζάκκδ- Καηζή 

Μαονμιζπάθδ. Ζ ελέβενζδ είπε ηζξ ίδζεξ αζηίεξ ιε ημοξ πνμηνίημοξ ηδξ Όδναξ, πμο 

είπακ επίζδξ ζηναθεί εκακηίμκ ημο Κοαενκήηδ. Σμκ ηαηδβμνμφζακ πςξ πνμζπαεμφζε 

κα ημοξ αθαζνέζεζ δζμζηδηζηά ηαζ μζημκμιζηά πνμκυιζα ηα μπμία ηαηείπακ επί 

αζχκεξ
327

. 

Με ηαηδβμνίεξ βζα μζημκμιζηέξ αηαζεαθίεξ, ζοκεθήθεδ μ αδενθυξ ημο 

Πεηνυιπεδ, Γζάκκδξ ιαγί ιε ημ βζμ ημο Ζθία, πνμηαθχκηαξ δοζανέζηεζα ηαζ ηαναπέξ 

ζηδ Μάκδ. Σα πκεφιαηα δνέιδζακ πνμζςνζκά ιε ηάπμζεξ ζοιαζααζηζηέξ θφζεζξ, 

                                                           
324 Βαζίθδξ Κνειιφδαξ, «Καπμδζζηνζαηά Έββναθα», ό.π., ζ. 142-143 
325

 Βαζίθδξ Κνειιφδαξ, «Καπμδζζηνζαηά Έββναθα», ό.π., ζ. 143 
326

 Δθδιενίδα Διεπζεξνηππία, Δ Ιζηνξηθά, Ο ειιεληθόο ζηξαηόο ην 19
ν
 αηώλα, ό.π., ζ. 15 

327
 . Παπαβεςνβίμο, Από ην Γέλνο ζην έζλνο. Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1821-1862, Αεήκα 

2005,  ζ. 274 



90 
 

ςζηυζμ ηέθδ ημο 1830 ηαζ ανπέξ ημο 1831 ηα πνάβιαηα λέθοβακ μνζζηζηά ιε κέεξ 

ελεβένζεζξ ζημ Λζιέκζ ηαζ ημοξ Μακζάηεξ κα απεζθμφκ κα ηζκδεμφκ απεζθδηζηά 

εκακηίμκ ηδξ ηοαένκδζδξ ζημ Ναφπθζμ.  

Σδκ δβεζία ηδξ κέαξ ελέβενζδξ ζημ Λζιέκζ ακέθααε μ ιέπνζ πνυηζκμξ 

ζοκενβάηδξ ημο Καπμδίζηνζα, Κςκζηακηίκμξ, αδενθυξ ημο Πεηνυιπεδ ηαζ ημο 

Γζάκκδ Μαονμιζπάθδ, εκχ μ βζμξ ημο Γζάκκδ, Ζθίαξ, δναπέηεοζε απυ ηδ θοθαηή ηαζ 

ηζκήεδηε πνμξ ημ Λζιέκζ ηαζ μ ίδζμξ. Δκ ης ιεηαλφ ζοκεθήθεδ ιε ηδκ ηαηδβμνία ηδξ 

εζπάηδξ πνμδμζίαξ μ Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ, ηάηζ πμο δ μζημβέκεζα 

Μαονμιζπάθδ εεχνδζε ςξ ηδκ ορίζηδ πνμζαμθή.  

Ζ ακηζπμθίηεοζδ ηδξ Όδναξ ελαημθμοεμφζε κα είκαζ ηαβιέκδ εκακηίμκ ημο 

Καπμδίζηνζα ηαζ κέεξ ελεβένζεζξ εηδδθχεδηακ ηαζ ζηδκ Ακαημθζηή ηενεά Δθθάδα, 

ιε επζηεθαθήξ ημκ Σζάιδ Καναηάζμ, δζμζηδηή ημο ΗΓ΄ Δθαθνμφ Σάβιαημξ
328

.  

Σζξ ελεβένζεζξ αοηέξ ηζξ οπμηζκμφζε δ ακηζπμθίηεοζδ ηδξ Όδναξ, ιε 

ιοζηζημφξ πνάηημνεξ πμο πενζθένμκηακ ζηζξ έδνεξ ηςκ Δθαθνχκ Σαβιάηςκ ηαζ 

πνμζπαεμφζακ κα εηιεηαθθεοημφκ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ δζμζηδηχκ ηαζ αλζςιαηζηχκ 

ηαζ κα δεθεάζμοκ ημοξ πάκημηε ακζηακμπμίδημοξ ζηναηζςηζημφξ ιε ααειμφξ ηαζ 

οθζηέξ απμθααέξ
329

.   

Ζ ελεβένζεζξ εκακηίμκ ημο Καπμδίζηνζα ημνοθχεδηακ ημ ηαθμηαίνζ ημο 

1831 ιε ηδκ πονπυθδζδ ηδξ καοανπίδαξ ημο εθθδκζημφ ζηυθμο απυ ημκ Ακδνέα 

Μζαμφθδ, πνχδκ ζηεκυ ζοκενβάηδ ημο Κοαενκήηδ. θδ αοηή δ ακηζπμθζηεοηζηή 

ηίκδζδ, μζ ελεβένζεζξ, δ ζφθθδρδ ημο Πεηνυιπεδ ηαζ ημ ηαηυ ηθίια εκακηίμκ ημο 

Κοαενκήηδ, είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ δμθμθμκία ημο επηέιανδ ημο 1831 ζημ 

Ναφπθζμ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς.   

Ο ζηναηυξ ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο Καπμδίζηνζα δζαθφεδηε, αημθμοεχκηαξ 

ηδκ βεκζηυηενδ ακανπία πμο επζηνάηδζε ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ. Σα Δθαθνά 

ηάβιαηα δζαθφεδηακ, ζπδιαηίγμκηαξ ηαζ πάθζ έκμπθεξ μιάδεξ ιε ανπδβμφξ ημοξ 

παθζμφξ μπθανπδβμφξ ηςκ άηαηηςκ ζςιάηςκ. Παναζηήεδηακ μζ Γάθθμζ εηπαζδεοηέξ 

πμο είπακ πνμζθδθεεί βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο ηαηηζημφ ζηναημφ ηαζ βζα δομ πνυκζα 

ιέπνζ ηδκ έθεοζδ ημο ααζζθζά εςκα, είπε ηθμκζζηεί επζηίκδοκα δ ηάλδ ηαζ δ 

πεζεανπία ζημ ζηνάηεοια
330

.  
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Ο ηαηηζηυξ ζηναηυξ, πμο ζηα πνυκζα ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο Καπμδίζηνζα 

είπε ιείκεζ αιέημπμξ ζε ηάεε πμθζηζηή δζαιάπδ, οπέζηδ ηαζ αοηυξ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ: θυβς έθθεζρδξ ηςκ απαναίηδηςκ μζημκμιζηχκ πυνςκ βζα ηδ ζοκηήνδζή 

ημο, ζδιεζχεδηε ιεβάθδ δζαννμή ηςκ ακδνχκ ημο πνμξ ημοξ αηάηημοξ
331

.  

Ο Καπμδίζηνζαξ είπε πνμζπαεήζεζ κα εέζεζ ηα εειέθζα εκυξ ηαηηζημφ 

ζηναημφ, υπςξ άνιμγε ζε έκα ζφβπνμκμ ηνάημξ υιςξ μζ εκηάζεζξ, μζ ελεβένζεζξ ηαζ δ 

ζοιιεημπή ημο ζηναημφ ζε αοηέξ, δ ηυπςζδ απυ ηζξ ζοκεπείξ ιάπεξ ημο Αβχκα, δ 

έθθεζρδ μζημκμιζηχκ απμθααχκ, επζηάποκακ ηδκ μνζζηζηή δζάθοζή ημο
332

.       

Ο ααζζθζάξ εςκαξ ηαζ δ ααοανζηή Ακηζααζζθεία πμο δζαδέπεδηακ ημκ 

Καπμδίζηνζα, έθηαζακ ζηδκ Δθθάδα  ιε έκα ζχια πενίπμο 4.000 ακδνχκ, δζυηζ ζηδκ 

εθθδκζηή επζηνάηεζα είπακ απμιείκεζ 700 άκδνεξ ηαηηζημφ ζηναημφ ηαζ πάκς απυ 

5.000 έκμπθμζ άηαηημζ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ Ρμοιεθζχηεξ, μοθζχηεξ, Κνδηζημί ηζ 

Μαηεδυκεξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφζακ ηδκ ιυκδ ελμοζία ημο ηυπμο
333

.  

Αοηή δ ηαηάζηαζδ πνμηαθμφζε ηνυιμ ηαζ θοζζηά δεκ ελαζθάθζγε ηαιζά 

αζθάθεζα, μφηε ζημκ ηυπμ, μφηε ζημκ κέμ ααζζθζά, βζα αοηυ είπακ ηαηαθηάζεζ ηαζ μζ 

Βαοανμί ζηναηζχηεξ ιαγί ημο, έηζζ χζηε κα απμηεθέζμοκ ημκ πονήκα ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ ααζζθζάξ Λμοδμαίημξ πνμζηάηεοε ημκ ακήθζημ βζμ ημο 

ηαζ ηδ δοκαζηεία ημο ζημ κέμ εθθδκζηυ ααζίθεζμ
334

.      

Χζηυζμ, δ ακαζοβηνυηδζδ ηςκ άηαηηςκ ζςιάηςκ δεκ είπε ζηακμπμζδηζηά 

απμηεθέζιαηα, πανυθμ πμο δδιζμονβήεδηε δ Φάιαγγα, ηζιδηζηυ ζχια ημο ζηναημφ, 

βζα υζμοξ μπθανπδβμφξ δεκ ηαηαηάπεδηακ ζημκ ηαηηζηυ ζηναηυ ή ανέεδηακ πςνίξ 

ηάπμζα εέζδ ιεηά ηδ δζάθοζδ ηςκ άηαηηςκ ζςιάηςκ 
335

 ηαζ μ θυπμξ ηςκ απμιάπςκ 

βζα ημοξ άκενβμοξ ηαζ άπμνμοξ άηαηημοξ πμθειζζηέξ
336

.  

Ζ απμηοπία ηδξ  μνβάκςζδξ ηςκ άηαηηςκ ζςιάηςκ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζε ιενίδα ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο ηυπμο, αθθά ηαζ ημο θαμφ, πμο 

ζηδνίγμκηακ ζηα έιπεζνα έκμπθα ζχιαηα ηςκ αηάηηςκ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ  

αθφηνςηςκ πενζμπχκ ημο  εθθδκζζιμφ (Θεζζαθία, Μαηεδμκία)
337

. 

Ζ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ήηακ ηαηή βζα πμθθά 

πνυκζα απυ ηδκ έθεοζδ ημο εςκα, δ εζςηενζηή ηαηάζηαζδ ήηακ ελίζμο ακχιαθδ 
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ηαζ εηδδθχεδηακ πμθθέξ ζηάζεζξ ηαζ ελεβένζεζξ εκακηίμκ ηςκ Βαοανχκ, ιε εκενβή 

ζοιιεημπή ημο ζηναημφ.  

Ζ πνχηδ Ακηζααζζθεία (Φεανμοάνζμξ 1833-Ημφθζμξ 1834), αζπμθήεδηε ιε 

ηδκ απμηάθορδ δφμ ζοκςιμζζχκ, ηδξ «ειάζζνλνο» ηαζ ηδξ «κείδνλνο»
338

. Ζ 

«ειάζζνλνο» ζδιαζίαξ ζοκςιμζία είπε κα ηάκεζ ιε ημκ Βαοανυ ηαεδβδηή Dr Franz, 

μ μπμίμξ ενβαγυηακ ζηδκ Δθθάδα, ιε ηδκ μπμία γδημφζε απυ ημκ Λμοδμαίημ ηδξ 

Βαοανίαξ κα απμιαηνοκεμφκ μ Maurer ηαζ μ Heideck απυ ηδκ ελμοζία. θεξ μζ 

εκδείλεζξ εεςνμφζακ ημκ ηυιδ Armansperg ςξ οπεφεοκμ ηδξ ζοκςιμζίαξ, χζηε κα 

απμιαηνφκεζ ημοξ άθθμοξ δομ Ακηζααζζθείξ απυ ηδκ ελμοζία
339

.  

Ζ πζμ ζμαανή ςζηυζμ ζοκςιμζία πμο είπε ςξ απμηέθεζια ελεβένζεζξ ζηδ 

Μεζζδκία ιε απνυαθεπηεξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ μεςκζηή ελμοζία, ήηακ αοηή ημο 

επηειανίμο ημο 1833. Συηε ζοκεθήθεδ μ Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ ιαγί ιε ημκ βζμ 

ημο Γεκκαίμ, ημκ Πθαπμφηα, ημκ Νζηδηανά ηαζ άθθα επζθακή ζηεθέπδ ημο ηυιιαημξ 

ηςκ Ναπαίςκ (νςζζηυ ηυιια).  

οκεθήθεδζακ ςξ φπμπημζ βζα ζοκςιμζία ηαζ πνμζπάεεζα ακαηνμπήξ ημο 

ηαεεζηχημξ ηαζ ηθείζηδηακ ζηζξ θοθαηέξ ηδξ Αηνμκαοπθίαξ. Ήηακ δ επμπή πμο ημ 

βαθθζηυ ηυιια ημο Κςθέηηδ ηφβπακε ηδξ εφκμζαξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ ηαζ ημ νςζζηυ ιε 

ημ αββθζηυ ηυιια είπακ παναβηςκζζηεί απυ ηδκ ελμοζία, ιε πμθθά ιέθδ ημοξ κα 

ζηέθκμκηαζ ςξ πνεζαεοηέξ ζε λέκεξ πχνεξ.  

Ο Armansprerg ήηακ αββθυθζθμξ, μ Maurer οπμζηήνζγε ηδ βαθθζηή πμθζηζηή, 

δ μπμία εεςνμφηακ θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηή ηαζ επίθμαδ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

εθθδκζηχκ οπμεέζεςκ
340

. Ο ζηναηδβυξ Heideck οπμζηήνζγε ημ νςζζηυ ηυιια  ηαζ δ 

ζοιιεημπή ημο ζηδκ ηνζιεθή Ακηζααζζθεία είπε βίκεζ φζηενα απυ νςζζηή 

πανέιααζδ
341

.  

Ζ δίηδ ημο Κμθμημηνχκδ ηαζ ηςκ ζοκηνυθςκ ημο έβζκε ημκ Απνίθδ ημο 

1834 εκ ιέζς δμθμπθμηζχκ, αοεαζνεζζχκ ηαζ ιε ηζξ δομ πθεονέξ (Ακηζααζζθεία ηαζ 

βαθθζηυ ηυιια απυ ηδ ιία, νςζζηυ ηυιια ηαζ αββθζηή πνεζαεία απυ ηδκ άθθδ) κα 

αβςκζμφκ βζα ημ απμηέθεζια ηδξ δίηδξ
342

. 
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 Θ. Υνήζημο,  Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ 

(1947), 22 Γνθίκηα Ιζηνξίαο, Αεήκα 1999, ζ. 48 
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 Θ. Υνήζημο, ό.π., ζ. 51 
340
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 Η. Πεηνυπμοθμξ- Αζη. Κμοιανζακμφ, Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1833-1843, Αεήκα 1982, 

ζ. 85 
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 . Παπαβεςνβίμο, ό.π., ζ. 368 
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Σεθζηά μζ ηαηδβμνμφιεκμζ ηνίεδηακ έκμπμζ εζπάηδξ πνμδμζίαξ ηαζ 

ηαηαδζηάζηδηακ ζε εάκαημ. Χζηυζμ, πανά ηζξ επίιμκεξ πζέζεζξ ημο Κςθέηηδ, δ πμζκή 

ιεηαηνάπδηε ζε ζζυαζα ηάεεζνλδ ηαζ ανβυηενα ζε είημζζ πνυκζα ηαζ εκ ηέθεζ δυεδηε 

πάνδ ζημοξ ηαηδβμνμφιεκμοξ απυ ημκ ίδζμ ημκ ααζζθζά εςκα.  

Ο θαυξ ακαβκχνζζε ηδκ ααζζθζηή επζείηεζα, αηυια ηαζ ηδ ιεβαθμροπία ημο 

Armansperg, ςζηυζμ ημ ηφνμξ ηδξ πθεζμρδθίαξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ ιεζχεδηε 

ακεπακυνεςηα.
343

 Ζ δίηδ αοηή είπε ςξ αθμνιή κα λεζπάζμοκ ηαναπέξ ζηδ Μάκδ, 

απυ μπαδμφξ ημο νςζζημφ ηυιιαημξ ηαζ ιε πμθθέξ αηυιδ αζηίεξ: απνμεοιία ηδξ 

Μάκδξ κα εκηαπεεί ζημ ζφζηδια δζμίηδζδξ, δ ηαηάνβδζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ 

πνμκμιίςκ ηδξ ηαζ δ εηηθδζζαζηζηή ιεηαννφειζζδ πμο εα ακαθενεεί παναηάης.  

Σα ααοανζηά ζηναηεφιαηα οπέζηδζακ ηαπεζκςηζηή ήηηα υηακ 2.500 Βαοανμί 

ζηναηζχηεξ οπυ ημκ αλζςιαηζηυ ιάθηξ ηζκήεδηακ πνμξ ηδ Μάκδ ιε ζημπυ κα 

ηαηαπκίλμοκ ηδκ ελέβενζδ. Μεζμθάαδζακ μζ μζημβέκεζεξ Μαονμιζπάθδ ηαζ 

Σγακεηάηδ χζηε κα επέθεεζ δ εζνήκδ ζηδκ πενζμπή, αθμφ έθααακ δζααεααζχζεζξ απυ 

ηδκ Ακηζααζζθεία πςξ εα έπμοκ δζηά ημοξ ζηναηζςηζηά ζχιαηα, ζεααζιυ ηδξ 

αοημκμιίαξ ημοξ, πνδιαηζηέξ εκζζπφζεζξ, αηφνςζδ ηςκ κυιςκ βζα ημοξ ιμκαπμφξ.
344

   

Σμ ηφνμξ ηδξ Ακηζααζζθείαξ οπέζηδ ηέημζμ πθήβια απυ ηα πμθζηζηά 

βεβμκυηα, ηδ δίηδ, ηζξ ελεβένζεζξ πμο δζέθοζακ ημκ ιφεμ βα ημ αηαηακίηδημ ηςκ 

ααοανζηχκ ζηναηεοιάηςκ, πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάηθδζδ ηςκ Maurer ηαζ 

Heideck ζηδ Βαοανία, ηαηυπζκ απαίηδζδξ ημο ίδζμο ημο ααζζθζά Λμοδμαίημο, ημκ 

Ημφκζμ ημο 1834
345

.     

Ζ πενίμδμξ ηδξ δεφηενδξ Ακηζααζζθείαξ (Ημφθζμξ 1834-Φεανμοάνζμξ 1835) 

παναηηδνίζηδηε απυ ηδκ πμθζηζηή δζαιάπδ ιεηαλφ ημο Ακηζααζζθέα Armansperg ηαζ 

ημο Γναιιαηέα ηςκ Δζςηενζηχκ Κςθέηηδ, ημο μπμίμο δ ζοκεπήξ άκμδμξ ζηδκ 

πμθζηζηή ζηδκή δεκ ανέζε ηαευθμο ζημκ Armansperg, μ μπμίμξ βκχνζγε πςξ μ 

εςκαξ δεκ ήηακ εεηζηά δζαηείιεκμξ απέκακηί ημο ηαζ ημ ιέθθμκ ημο ιεηά ηδκ 

εκδθζηίςζή ημο ήηακ ααέααζμ. 

Νέα ελέβενζδ λέζπαζε ζηδ Μεζζδκία ημκ Αφβμοζημ ημο 1834, θίβμ ηαζνυ 

ιεηά ηδκ ακάηθδζδ ημο Heideck ηαζ ημο Maurer ηαζ ημκ εη κέμο παναβηςκζζιυ ημο 

νςζζημφ ηυιιαημξ απυ ημ κέμ οπμονβζηυ ζπήια. Ζ κέα ελέβενζδ οπμηζκήεδηε απυ 
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ημοξ Ναπαίμοξ ηαζ οπμζηδνίπεδηε απυ ημοξ δοζανεζηδιέκμοξ αββθυθζθμοξ, ιεηά ηδκ 

απμπμιπή ημο Μαονμημνδάημο απυ ηδκ πνμεδνία ηδξ ηοαένκδζδξ
346

.    

Ο Armansperg βζα κα ζζπονμπμζήζεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκ ελμοζία ιεηά ηδκ 

εκδθζηίςζδ ημο εςκα, οπμζηήνζλε ιε ημκ ηνυπμ ημο ηδκ ελέβενζδ, εέθμκηαξ κα ηδκ 

«πνεχζεζ» ζηδκ πενίμδμ ηδξ πνχηδξ Ακηζααζζθείαξ. Ο Κςθέηηδξ πνμπχνδζε ζηδκ 

ηαηαζημθή ηδξ ελέβενζδξ βζα κα ζζπονμπμζήζεζ ηδ εέζδ ημο ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή ηαζ 

κα ελμοδεηενχζεζ ημκ εκδμηοαενκδηζηυ ημο ακηίπαθμ
347

.    

Ο Κςθέηηδξ ηήνολε ζηναηζςηζηυ κυιμ ζηζξ ελεβενιέκεξ πενζμπέξ ηαζ 

απέζηεζθε εκακηίμκ ηςκ Μεζζήκζςκ επακαζηαηχκ, 1.000 άκδνεξ οπυ ημκ ιάθηζξ ηαζ 

500 Μακζάηεξ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ελέβενζδ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ αικήζηεοζε. Οζ 

Μεζζήκζμζ πμο ελεβένεδηακ ηαεμδδβμφκηακ απυ ημκ Μδηνμπέηνμαα, ημκ Γηνίηγαθδ, 

ημκ Σγαιαθή ηαζ άθθμοξ ιζηνυηενμοξ ηαπεηάκζμοξ ηδξ πενζμπήξ.  

Δπηά ιένεξ ιεηά ηδκ ελέβενζδ ηαζ έπεζηα απυ έηηαηημ ζηναημδζηείμ ζηδκ 

Κοπανζζζία, ηαηαδζηάζηδηακ ζε εάκαημ μ Γηνίηγαθδξ ηαζ μ Σγαιαθήξ. Ο 

Μδηνμπέηνμααξ θυβς δθζηίαξ αθθά ηαζ βζα υζα είπε πνμζθένεζ ζημκ Αβχκα, 

ηαηαδζηάζηδηε ζε ζζυαζα ηάεεζνλδ, πμζκή πμο δεκ εθανιυζηδηε.  

Οζ επακαζηάηεξ ηδξ Μεζζδκίαξ είπακ ςξ ζηυπμ ιε ηδκ ελέβενζή ημοξ, ηδκ 

μνζζηζηή δζάθοζδ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, ηδκ ακάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ημκ ααζζθζά, ηδκ 

απμθοθάηζζδ ημο Κμθμημηνχκδ ηαζ ημο Πθαπμφηα, πμο ηναημφκηακ αηυιδ ζηδ 

θοθαηή. Δπζπθέμκ, ζηδκ πνμηήνολή ημοξ ακαθένμοκ πςξ δ επακάζηαζή ημοξ είπε ςξ 

ζηυπμ κα εθεοεενχζεζ ηδκ Δθθάδα απυ ηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ κα οπεναζπζζημφκ ηδκ 

μνεμδμλία, εέια εοαίζεδημ βζα ημοξ Έθθδκεξ
348

.     

Ο Γεκκαίμξ Κμθμημηνχκδξ, βζμξ ημο Γένμο ημο Μμνζά, ακαθένεζ ζηα 

«Απνκλεκνλεύκαηα» πμο άθδζε πςξ έκαξ αηυιδ θυβμξ ηδξ ελέβενζδξ ήηακ δ έθθεζρδ 

ημο οκηάβιαημξ, ημ μπμίμ αμήεδζε ακενχπμοξ πμο δεκ είπακ ζοιαάθεζ δζυθμο ζηδκ 

εθεοεενία ημο ηυπμο, κα ακέθεμοκ ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή ηαεχξ ηαζ δ αανζά 

θμνμθμβία πμο είπακ επζαάθεζ μζ Βαοανμί ζημοξ Έθθδκεξ
349

.   
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Ζ ζηάζδ ηςκ Μακζαηχκ πμο θίβμοξ ιήκεξ πνζκ είπακ επακαζηαηήζεζ 

εκακηίμκ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, πνμηαθεί εκηφπςζδ, πάκηςξ είπακ ανεζ ηδκ εοηαζνία κα 

ηενδίζμοκ ηδκ εφκμζα ηδξ Ακηζααζζθείαξ ηαζ μθέθδ απυ πζεακή θεία
350

.  

Ξέκμζ πνεζαεοηέξ υπςξ μ Βνεηακυξ Dawkins ζε εηεέζεζξ ημο ακαθένεζ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ελέβενζδ ζηδ Μεζζδκία, πςξ μθείθεηαζ ζηδκ δοζανέζηεζα ηςκ 

αββθυθζθςκ βζα ηδκ απμπμιπή ημο Μαονμημνδάημο, ηδκ μνβή ηςκ απθχκ πςνζηχκ 

βζα ημ εηηθδζζαζηζηυ γήηδια ηαζ ημ κέμ ζφζηδια θμνμθυβδζδξ
351

.  

Χζηυζμ μζ δομ αοηέξ ελεβένζεζξ ηδξ Μάκδξ ηαζ ηδξ Μεζζδκίαξ έπεζ 

παναηδνδεεί πςξ ήηακ λαθκζηέξ ηαζ ζφκημιεξ ζε δζάνηεζα, είπακ ημπζηή ηαζ υπζ 

βεκζηεοιέκδ ειαέθεζα, ηαηαζηέθθμκηακ εφημθα ηαζ μζ ελεβενιέκμζ απμηεθμφζακ 

πάκηα ιζα πθδεοζιζαηή ιεζμρδθία (1.000-3.000 άημια), ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ 

αβνυηεξ, πμο πεζναβςβμφκηακ εφημθα απυ ημοξ ημπζημφξ άνπμκηεξ, μπθανπδβμφξ ηαζ 

ζενείξ
352

.  

Δπίζδξ, μ απθυξ θαυξ ηδξ οπαίενμο είπε πακηεθή άβκμζα ηςκ ζδεμθμβζηχκ 

ηαζ πμθζηζηχκ αζηδιάηςκ πμο πνυααθακ μζ ανπδβμί ημοξ (παναπχνδζδ οκηάβιαημξ, 

πμθζηζηέξ εθεοεενίεξ, δζηαζμζφκδ) ηαζ λεζδηχκμκηακ βζα υηζ ηαηαθάααζκακ, δδθαδή 

βζα ηα θμνμθμβζηά ιέηνα πμο έπθδηηακ ηαζ ημοξ ίδζμοξ ηαζ ηδκ πνμάζπζζδ ημο 

μνευδμλμο δυβιαημξ, εέια ζενυ βζα ημοξ απθμφξ ακενχπμοξ ηδξ οπαίενμο, πμο δεκ 

έθεζπε απυ ηαιζά ελέβενζδ ηδξ επμπήξ εηείκδξ
353

. 

Οζ ιεβάθεξ θαηνίεξ, ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηονίςξ, είπακ πθδβεί απυ ηα ιέηνα 

ηςκ Βαοανχκ ηαζ οπάνπεζ δ πεπμίεδζδ πςξ υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

Καπμδίζηνζα, έηζζ ηαζ ζηδκ Βαοανμηναηία, πμθθέξ ελεβένζεζξ ήηακ οπμηζκμφιεκεξ 

απυ ηα ζηεθέπδ ηςκ παθαζχκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ 

εθεβπυιεκμοξ απυ ημοξ ίδζμοξ πςνζημφξ, βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηςκ πνμκμιζχκ ημοξ
354

. 

Ζ ζφβηνμοζδ Κςθέηηδ-Armansperg ζοκεπίζηδηε ιε αθμνιή ηδκ ελέβενζδ 

ηδξ Μεζζδκίαξ ιε ημκ Βαοανυ Ακηζααζζθέα κα ηαηδβμνεί ημκ Κςθέηηδ πςξ μ ίδζμξ 

οπμηίκδζε ηδκ ελέβενζδ ηαζ δεκ ηδκ ζηαιάηδζε, βζαηί ήηακ εοηαζνία κα ζοκηνίρεζ 

ημοξ πμθζηζημφξ ημο ακηζπάθμοξ, (ημο νςζζημφ ηυιιαημξ). Ζ αθήεεζα είκαζ πςξ 

ζοκεθήθεδζακ ηαζ θοθαηίζηδηακ πμθθά επζθακή ζηεθέπδ ηςκ Ναπαίςκ. 
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Δπίζδξ μ Κςθέηηδξ, πείεμκηαξ ημκ Armansperg κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα 

έκμπθα ζχιαηα ηςκ μπθανπδβχκ ηδξ Ρμφιεθδξ εκακηίμκ ηςκ Μεζζήκζςκ 

επακαζηαηχκ, ηένδζζε εη κέμο ηδκ ζηήνζλδ ηαζ ηδκ άκμδμ ηδξ δδιμηζηυηδηάξ ημο ζηα 

ζχιαηά ημοξ ηαζ απμηαηέζηδζε ημκ ζηναηζςηζηυ έθεβπμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο
355

.  

Ο Armansperg οπμπνεχεδηε κα αημφζεζ ημκ Κςθέηηδ, εκ ημφημζξ άνπζζε κα 

παίνκεζ άθθα ιέηνα πνμηεζιέκμο κα ζχζεζ ηδκ ήδδ ιεζςιέκδ δδιμηζηυηδηά ημο ηαζ 

ηδ εέζδ ημο πνςεοπμονβμφ (ηαβηεθάνζμο) πμο απμζημπμφζε ιεηά ηδκ εκδθζηίςζδ 

ημο εςκα, εέζδ πμο ηεθζηά ηδκ ηένδζζε.  

Ο Armasperg ακέεεζε ηζξ ακαηνίζεζξ ζε αάνμξ ηςκ ζοθθδθεέκηςκ Ναπαίςκ 

ζημκ Ακδνέα Εαΐιδ, βκςζηυ βζα υπζ ηαζ ηυζμ θζθζηά ημο αζζεήιαηα απέκακηζ ζημκ 

Κςθέηηδ. Ο Εαίιδξ αζηζμθυβδζε ηδκ ελέβενζδ, απμδίδμκηάξ ηδκ ζε ημπζηέξ 

δοζανέζηεζεξ ηαζ απέηθεζζε ηάεε ζπέζδ ημο νςζζημφ ηυιιαημξ ιε αοηήκ ηδκ 

ελέβενζδ, αθθά ηαζ ηδκ πνμδβμφιεκδ. Έηζζ ανήηε ηνυπμ ηαζ πενζυνζζε ηαηά πμθφ ηζξ 

ηαηαδίηεξ,
356

 βζα κα ιδκ ελαβνζςεεί πεναζηένς δ ημζκή βκχιδ. 

Ο Armansperg δζυνζζε πνυεδνμ ημο ηναημδζηείμο ημκ Βνεηακυ Gordon, 

πμο έδεζλε επίζδξ ιεηνζμπάεεζα, απμθεφβμκηαξ επζαμθή πμζκχκ αδζαηνίηςξ. Ο 

Armansperg θνυκηζζε επίζδξ ηαζ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ ζδιακηζηχκ ζηεθεπχκ 

ηςκ Ναπαίςκ. Έηζζ δδιζμφνβδζε ηδκ δεζηή οπμπνέςζδ ηςκ μπαδχκ ημο νςζζημφ 

ηυιιαημξ απέκακηζ ζημκ ίδζμκ, αθθά ηονίςξ ημοξ δζαθφθαλε απυ ηδκ εηδζηδηζηυηδηα 

ημο Κςθέηηδ
357

.  

Έκα γήηδια ημ μπμίμ απαζπυθδζε υζμ θίβα ηδκ ημζκή βκχιδ ήηακ δ νφειζζδ 

ημο εηηθδζζαζηζημφ γδηήιαημξ, ημ μπμίμ είπε ιείκεζ ιεηέςνμ απυ ηδκ Άθςζδ. 

Υνζζηζακμί ηθδνζημί έθεοβακ απυ ηδκ Οεςιακζηή Αοημηναημνία ιεηά ημ λέζπαζια 

ηδξ Δπακάζηαζδξ ηαζ ηαηέθεοβακ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, γδηχκηαξ άζοθμ, υιςξ δεκ 

βίκμκηακ δεηημί ζε ηαιζά απυ ηζξ επζζημπέξ πμο είπακ ιείκεζ μφηςξ ή άθθςξ 

αηέθαθεξ
358

.  

Οζ ηθδνζημί αοημί πενζθένμκηακ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα πςνίξ ηαιζά 

κμιζιυηδηα, έπμκηαξ πμθθέξ ηαζ αοεαίνεηεξ δζηαζμδμζίεξ πάκς ζημκ απθυ ηαζ 

ηαθαζπςνδιέκμ θαυ, μ μπμίμξ υιςξ πίζηεοε ζε αοημφξ θυβς ηδξ ενδζημθδρίαξ πμο 

είπε. Με πνδιαηζηά ακηαθθάβιαηα ηεθμφζακ ιοζηήνζα, δίηαγακ ηαζ βεκζηά 
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Αγώλα γηα ηελ αλεμαξηεζία σο ηελ 31 Ινπιίνπ 1834, Υασδεθαένβδ 1835,  ζ. 321 
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απμζπμφζακ πνήιαηα βζα ηζξ υπμζεξ δζαδζηαζίεξ ηεθμφζακ πςνίξ ηαιζά επίζδιδ 

δζηαζμδμζία.  

Οζ εηηθδζίεξ είπακ ζηαιαηήζεζ κα ικδιμκεφμοκ ημκ Παηνζάνπδ ηαζ 

ακηζηαηέζηδζακ ημ ηοπζηυ ιε ημ ζοκδεζζιέκμ πμο πνδζζιμπμζμφζακ ηα άθθα ηνία 

Παηνζανπεία ηαζ μζ ακελάνηδηεξ εηηθδζίεξ: «Μλεζζήησ Κύξηνο πάζεο νξζνδόμνπ 

εθθιεζίαο»
359

. 

  Ο Κοαενκήηδξ είπε πνμζπαεήζεζ κα ελοβζάκεζ ημκ ηθήνμ ηαζ κα δζχλεζ ημοξ 

πενζπθακχιεκμοξ  ηθδνζημφξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα ημοξ απμζπάζεζ ηζξ δζηαζηζηέξ 

οπμεέζεζξ πμο ηεθμφζακ, υιςξ μζ ακηζδνάζεζξ ήηακ ζθμδνέξ ηαζ ζε αοηυ αμδεμφζακ 

ανηεηά ηαζ μζ πνμφπμκηεξ
360

.  

Πμθθά ιμκαζηήνζα ακαηάθεζακ ημοξ ιμκαπμφξ ημοξ, αθθά πςνίξ ιεβάθδ 

επζηοπία. Δπίζδξ, ζδνφεδηε Δηηθδζζαζηζηυ πμθείμ ζημκ Πυνμ, αθθά δεκ είπε ιεβάθδ 

απήπδζδ. Ο Καπμδίζηνζαξ πνμπχνδζε ζημκ δζμνζζιυ ημπμηδνδηχκ, εηθεβιέκςκ απυ 

αοημφξ πμο ένπμκηακ απυ ηδκ Σμονηία. ε πμθθά ιένδ ζοβπςκεφεδηακ επζζημπέξ
361

.  

ηα πνυκζα ημο Καπμδίζηνζα ηαζ πνζκ ηδκ έθεοζδ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, πμο 

έδςζε ηέθμξ ζηδκ ακμιία ημο ηθήνμο ηαζ νφειζζε ημ εηηθδζζαζηζηυ γήηδια, δ 

ηαηάζηαζδ ηςκ επζζημπχκ ήηακ δ ελήξ: ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημπμεεηήεδηακ 

ημπμηδνδηέξ ζηδκ Χθέκδ, ζηδκ Πάηνα, ζηδκ Λαηεδαίιμκα, ζημ Έθμξ, ζηδ 

Γδιδηζάκα, ζημ Νααανίκμ ηαζ ζηα Καθάανοηα
362

. Οζ οπυθμζπεξ επζζημπέξ είηε 

δζαηήνδζακ ημοξ παθζμφξ ημοξ ζενάνπεξ, είηε έιεζκακ ηεκέξ, είηε μνζζιέκμζ ζενάνπεξ 

ηαεαζνέεδηακ υπςξ ηδξ Σεβέαξ ηαζ ηδξ Μακηίκεζαξ
363

.  

Ο Κοαενκήηδξ απμθάζζζε ζηδκ Δεκμζοκέθεοζδ ημο Άνβμοξ ημ 1829 κα 

πενζμδεφζμοκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ηα κδζζά δομ επζηνμπέξ κα ηαηαβνάρμοκ ηδκ 

εηηθδζζαζηζηή ηαζ ιμκαζηδνζαηή πενζμοζία, ςζηυζμ δ ένεοκά ημοξ απμδείπεδηε 

ακεπανηήξ. Ο εάκαημξ ημο Καπμδίζηνζα έεεζε ηένια ηαζ ζηδ νφειζζδ ημο 

εηηθδζζαζηζημφ γδηήιαημξ.  

Ζ Ακηζααζζθεία απμθάζζζε κα ακαηαζκίζεζ μθυηθδνδ ηδ δμιή ηδξ 

Δηηθδζίαξ ιε ηδκ εβηαείδνοζδ αοημηέθαθδξ Δηηθδζίαξ ιε ηδ Γζαηήνολδ ηδξ 
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360
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362

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 322-323 
363

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 323 



98 
 

Αοημηεθαθίαξ ηδξ 4
δξ

 Αοβμφζημο 1833, ηδ δδιζμονβία ηαζζανμπαπζημφ ζοζηήιαημξ 

ηαζ ηδ ιενζηή δζάθοζδ ηςκ ιμκαζηδνζχκ
364

.  

Ροειίζηδηακ μζ ζπέζεζξ Δηηθδζίαξ–Κνάημοξ, ιε ημκ ααζζθζά κα 

ακαηδνφζζεηαζ ημζιζηυξ ανπδβυξ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηδκ Ηενά φκμδμ κα 

ακαθαιαάκεζ ηδκ δζαηοαένκδζή ηδξ, εκχ πκεοιαηζηυξ ανπδβυξ πανέιεκε μ Ηδζμφξ 

Υνζζηυξ. Έβζκε δζάηνζζδ ηςκ ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ οπμεέζεςκ ηδξ Δηηθδζίαξ 

ηαζ ζοβηνμηήεδηακ μζ δέηα  επζζημπέξ ηδξ πχναξ
365

.  

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ ζοβηνμηήεδηακ ηνεζξ επζζημπέξ: α) δ Δπζζημπή 

Σνζθοθίαξ βζα ηζξ επανπίεξ Σνζθοθθίαξ ηαζ Οθοιπίαξ, ιε έδνα ηδκ Κοπανζζζία. α) δ 

επζζημπή Μεζζδκίαξ βζα ηζξ επανπίεξ Μεζζδκίαξ ηαζ Καθαιχκ, ιε έδνα ημ Νδζίμκ 

(ηεκφηθδνμξ), ηαζ β) δ Δπζζημπή Μεεχκδξ βζα ηδκ μιχκοιδ επανπία, ιε έδνα ηδκ 

Μεεχκδ
366

.   

ηδκ Δθθάδα Δίπακ ηαηαβναθεί 440 ιμκαζηήνζα (400 ακδνζηά ηαζ 40 

βοκαζηεία). Ο ανζειυξ ημοξ ηνίεδηε οπένμβημξ απυ ημκ Maurer, μ μπμίμξ απμθάζζζε 

κα παναιείκμοκ ιυκμ 146 ακδνζηά ιμκαζηήνζα ηαζ 3 βοκαζηεία
367

. Μμκαζηήνζα ιε 

θζβυηενμοξ απυ πέκηε ιμκαπμφξ απμθαζίζηδηε πςξ εα ηθείζμοκ.  

 Αθθά αοηυ πμο ελυνβζζε ημκ απθυ θαυ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ δ απυθαζδ 

βζα ηδ δήιεοζδ ηδξ πενζμοζίαξ ηςκ ιμκαζηδνζχκ, πμο οπμθμβίγεηαζ πςξ ηαηείπε ημ ¼ 

ηδξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ ηδξ πχναξ
368

. Σα πνήιαηα αοηά εα πνδζζιμπμζμφκηακ ζε έκα 

ημζκυ ηαιείμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ Δηηθδζίαξ.   

   Ζ εηηθδζζαζηζηή ιεηαννφειζζδ έβζκε αζηία πμθθχκ ελεβένζεςκ ηαζ μζ 

αθμνιέξ ήηακ πμθθέξ: Ο ααζζθζάξ πίζηεοε ζημκ νςιαζμηαεμθζηζζιυ εκχ μζ 

Ακηζααζζθείξ ήηακ πνμηεζηάκηεξ (δζαιανηονυιεκμζ)
369

. Ο εςκαξ δεκ είπε ζημπυ κα 

αθθάλεζ ενδζηεία, ςζηυζμ δ Ακηζααζζθεία δζαιήκοε ζοκεπχξ πςξ  δ εηηθδζζαζηζηή 

ιεηαννφειζζδ δεκ αθμνμφζε ημ γήηδια ηδξ ενδζηείαξ ηςκ Δθθήκςκ, αθθά ηδκ 

εζςηενζηή ηδξ ακαδζμνβάκςζδ.  

Χζηυζμ, μζ Έθθδκεξ έκζςζακ πςξ ηζκδφκεοακ κα πάζμοκ ηδκ ενδζηεία ημοξ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ πνμηθήεδηακ πμθθέξ ακηζδνάζεζξ, ιε πμθθμφξ ζενείξ κα 

πενζμδεφμοκ ζηδκ επανπία λεζδηχκμκηαξ ημκ ηυζιμ πςξ μζ Βαοανμί ζημπεφμοκ κα 
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 J. Petropoulos, Πνιηηηθή θαη ζπγθξόηεζε θξάηνπο ζην ειιεληθό βαζίιεην (1833-1843),  Αεήκα 1997,  
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αθθμζχζμοκ ηδκ ενδζηεία ηςκ Δθθήκςκ. Σμ γήηδια ηδξ ενδζηείαξ έβζκε πνυθαζδ 

ηαζ πμθθχκ ελεβένζεςκ, υπςξ ηδξ Μεζζδκίαξ πμο ακαθένεδηε ηαζ άθθςκ.   

Ζ Αοημηεθαθία ηδξ εθθαδζηήξ Δηηθδζίαξ πνμηάθεζε ζθμδνέξ ακηζδνάζεζξ 

απυ ημκ απθυ ηυζιμ, πμο δεκ ιπμνμφζε κα ακηζθδθεεί πςξ έκα εθεφεενμ ηνάημξ δεκ 

ιπμνμφζε κα οπάβεηαζ ζημ Παηνζανπείμ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ.  

ε πμθζηζηυ επίπεδμ πνμηάθεζε ηαζ πάθζ ακηζδνάζεζξ, ιε ημ νςζζηυ ηυιια 

πμο είπε ςξ αάζδ ημο ημ γήηδια ηδξ μνευδμλδξ ενδζηείαξ, κα ακηζδνά ιέζς 

ελεβένζεςκ (Μάκδ, Μεζζδκία). ιςξ δ πνάλδ ίδνοζδξ αοημηέθαθδξ εθθδκζηήξ 

Δηηθδζίαξ ήηακ εκένβεζα ηαευθα ζοιααηή ιε ημ ηναηζηυ πνυηοπμ πμο ήεεθε κα 

επζαάθεζ δ Ακηζααζζθεία. Ζ Ηενά φκμδμξ ήηακ εηθεβιέκδ απυ ημκ ααζζθζά, χζηε 

υπςξ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ εεζιμφξ, κα εκζζπφεηαζ ηναηζηή ελμοζία ηαζ κα ιδκ 

αιθζζαδηείηαζ ημ ελμοζζαζηζηυ ηδξ πνμαάδζζια
370

.   

Άθθδ ιζα ελέβενζδ πμο εηδδθχεδηε ζηα ηέθδ ημο 1839 ηαζ είπε ςξ αάζδ ημ 

ενδζηεοηζηυ αίζεδια ήηακ απυ ηδκ Φηινξζόδνμε Δηαηξεία, ζηδκ μπμία ςξ ανπδβυξ 

θενυηακ μ ιζηνυηενμξ αδενθυξ ημο Καπμδίζηνζα, Σγςνηγέημξ ηαζ μ Μεζζήκζμξ 

μπθανπδβυξ Νζηδηανάξ. ημπυξ ηδξ Δηαζνείαξ ήηακ υπςξ οπμζηήνζγακ μζ 

ζοθθδθεέκηεξ δ απεθεοεένςζδ ηςκ αθφηνςηςκ πενζμπχκ, Μαηεδμκίαξ, Ζπείνμο ηαζ 

Θεζζαθίαξ
371

.  

Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ ηδξ Δηαζνείαξ, ζημπυξ ήηακ 

ηαζ δ εζςηενζηή ιεηααμθή ηαζ δ αθθαβή δυβιαημξ απυ ηδκ πθεονά ημο ααζζθζά, μ 

μπμίμξ είπε παναιείκεζ ηαεμθζηυξ. Σμ νςζζηυ ηυιια, πμο ανέεδηε λακά ζημ 

ζηυπαζηνμ βζα ηδκ εζςηενζηή αοηή ακαζηάηςζδ, ηαηδβυνδζε ημ αββθζηυ βζα αηυιδ 

ιζα ιδπανμνναθία
372

.  

ηδ δίηδ πμο αημθμφεδζε ημκ Ημφθζμ ημο 1840, μζ ανπέξ επέδεζλακ 

ιεηνζμπάεεζα ζηζξ πμζκέξ ηςκ ζοθθδθεέκηςκ, ςζηυζμ υθμ αοηυ ημ γήηδια επέθενε ημ 

ηέθμξ ηδξ νςζζηήξ πνςημηαεεδνίαξ ηαζ ηδκ επακάηαιρδ ημο αββθζημφ ηαζ ημο 

βαθθζημφ ηυιιαημξ
373

.  

Γφνς ζημ 1850 μ άζδιμξ ηθδνζηυξ Υνζζηυθμνμξ Παπμοθάημξ άνπζζε 

πενζμδεία ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, εηθςκχκηαξ θθμβενμφξ θυβμοξ εκακηίμκ ηδξ 

ηοαένκδζδξ ηαζ ημο ηέιιαημξ. Ο Παπμοθάημξ ακ ηαζ ανπζηά είπε παναηηδνζζηεί 
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αηίκδοκμξ, εκημφημζξ μζ ηοαενκδηζηέξ ακαθμνέξ ημο εκυπθδζακ ημ ηέιια. Ζ 

ηοαένκδζδ γήηδζε απυ ηδκ Ηενά φκμδμ κα επέιαεζ, ημο γδηήεδηε κα πανμοζζαζηεί 

εκχπζυκ ηδξ, υιςξ ηνφθηδηε. Ο απθυξ ηυζιμξ ημκ εεςνμφζε πνμθήηδ ηαζ ημκ 

πνμζηάηεοε. 

Ζ επζννμή ημο ήηακ ηυζμ ιεβάθδ ζημκ απθυ θαυ, πμο δ Ηενά φκμδμξ 

απμθάζζζε κα ζηείθεζ ιμνθςιέκμοξ ζενμηήνοηεξ ζηα ιένδ πμο δνμφζε μ 

Παπμοθάημξ, χζηε κα λεθφβεζ μ ηυζιμξ απυ ηδκ επζννμή ημο, εκχ δ ηοαένκδζδ 

έζηεζθε ημκ Γεκκαίμ Κμθμημηνχκδ ιε ζηναηυ κα ζοθθάαεζ ημκ Παπμοθάημ.  

Ο Παπμοθάημξ αθέπμκηαξ υηζ δε είπε άθθδ επζθμβή ηζκήεδηε ιε 3.000 

μπαδμφξ ημο πνμξ ηδκ Καθαιάηα ηαζ απείθδζε ιε ηαηάθδρδ ηδξ πυθδξ.  Με ιζα 

πνμηήνολδ μ κμιάνπδξ ηδξ Μεζζδκίαξ ηυκζγε ιεηαλφ άθθςκ, υηζ ένπεηαζ μ 

Παπμοθάημξ ιε πμθθμφξ Μακζάηεξ βζα κα ανπάλμοκ ηαζ κα πθζαηζζημθμβήζμοκ. 

Συκζγε επίζδξ υηζ ημκ Παπμοθάημ ημκ ηαηαδζχηεζ δ Ηενά φκμδμξ
374

.  

Έηζζ, μζ Καθαιαηζακμί δεκ άθδκακ ημκ Παπμοθάημ ηαζ ημοξ μπαδμφξ ημο κα 

ιπμοκ ζηδκ πυθδ. Δηείκμξ απμζφνεδηε ζημ ηνδζθφβεηυ ημο ζημκ Σαΰβεημ. Έπεζηα 

ζοκεθήθεδ ημ 1852, ηθείζηδηε ζηζξ θοθαηέξ ημο Ρίμο ηαζ έπεζηα ζηδκ Μμκή 

Πακαπνάκημο ηδξ Άκδνμο, υπμο ηαζ πέεακε ημ 1861. Σμ γήηδια ηδξ Αοημηεθαθίαξ 

ηδξ εθθαδζηήξ Δηηθδζίαξ έβζκε ακηζηείιεκμ υθςκ ηςκ εζδχκ ηςκ  ελεβένζεςκ ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ βζα πμθθά πνυκζα.   

Ο Ηςάκκδξ Καπμδίζηνζαξ άνπζζε ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Γζηαζμζφκδξ, ςξ 

απαναίηδημ ζημζπείμ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηδξ εοηαλίαξ ζημ εζςηενζηυ 

ηδξ πχναξ ηαζ λεηίκδζε ιε ηδ ζφζηαζδ ηαηηζηχκ δζηαζηδνίςκ. Σμ ρήθζζια «Πεξί 

ηνπ Γηνξγαληζκνύ ησλ Γηθαζηεξίσλ» ημο Γεηειανίμο ημο 1828 ήηακ απυ ηα πνχηα 

ιέηνα ημο Κοαενκήηδ
375

. Σμ 1830 ζδνφεδηε ζηδκ Καθαιάηα ημ Πξσηόθιεηνλ 

Γηθαζηήξηνλ Καιακώλ θαη Νεζίνπ
376

.    

Μεηά ηδ δμθμθμκία ημο Κοαενκήηδ, ζηδκ Δεκμζοκέθεοζδ ημο 1832, 

απμθαζίζηδηε απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Πνμζςνζκήξ Κοαένκδζδξ, Αοβμοζηίκμ 

Καπμδίζηνζα, δ παφζδ μνζζιέκςκ δζηαζηδνίςκ ηαζ δ παναπχνδζδ δζηαζμδμζζχκ 

ζημοξ δδιμβένμκηεξ, υπςξ ηαζ ζηδκ πνμεπακαζηαηζηή πενίμδμ. 

Με ηδκ έθεοζδ ημο εςκα λεηζκά δ απμθαζζζηζηυηενδ ηαιπή ζηδκ ελέθζλδ 

ημο εθθδκζημφ δζηαίμο ηαζ αοηυ ζθναβίγεηαζ ιε ιζα ποηκή ηαζ έκημκδ κμιμεεηζηή 

                                                           
374 Π. Κμοιάκημξ, Οη Γήκαξρνη ηεο Καιακάηαο (1834-1978), Καθαιάηα 2017,  ζ. 10 
375
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παναβςβή ζηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ έκκμιδξ ηάλδξ
377

.  Ο Maurer δήθςζε πςξ πνζκ 

θηάζεζ μ ααζζθζάξ εςκαξ ζηδκ Δθθάδα δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ θυβμξ βζα απμκμιή 

Γζηαζμζφκδξ, δζυηζ επζηναημφζε ημ δίηαζμ ημο ζζπονυηενμο
378

.   

Ίζποζε δ Δλάαζαθμξ ημο Ανιεκυπμοθμο ηαζ παναηδνήεδηε ιζα 

πνμζηυθθδζδ ζηδ βενιακζηή κμιζηή επζζηήιδ, ιέζς υιςξ ημο αογακηζκμφ 

δζηαίμο.
379

 Σμ 1834 ζδνφεδηακ απυ ηδκ Ακηζααζζθεία δέηα Πνςημδζηεία, ηνία 

Διπμνμδζηεία, δφμ Δθεηεία ηαζ μ Άνεζμξ Πάβμξ ηαζ έβζκε ιζα αλζυθμβδ πνμζπάεεζα 

βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ Γζηαζμζφκδξ
380

.  

ζμκ αθμνά ημ εεζιζηυ δίηαζμ πμο ίζποε απυ ηα αογακηζκά πνυκζα, μ Maurer 

οπμζηήνζλε ηδκ αλία ημο ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ ήηακ ζεααζηυ απυ υθμοξ ηαζ δεκ 

επέηνερε ηδκ ηαηάνβδζή ημο, υπςξ είπε γδηδεεί. Έδςζε θμζπυκ εκημθή κα 

ηαηαβναθεί ημ εεζιζηυ δίηαζμ ηάεε ηυπμο βζα κα δζαπζζηςεεί ακ είκαζ πναηηζηυ ηαζ 

εθανιυζζιμ  βζα κα εκζςιαηςεεί ζε ιζα ιεθθμκηζηή εκζαία αζηζηή κμιμεεζία
381

.  

ημ κμιυ Μεζζδκίαξ οπήνπακ ζηδκ Κμνχκδ, ζηδ Μεεχκδ, ζημ Αιπεθάηζ, 

ζηδκ Καθαιάηα, ζηδκ Μζηνμιάκδ, ζηδκ Ακδνίηζαζκα ηαζ ζημ Νδζί, εεζιζηυ δίηαζμ 

βζα ημ γήηδια ηδξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ ηδξ πνμίηαξ.
382

 Δπίζδξ, ζηζξ επανπίεξ Νδζίμο, 

Φακανίμο, Κοπανζζζίαξ (Ανηαδζά), Κμνχκδξ, Καθαιάηαξ, ίζποε ημ εεζιζηυ δίηαζμ 

πενί επζηνμπείαξ, παηνζηήξ ελμοζίαξ, κμιήξ, ηονζυηδηαξ, δμοθεζχκ, πνμκμιίςκ ηαζ 

οπμεδηχκ
383

.  

Σμ κμιμεεηζηυ ένβμ ηδξ Ακηζααζζθείαξ, πανά ηα απμθοηανπζηά ημο 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ ημ ζφκμθμ ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ, ήηακ αλζυθμβμ
384

. 

Δζζήπεδ βναπηή κμιμεεζία, ζδνφεδηακ δζηαζηήνζα βζα ηδκ απμκμιή ηδξ δζηαζμζφκδξ, 

μνίζηδηακ υθα ιε ηάεε θεπημιένεζα ηαζ ακαβκςνίζηδηε ημ εεζιζηυ δίηαζμ ηςκ 

επανπζχκ, υπμο αοηυ είπε επζηναηήζεζ
385

.   

Ζ Καθαιάηα, ιζα πυθδ ιε ιεβάθδ ζζημνία, δεκ ιπμνμφζε κα ιδκ έπεζ 

πανάδμζδ ζηδκ μζημκμιία, απυ ηα πνμεπακαζηαηζηά ηζυθαξ πνυκζα. ηδ δζάνηεζα ημο 
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18
μο

 αζχκα δ Καθαιάηα ελεθίπεδηε ζε αλζυθμβμ ηέκηνμ ειπμνίμο, ιε ααζζηυ ηδξ 

άλμκα ηζξ ελαβςβέξ
386

.  

Απυ ημ θζιάκζ ηδξ Καθαιάηαξ βίκμκηακ ελαβςβέξ λενχκ ζοηχκ ηαζ θαδζμφ 

ηδξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ. Σμ θάδζ ηδξ Καθαιάηαξ πνμμνζγυηακ ηονίςξ βζα 

δζαηνμθζημφξ ζημπμφξ ζηα βενιακζηά ηναηίδζα, ιέζς ημο θζιακζμφ ηδξ Σενβέζηδξ
387

.  

Ηδζαίηενδ ακάπηολδ είπε ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ Κμνχκδξ, υπμο Γάθθμζ έιπμνμζ 

άνπζζακ κα εβηαείζηακηαζ ζηδκ πενζμπή ιε ζημπυ ημ θάδζ ηδξ πενζμπήξ, ημ μπμίμ ημ 

πνδζζιμπμζμφζακ ζηζξ βαθθζηέξ ζαπςκμπμζίεξ. Γαθθζηά πθμία επίζδξ πνμζέββζγακ ηα 

θζιάκζα ημο Νααανίκμο ηαζ ηδξ Μεεχκδξ. Γζα ειπμνζημφξ θυβμοξ δ βαθθζηή 

ηοαένκδζδ πνμπχνδζε ζηδ ζφζηαζδ ηδξ έδναξ ημο βαθθζημφ πνμλεκείμο ζηδκ 

Κμνχκδ ηαζ ιζα έδνα οπμπνυλεκμο ζηδκ Καθαιάηα
388

.   

Ο ιεβαθφηενμξ ηεθαθαζμφπμξ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο, μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ, είπε ζηαεενή ζοκενβαζία ιε ημοξ 

Μακζάηεξ παναβςβμφξ θαδζμφ ηαζ ήηακ μ ζδιακηζηυηενμξ ελαβςβέαξ ηςκ πνμσυκηςκ 

ηδξ Μάκδξ, πμο δζμπεηεφμκηακ ζημ ελςηενζηυ απυ ημ θζιάκζ ηδξ Καθαιάηαξ. Με ημοξ 

Γάθθμοξ ειπυνμοξ ζοκενβάζηδηακ ηαζ μζ αδενθμί Γδιδηνάηδξ ηαζ Ζθίαξ ΣΕάκε. Οζ 

έιπμνμζ ηδξ Μεζζδκίαξ ζοβηνμημφζακ ηδκ μζημκμιζηή ανζζημηναηία ηδξ πενζμπήξ, δ 

μπμία είπε πμθζηζηυ ηαζ δζμζηδηζηυ νυθμ
389

.    

Απυ ημ θζιάκζ ηδξ Καθαιάηαξ ελάβμκηακ ηαζ πνμσυκηα υπςξ ιεηάλζ, 

αηαηένβαζημ δένια, ζηάνζ. Σμ θζιάκζ ηδξ Καθαιάηαξ, ςξ επίκεζμ ηδξ ημκηζκήξ 

εκδμπχναξ, ελεθίπεδηε ζε αλζυθμβμ ηέκηνμ ειπμνίμο, ιε ααζζηυ άλμκα ηζξ ελαβςβέξ 

αβνμηζηχκ πνχηςκ οθχκ ηαζ πνμσυκηςκ δζαηνμθήξ. Ζ Καθαιάηα ηαηέζηδ ηζξ 

παναιμκέξ ημο 1821 ηυπμξ ιε αλζυθμβδ ειπμνζηή ημζκυηδηα πμο έιεθθε κα 

δζαδναιαηίζεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ Δπακάζηαζδ
390

.     

Με ηδκ έθεοζδ ηςκ Βαοανχκ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ημπμεεηήεδηε ιε 

απμθαζζζηζηυηδηα ζηδκ ηνμπζά ημο εηζοβπνμκζζιμφ.
391

 Πένακ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ιέηνςκ βζα ηδκ ακαδζάνενςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο ηνάημοξ, μζ Βαοανμί 

πνμπχνδζακ ζηδκ ζηήνζλδ ηδξ μζημκμιίαξ ζηδκ αβνμηζηή μζημκμιία, δ μπμία 
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απμηεθμφζε αηυιδ ηαζ ιεηά ημκ εάκαημ ημο Καπμδίζηνζα, ημκ ιεβαθφηενμ 

ζοκηεθεζηή ζημ εηήζζμ εεκζηυ εζζυδδια
392

.  

Οζ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ έθηακακ ημ 46% ημο εδάθμοξ. Σμ 58% ηςκ 

βεςνβζηχκ εηηάζεςκ ακήηε ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, δ μπμία απμηεθμφζε ηαζ ζηα πνχηα 

πνυκζα ηδξ μεςκμηναηίαξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, ιε 6.225 

ηεηναβςκζηά ιίθζα έηηαζδ
393

.  

ηα πνχηα πνυκζα ημο εςκα δ μζημκμιία ηδξ Δθθάδμξ, ήηακ μζημκμιία ηδξ 

επζαίςζδξ ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα, εκχ πζμ ελεθζβιέκδ μζημκμιία θεζημονβμφζε ζηα 

πανάθζα ηαζ ηα κδζζά. Σμ εαθάζζζμ ειπυνζμ πνμζέθενε πμθθά ηένδδ ηαζ 

πνμεπακαζηαηζηά ζε πμθθά ιένδ, υπςξ Ναφπθζμ, Πάηνα, Καθαιάηα, Νααανίκμ, 

Κμνχκδ, αθθά ηαζ ηα κδζζά Όδνα, πέηζεξ, Κάζμ, Μήθμ, Μφημκμ
394

.     

  Ζ αβνμηζηή παναβςβή εκζζπφεδηε ιε κέα πνμσυκηα ηαζ κέεξ ηεπκζηέξ απυ 

ημοξ Βαοανμφξ ηαζ ζε αοηυ αμήεδζε ηαζ δ ηαηαζημθή ηδξ θδζηείαξ ηαζ ηδξ 

ηνμιμηναηίαξ ζηδκ φπαζενμ απυ ηδκ Ακηζααζζθεία. Οζ βεςνβμί ηαηυνεςζακ κα 

αολήζμοκ ηζξ ηαθθζενβδιέκεξ εηηάζεζξ ηαηά 2/3 ιυθζξ ζε ιζα πνμκζά (1834)
395

.   

Έβζκακ επίζδξ εζζαβςβέξ γχςκ απυ ηδ Θεζζαθία ηονίςξ, βζα ηδκ εκίζποζδ 

ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ εκζζπφεδηε ηαζ μ ηθάδμξ ηδξ αζμηεπκίαξ, πμο ααζζγυηακ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηαζ ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ιζηνήξ ηθίιαηαξ, βζαηί βζα αζμιδπακία δεκ 

ιπμνμφζε κα βίκεζ θυβμξ δζυηζ δεκ οπήνπακ δνυιμζ πμο εα αμδεμφζακ ζηδ ακάπηολδ 

ιζαξ  αζμιδπακίαξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ
396

.  

Ζ αζμιδπακία άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ λακά πάκς ζηδκ ιεηαλμονβία, ηδκ 

παθαζυηενδ ειπμνεοιαηζηή ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα ημο εθθδκζημφ πχνμο, πμο 

είπε ζδζαίηενα ζοζηδιαημπμζδεεί ηαζ επζηεκηνςεεί ζηδ κυηζα Δθθάδα, ζηδκ πενζμπή 

ημο Μοζηνά ηαζ ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ ζε ιενζηά κδζζά ηςκ Κοηθάδςκ, ηονίςξ ηδκ 

Άκδνμ
397

.  

Ζ γήηδζδ ημο ιεηαλζμφ αολακυηακ ιε ηαπφηδηα πάνδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ιεηαλμονβίαξ ηαζ ηδξ οθακημονβίαξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζδίςξ ζηδ Λουκ ηδξ Γαθθίαξ. Ζ 

εθηοζηζηυηδηα ημο ηθάδμο ήηακ ηέημζα πμο ανηεημί Δονςπαίμζ επζπεζνδιαηίεξ 

ένπμκηακ ζηδ  Δθθάδα. Έθθδκεξ επζπεζνδιαηίεξ, υπςξ μ Κςκζηακηίκμξ Γμονμφηδξ 
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άκμζλακ ηα δομ πνχηα ιεηαλμονβεία ζηδ πάνηδ ηαζ ηδ Μεζζήκδ ζημ ηέθμξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1830, έπμκηαξ πνμκυιζα ηαζ δζεοημθφκζεζξ απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ
398

.  

Ανβυηενα ζδνφεδηακ ιεηαλμονβεία ζηδκ Αεήκα, ημκ Πεζναζά, ηδκ Όδνα 

δζυηζ μ εςκαξ ηαζ μζ ηοαενκήζεζξ ημο ήεεθακ κα δζαιμνθχζμοκ ηδκ μζημκμιζηή γςή 

ημο ηυπμο ιε αάζδ ημκ δζεεκή μζημκμιζηυ μνίγμκηα
399

. Ζ Ακηζααζζθεία ηαζ ιεηέπεζηα 

μ εςκαξ έηακακ ζοκεπείξ ημκςηζηέξ ηζκήζεζξ ζηδκ μζημκμιία ηδξ πχναξ ιε ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ αθζείαξ ηαζ ηςκ αθοηχκ, ιε ημ κμιζζιαηζηυ ηαζ ηεθςκεζαηυ 

ζφζηδια, ημοξ θυνμοξ, ηδκ μζημκμιζηή δζμίηδζδ
400

.  

Ήδδ ιε ηδκ έθεοζδ ημο εςκα ημ 1833 δ Καθαιάηα ακαδείπεδηε ζε 

ειπμνζηυ ηαζ καοπδβζηυ ηέκηνμ ημο κεμζφζηαημο ααζζθείμο. Ζ Καθαιάηα απυ ημ 

1843 ςξ ημ 1857 ηαηείπε ηδκ 9
δ
 εέζδ ακάιεζα ζηα καοηζθζαηά ηέκηνα ηδξ Δθθάδαξ 

απυ άπμρδ δοκαιζηυηδηαξ ημο ειπμνζημφ ζηυθμο ηδξ. οβηεηνζιέκα ζημ κδμθυβζμ 

ηδξ Καθαιάηαξ θένμκηαζ εββεβναιιέκα 145 πθμία, ηονίςξ ηαΐηζα, βεβμκυξ πμο 

οπμδδθχκεζ ιεηαθμνέξ ζε ημκηζκέξ πενζμπέξ ηαζ ιεηαθμνέξ πνμσυκηςκ ηδξ βεζημκζηήξ 

παναθζαηήξ γχκδξ
401

.  

Ζ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ Καθαιάηαξ μθείθεηαζ ζημκ ηονίανπμ νυθμ ημο 

εζζαβςβζημφ ηαζ ελαβςβζημφ ειπμνίμο, ζηδκ αβνμηζηή ηαζ αζμιδπακζηή παναβςβή. Ο 

νυθμξ ημο θζιακζμφ ηδξ Καθαιάηαξ ηαεζζηά αοημκυδημ ημ βζαηί ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 

αζχκα ζηδκ Καθαιάηα θεζημονβμφζακ 12 Πνμλεκεία λέκςκ πςνχκ
402

.  

Δπίζδξ, ημ 1865 ζδνφεδηε ημ Λζιεκζηυ Σαιείμ Καθαιάηαξ πμο έεεζε ηζξ 

αάζεζξ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ πυθδξ ηαζ δνμιμθυβδζε ημ 

υκεζνμ ηςκ Καθαιαηζακχκ χζηε κα βίκεζ δ πυθδ ημοξ δ Μαζζαθία ημο Μμνζά, υπςξ 

έθεβακ.       

Σμ γήηδια ηςκ εεκζηχκ βαζχκ απμηεθμφζε ιζα πθδβή ζηδκ μζημκμιία ηδξ 

πχναξ ηαζ επί Καπμδίζηνζα ηαζ επί  εςκμξ, δζυηζ εζδζηά μ Καπμδίζηνζαξ δεκ 

ιπυνεζε κα ηάκεζ ηάηζ βζα ημ γήηδια αοηυ. φιθςκα ιε ημκ Maurer αοηή δ εεκζηή 

αηίκδηδ ηηδιαηζηή ζδζμηηδζία πανέιεκε ιμζνμθαηνζηά ζε πένζα μνζζιέκςκ 

ηαθθζενβδηχκ, εκχ ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ιζα ζδιακηζηή πδβή  εζυδςκ ημο κέμο 

ηνάημοξ
403

.    
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 Π. Κμοιάκημξ, Οη Γήκαξρνη ηεο Καιακάηαο (1834-1978), Καθαιάηα 2017,  ζ. 7 
403

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 585 
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 Με ημκ υνμ «εεκζηέξ βαίεξ» εκκμμφκηαζ μζ αηίκδηεξ ηηδιαηζηέξ ζδζμηηδζίεξ 

ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, πμο ακήηακ ζε ιμοζμοθιάκμοξ ζδζχηεξ πμο ηζξ 

εηιεηαθθεφμκηακ ή ζε ιμοζμοθιακζηά ενδζηεοηζηά ζδνφιαηα επί Σμονημηναηίαξ. Ζ 

πθεζμρδθία αοηχκ ηςκ ηηδιάηςκ ανίζημκηακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ ιενζηέξ 

εηηάζεζξ ζηδ ηενεά Δθθάδα. Σα εεκζηά αοηά ηηήιαηα απμηεθμφζακ ηδ ιυκδ 

ζδζμηηδζία ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ ημ ιυκμ μζημκμιζηυ ηδξ επέββομ ηαζ 

πνμεπακαζηαηζηά ηαζ ιεηεπακαζηαηζηά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εθεφεενμο 

πμθζηζημφ αίμο ηδξ.  

Με δζάηαβια ημο Απνζθίμο ημο 1834 απμθαζίζηδηε πςξ ηα ιζζεςιέκα 

δδιυζζα ηηήιαηα εα πανέιεκακ ζημοξ εκμζηζαζηέξ ημοξ ηαζ άθθα εα κμζηζάγμκηακ, 

υπςξ μζ εθαζχκεξ ηδξ Κμνχκδξ ηαζ ηδξ Μεεχκδξ
404

. Έβζκακ αηυιδ δφμ πνμζπάεεζεξ 

εηπμίδζδξ ηςκ εεκζηχκ βαζχκ, δ ιζα ημ 1835 ιε ημ «λόκν πεξί πξνηθνδόηεζεο» ηαζ ημ 

1838  βζα ηδκ πχθδζδ ηδξ βδξ ζε ζηναηζςηζημφξ ηαζ ηδκ ίδνοζδ πυθεςκ
405

.   

 Ο κυιμξ πενί πνμζημδυηδζδξ πνμέαθεπε ηδ δζακμιή ηςκ βαζχκ ζηζξ θηςπέξ 

μζημβέκεζεξ ηαζ άπμνμοξ αβςκζζηέξ, ιε ζημπυ ηδκ βεςνβζηή ημοξ απμηαηάζηαζδ. Με 

ημ ιέηνμ αοηυ απμγδιζχεδηακ ανηεημί αβςκζζηέξ ηδξ Δπακάζηαζδξ, αθθά μ κυιμξ 

αοηυξ άνβδζε κα απμθένεζ απμηεθέζιαηα
406

.  

Σμ γήηδια ηδξ εηπμίδζδξ ηςκ εεκζηχκ ηηδιάηςκ ημ έθοζε μ Αθέλακδνμξ 

Κμοιμοδμφνμξ, Μεζζήκζμξ πμθζηζηυξ ηαζ δζηδβυνμξ, απυ ιεβάθδ μζημβέκεζα ηδξ 

Μεζζδκίαξ πμο οπδνέηδζε επίζδξ ημκ Αβχκα ηδξ ακελανηδζίαξ, ημ 1871 ιε ζπεηζηυ  

κμιμζπέδζμ  πμο πέναζε ζδ Βμοθή. 

Απυ ηδκ ανπή ηδξ ααζζθείαξ ημο εςκα, έςξ ηαζ ηδκ έλςζή ημο ημ 1862, 

ζηδκ Καθαιάηα δζηέθεζακ δήιανπμζ άκενςπμζ ηφνμοξ, απυ ιεβάθεξ ζζημνζηέξ 

μζημβέκεζεξ, υπςξ μ Πακαβζχηδξ Μπεκάηδξ (1834-1841), εββμκυξ ημο ιεβάθμο 

πνμφπμκηα Πακαβζχηδ Μπεκάηδ
407

. Δπί δδιανπίαξ Πακαβζχηδ Μπεκάηδ, ημ ααζζθζηυ 

γεφβμξ εςκα-Αιαθίαξ, επζζηέθεδηακ ηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ, ζηζξ 18 

επηειανίμο 1840, βζα ημκ εμνηαζιυ ηςκ βεκεεθίςκ ημο κεανμφ ααζζθζά. Ζ πυθδ 

επζθέπεδηε βζα ζζημνζημφξ θυβμοξ, ζηδκ πυθδ απυ υπμο λεηίκδζε μ ιεβάθμξ 

λεζδηςιυξ ημο 1821
408

. 

                                                           
404

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π., ζ. 587 
405

 Γ. Λ. Μάμονεν, ό.π.,  ζ. 586 
406

 Α. Βαηαθυπμοθμξ, ό.π., ζ. 223  
407 Π. Κμοιάκημξ, ό.π., ζ. 17 
408

 Π. Κμοιάκημξ, ό.π., ζ. 34 
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 ηδκ εμνηαζηζηή εηδήθςζδ πνςημζηάηδζε μ δήιανπμξ Πακαβζχηδξ 

Μπεκάηδξ ηαζ ημ Γδιμηζηυ οιαμφθζμ. Δθδιενίδεξ ηςκ Αεδκχκ έβναρακ ζπεηζηά ιε 

ηδκ επίζηερδ ημο ααζζθζημφ γεφβμοξ ζηδκ Καθαιάηα «Ο ηόπνο άξεζε πνιύ εηο ηαο 

Α.Α.Μ.Μ. δηα ηελ θπζηθήλ ηνπ θαιινλήλ θαη δηόηη ε πόιηο πεξηζηνηρίδεηαη από 

ιεκνλνπνξηνθαιόδελδξα πεξηβόιηα, θαη ειαηόδελδξα, κάιηζηα εθεκίζζε όηη ε 

Βαζίιηζζα είπελ, όηη ζέιεη νηθνδνκήζεη εληαύζα θαη νηθίαλ δηα λα έξρεηαη 

θαη΄έηνο..»
409

. 

Γεφηενμξ δήιανπμξ ηδξ Καθαιάηαξ ήηακ μ Ηςάκκδξ Κ. Κονζαηυξ (1841-

1857), απυ μζημβέκεζα πνμεζηχκ ηαζ Φζθζηχκ ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ αδενθυξ ημο 

βκςζημφ Φζθζημφ  Κονζαημφ Καιανζκμφ
410

.  

Σνίημξ δήιανπμξ ηδξ πυθδξ απυ ημ 1858-1862, ήηακ μ Θευδςνμξ Ηςάκκμο 

Κονζαηυξ, βζμξ ημο πνμδβμφιεκμο δδιάνπμο, Ηςάκκδ Κ. Κονζαημφ, αδενθυξ ημο 

Φζθζημφ ηαζ πνμηνίημο Υαηγδβζακκμφθδ, πμο ζημηχεδηε ζηζξ ιάπεξ εκακηίμκ ημο 

Ηιπναήι ηαζ εββμκυξ ημο Πακαβή Κονζαημφ, ημκ μπμίμ είπακ θοθαηίζεζ μζ Σμφνημζ 

ςξ υιδνμ ιαγί ιε άθθμοξ πνμηνίημοξ ηδξ Καθαιάηαξ παναιμκέξ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ
411

. 

Μεηά ηδκ εηενυκζζδ ημο εςκα ημκ Οηηχανδ ημο 1862 ηαζ πνζκ ηδκ εηθμβή 

ημο κέμο ααζζθζά απυ ηζξ Μεβάθεξ Γοκάιεζξ, ακέθααε ςξ αζνεηυξ Γήιανπμξ ηδξ 

Καθαιάηαξ μ Πακαβζχηδξ Εάνημξ, ςξ ημκ Γεκάνδ ημο 1863
412

 πμο ακέθααε μ Πέηνμξ 

Μαονμιζπάθδξ, βζμξ ημο Ακηςκίμο Μαονμιζπάθδ ηαζ ακζρζυξ ημο Πεηνυιπεδ.
413

 Απυ 

ημ 1863 ηαεζενχεδηε ζηδκ Καθαιάηα μ εεζιυξ ημο Ακηζδδιάνπμο
414

.    

Ζ Μεζζδκία πνςημζηάηδζε ηαζ ζηα πνυκζα ημο εθεφεενμο πμθζηζημφ αίμο, 

ιε πνμζςπζηυηδηεξ πμο ζδιάδερακ ηδκ ημπζηή ηαζ υπζ ιυκμ ζζημνία. Ζ πυθδ ηδξ 

Καθαιάηαξ, ζοιπενζθαιαακυιεκδ ζημ εεζιζηυ ένβμ ηςκ πνχηςκ ηοαενκυκηςκ ηδξ 

πχναξ, μνβακχεδηε δζμζηδηζηά, μζημκμιζηά, εηπαζδεοηζηά, απέηηδζε δζηαζηήνζμ ιε 

ημκ Αθέλακδνμ Κμοιμοδνμφνμ κα δζμνίγεηαζ ακηζεζζαββεθέαξ ζηδκ πυθδ ηδξ 

Καθαιάηαξ ημ 1847 ηαζ βεκζηυηενα οπήνλε έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα αζηζηά ηέκηνα 

ηδξ Πεθμπμκκήζμο
415

.   
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410
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412
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414

 Π. Κμοιάκημξ, ό.π., ζ. 113 
415
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Δπίλογορ 

Ζ ιαηνά ζζημνία ηδξ Μεζζδκίαξ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζε 

πμθθά ηαζ ζδιακηζηά ζηάδζα ζηα πθαίζζα ηδξ κευηενδξ ηαζ ζφβπνμκδξ εθθδκζηήξ 

ζζημνίαξ. Ζ Μεζζδκία πνςημζηάηδζε ζε απεθεοεενςηζηά ηζκήιαηα, πνμάββεθμοξ ηδξ 

ιεβάθδξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821, ιε ηδκ μπμία έθδλε μνζζηζηά μ μεςιακζηυξ γοβυξ.  

Σα Ονθςθζηά λεηίκδζακ απυ ηδκ ιεζζδκζαηή βδ ηαζ ηδκ ζηοηάθδ πήνακ δ 

Φζθζηή Δηαζνεία ηαζ μζ μπθανπδβμί, ιε ηδκ Καθαιάηα κα ηαηέπεζ ηα πνςηεία ςξ δ 

πνχηδ εθθδκζηή πυθδ πμο απεθεοεενχεδηε απυ ημοξ Σμφνημοξ. Ζ Μεζζδκία 

ακέδεζλε ιζα πθδεχνα μπθανπδβχκ, πμθζηζηχκ ηαζ ζηναηζςηζηχκ ανπδβχκ, ιε 

ηαηααμθέξ απυ ιεβάθεξ μζημβέκεζεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ιε απμβυκμοξ ημοξ κα 

πνςηαβςκζζημφκ έςξ ζήιενα ζε ζδιακηζημφξ ηθάδμοξ ημο ημζκςκζημφ βίβκεζεαζ.   

Πθδεχνα ιαπχκ δυεδηε ζηδκ ιεζζδκζαηή βδ, ιε ηδ εοζία ημο Παπαθθέζζα 

ζημ Μακζάηζ κα πνμηαθεί νίβμξ ζοβηίκδζδξ έςξ ηζξ ιένεξ ιαξ. Αημθμφεδζε δ 

καοιαπία ζημ Νααανίκμ, υπμο ιε ηδ ζοιαμθή ημο ζηυθμο  ηςκ ηνζχκ Μεβάθςκ 

Γοκάιεςκ, δυεδηε ηέθμξ ζηδκ εθθδκζηή Δπακάζηαζδ 

Με ηδκ εηθμβή ημο Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα ζημ αλίςια ημο πνχημο Κοαενκήηδ 

ηδξ εθεφεενδξ Δθθάδμξ, άνπζζακ κα ηίεεκηαζ ηα εειέθζα εκυξ ζφβπνμκμο εονςπασημφ 

ηνάημοξ, ζηα δοηζηά πάκηα πνυηοπα. Οζ αλζυθμβεξ πνμζπάεεζεξ ημο Κοαενκήηδ βζα 

ηδκ ακαζφκηαλδ ηδξ πχναξ, πενζεθάιαακακ ηαζ ημκ κμιυ Μεζζδκίαξ, ιε πθμφζζμ 

ένβμ ζε υθα ηα επίπεδα: εηπαζδεοηζηυ, ημζκςκζηυ, ζημκ ημιέα ηδξ Γζηαζμζφκδξ ηαζ 

μζημκμιζηά, ιε ηδκ Καθαιάηα κα ακαδεζηκφεηαζ ζε οπμθμβίζζιδ μζημκμιζηή  δφκαιδ.  

Σμ ένβμ ημο Καπμδίζηνζα ζοκεπίζηδηε απυ ημοξ Βαοανμφξ, ηάκμκηαξ ηδκ 

Δθθάδα έκα ζφβπνμκμ ηνάημξ, δζμζηδηζηά δζανενςιέκμ ιε αάζδ ημ Ναπμθευκηεζμ 

ζφζηδια δζμίηδζδξ.
416

 Ζ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ, ακηάλζα ηδξ ζζημνίαξ ηδξ, είκαζ ιζα 

πυθδ πμο ζοιιεηέπεζ εκενβά ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ ιζαξ 

πχναξ εκηαβιέκδξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ είκαζ ιζα πυθδ πμο δζεηδζηεί ιε 

αλζχζεζξ ημκ ηίηθμ ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Πνςηεφμοζαξ ηδξ Δονχπδξ ζηα 200 πνυκζα ηδξ 

απεθεοεένςζήξ ηδξ.
417
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Πεπίλητη 

Ζ Καθαιάηα ηαηαθήθεδηε απυ ημοξ Οεςιακμφξ Σμφνημοξ ημ 1459. Σμ 

1464 ηαηαθήθεδηε απυ ημοξ Βεκεημφξ ηαζ ημ 1685 ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ απυ 

ημκ Μμνμγίκζ, ςζηυζμ ημ 1715 λακάπεζε ζηα πένζα ηςκ Οεςιακχκ.  

Παναιμκέξ ηδξ Δπακάζηαζδξ ημο 1821, υηακ μ επακαζηαηζηυξ ακααναζιυξ 

ήηακ δζάποημξ ζε μθυηθδνμ ημκ εθθδκζζιυ ηαζ ηονίςξ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, υπμο είπε 

απμθαζζζηεί πςξ εα λεηζκήζεζ δ Δπακάζηαζδ, δ Μεζζδκία πνμζέθενε πθήεμξ 

μπθανπδβχκ ηαζ αβςκζζηχκ, μζ μπμίμζ είπακ ιοδεεί ζημοξ ζημπμφξ ηδξ Φζθζηήξ 

Δηαζνείαξ ιενζηά πνυκζα πνζκ ηαζ είπακ πνμζθένεζ υηζ ιπμνμφζακ ζημκ εεκζηυ ζημπυ 

ηδξ απεθεοεένςζδξ.  

Ο υβημξ ηςκ μπθανπδβχκ πμο ιπήηακ ζημ πάκεεμκ ηςκ δνχςκ ημο 1821 

πνμένπεηαζ απυ ηδ Μεζζδκία: Θευδςνμξ Κμθμημηνχκδξ, Γνδβυνζμξ Γζηαίμξ ή 

Παπαθθέζζαξ, Νζηδηανάξ, Ακαβκςζηανάξ, Παπαηζχκδξ ηαζ πμθθμί αηυιδ, 

πνςημζηάηδζακ ζηζξ ιάπεξ ημο Αβχκα πμο μδήβδζακ ζηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

Δθθάδμξ.  

Ζ ιεβαθφηενδ ζηζβιή ζηδκ ζζημνία ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ 

Καθαιάηαξ ήηακ δ απεθεοεένςζδ ηδξ πυθδξ ζηζξ 23 Μανηίμο 1821, υηακ μζ 

μπθανπδβμί Νζηδηανάξ, Κμθμημηνχκδξ, Παπαθθέζζαξ, ιε ηδ ζοκδνμιή ηςκ 

Μακζαηχκ οπυ ημκ Πεηνυιπεδ Μαονμιζπάθδ, εζζήθεακ ζηδκ πυθδ ηαζ ηδκ 

απεθεοεένςζακ, φζηενα απυ δυθμ πνμξ ηδκ ημονηζηή θνμονά ημο αμεαυδα ηδξ 

Καθαιάηαξ, Ανκαμφημβθμο μοθεσιάκ αβά, μ μπμίμξ δεκ ιπυνεζε κα ακηζδνάζεζ. 

Αημθμφεδζε δμλμθμβία ζημκ Ηενυ Ναυ ηςκ Αβίςκ Απμζηυθςκ, υπμο 

εοθμβήεδηε δ επακαζηαηζηή ζδιαία ηαζ ηδνφπεδηε επίζδια δ έκανλδ ηδξ 

Δπακάζηαζδξ. Σδκ ίδζα ιένα οπεβνάθδ ζηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ απυ ημκ πνυεδνμ 

ηδξ Μεζζδκζαηήξ Γενμοζίαξ πμο ζοζηάεδηε ζηδκ πυθδ, Πεηνυιπεδ Μαονμιζπάθδ,  

δ «Πξνθήξπμε πξνο ηηο επξσπατθέο απιέο», ιε απαίηδζδ ηδ δζεεκή ακαβκχνζζδ ηδξ 

εθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ.   

ηδ ιεζζδκζαηή βδ δυεδηακ ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ιάπεξ ημο 

Αβχκα, υπςξ δ ιάπδ ζηδ θαηηδνία, ζημ Νζυηαζηνμ, δ ιάπδ ζημ Μακζάηζ, πμο 

ζημίπδζε ηδ γςή ζημκ δνςζηυ Παπαθθέζζα, αθθά ηαζ δ καοιαπία ημο Νααανίκμο πμο 

επζζθνάβζζε μοζζαζηζηά ηδ θήλδ ηδξ Δπακάζηαζδξ ηαζ μδήβδζε ζηδκ ηεθζηή 

δζεοεέηδζδ ημο εθθδκζημφ γδηήιαημξ.  



117 
 

Αημθμφεδζε μ ενπμιυξ ημο Καπμδίζηνζα ηαζ δ δζαιυνθςζδ ηςκ εεζιχκ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ. Μεηά ηδ δμθμθμκία ημο Ηςάκκδ Καπμδίζηνζα, αημθμφεδζε δ 

εηθμβή ηαζ δ έθεοζδ ζηδκ Δθθάδα, ημο Βαοανμφ ααζζθζά εςκα, βζμο ημο ααζζθέα 

Λμοδμαίημο Α΄ ηδξ Βαοανίαξ, ζοκμδεουιεκμξ απυ ηνζιεθή Ακηζααζζθεία ςξ ηδκ 

εκδθζηίςζή ημο.  

Ζ Μεζζδκία, υπςξ υθδ δ εθθδκζηή επζηνάηεζα δζαιμνθχεδηε ζε υθμοξ ημοξ 

ημιείξ, υπςξ δζμζηδηζηά, μζημκμιζηά, ζημκ ημιέα παναβςβήξ, ακάπηολδξ, 

Δηπαίδεοζδξ, Γζηαζμζφκδξ ηαζ βεκζηυηενα αημθμφεδζε ιζα ηνμπζά ζοκεπμφξ πνμυδμο 

ηαζ ακάπηολδξ.   Ζ Μεζζδκία πνςημζηάηδζε ηαζ ζε έκμπθεξ ελεβένζεζξ εκακηίμκ ηαζ 

ημο Καπμδίζηνζα ηαζ ηδξ Ακηζααζζθείαξ.  

Ο κμιυξ Μεζζδκίαξ πνςημζηάηδζε ζημκ Αβχκα ηδξ εθεοεενίαξ, ιε 

μπθανπδβμφξ ηαζ πμθζηζηά ηγάηζα κα πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ηυθπμοξ ηδξ, ιε 

απμβυκμοξ ημοξ κα πνςημζηαημφκ ζηδκ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή έςξ ηαζ ζήιενα. 

Ζ ιεηάααζδ ηδξ Μεζζδκίαξ απυ ηδκ φζηενδ ημονημηναηία ςξ ηδ δεηαεηία ημο 1840 

είκαζ ημ εέια ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ πμο εα εηπμκήζς.    

 

 

 


