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Πξόινγνο 

 Γχν αηψλεο αθξηβψο απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ν 

μεζεθσκφο ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ ζπλερίδεη λα ζπδεηηέηαη θαη λα 

κειεηάηαη απφ αλζξψπνπο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Σν αξρεηαθφ πιηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα 

κειεηήζεη θαλείο είλαη πινχζην. Απνκλεκνλεχκαηα ζπνπδαίσλ αγσληζηψλ ηνπ 1821, 

εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, εγθπθινπαίδεηεο, είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ έλαο αλαγλψζηεο, έλαο ελ δπλάκεη κειεηεηήο, ψζηε λα κπνξέζεη κφλνο λα 

μεδηπιψζεη 9 ρξφληα Δπαλάζηαζεο, ελλέα ρξφληα πξνζπάζεηαο γηα απνηίλαμε 4 

αηψλσλ ζθιαβηάο. 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζηφρν λα ζπιιέμεη θαη λα μερσξίζεη 

κεξηθά απφ ηα πην ζπνπδαία γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο μεθηλψληαο απφ 

ηελ θήξπμή ηεο ζην Ηάζην ηεο Μνιδαβίαο απφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1821 θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ίδξπζε ελφο αλεμάξηεηνπ, πιένλ, 

ειιεληθνχ θξάηνπο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1830. Θα αλαιπζνχλ κεξηθέο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κάρεο ηνπ αγψλα ηφζν ζε ζηεξηά φζν θαη ζε ζάιαζζα, κάρεο, νη 

νπνίεο αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζή ηνπο είραλ λα βάινπλ ε θάζε κία έλα κηθξφ 

ιηζαξάθη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο θηιφδνμνπ ζρεδίνπ, ηελ ίδξπζε, δειαδή, ελφο 

θξάηνπο απαιιαγκέλνπ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.  

 Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ππαιιήισλ 

ηεο κπφξεζα εχθνια λα πξνρσξήζσ ζε δηαδαλεηζκφ απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο 

Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

θαζψο θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ θαη Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

θ. Θαλάζε Υξήζηνπ πνπ κε εκπηζηεχηεθε λα θαηαπηαζηψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ 

ζέκα θαη ήηαλ δίπια κνπ φπνηε ηνλ ρξεηάζηεθα. 
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Δηζαγσγή 

 Ζ απφθαζε ησλ Διιήλσλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ην δπγφ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο ήηαλ κία ζθέςε, ε νπνία ππήξρε ζην κπαιφ ηνπο ήδε απφ ην 1814, 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Καη ελψ ε Δπαλάζηαζε δχλαην λα 

μεθηλήζεη απφ ηελ Διιάδα, ηα γεγνλφηα ήξζαλ έηζη, ψζηε ην έλαπζκα λα δνζεί απφ 

ηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Μνιδαβία. 

 Σν πξψην θεθάιαην μεθηλά λα πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ Δπξψπε ηνλ 19
ν
 αηψλα. Με ηελ ίδξπζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ην 

1814 μεθίλεζε θαη ε νξγάλσζε ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Καζψο ηα ρξφληα 

πεξλνχζαλ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1821, ν αξρεγφο ηεο Δηαηξείαο Αιέμαλδξνο 

Τςειάληεο αλαγθάζηεθε λα επηζπεχζεη ηα γεγνλφηα θεξχζζνληαο ηελ Δπαλάζηαζε 

ζην Ηάζην ηεο Μνιδαβίαο. Μπνξεί ν επίιεθηνο ζηξαηφο ηνπ λα εηηήζεθε ζην 

Γξαγαηζάλη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1821, δεκηνχξγεζε, φκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή, ηνλ ηέιεην 

αληηπεξηζπαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία επαλαζηαηηθψλ εζηηψλ ζηελ Διιάδα.  

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα εθηεηακέλε αλαθνξά 

ζηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Καιακάηα. 

Ο νπιετκάλ αγάο Αξλανχηνγινπ, αθνχ μεγειάζηεθε απφ ηνπο Έιιελεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, αλαγθάζηεθε λα παξαδψζεη ηελ πφιε ζηηο 23 Μαξηίνπ 1821 

γεκίδνληαο ραξά θαη αηζηνδνμία ηνπο θαηνίθνπο. Παξάιιεια, κε ηελ εμέγεξζε ζηελ 

Πεινπφλλεζν θηλήζεθαλ θαη νη Έιιελεο ηεο ηεξεάο Διιάδνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ησλ αιψλσλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ Παλνπξγηά, νη Έιιελεο θαηάθεξαλ λα 

πεξηθπθιψζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Οη ηειεπηαίνη είραλ θιεηζζεί ζην Κάζηξν ηεο 

Ναππάθηνπ πεξηκέλνληαο εληζρχζεηο, αλαγθάζηεθαλ, φκσο, λα εμέιζνπλ χζηεξα απφ 

8 εκέξεο ιφγσ έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη λα παξαδνζνχλ. Λίγεο εκέξεο κεηά, ζηελ 

Πεινπφλλεζν, νη Έιιελεο ζεκείσλαλ κία αθφκε επηηπρία έλαληη ησλ Σνχξθσλ ζην 

ρσξηφ Λεβίδη. Παξά ηελ επίζεζή ηνπο, νη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ θαη ηνπο αλάγθαζαλ 

λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ Σξηπνιηηζά. ην ίδην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά ε 

κάρε ζηε γέθπξα ηεο Αιακάλαο, φπνπ νη Έιιελεο, πέξαλ απφ ηε κάρε, έραζαλ ηειηθά 

θαη ηνλ ηεξενειιαδίηε νπιαξρεγφ ηνπο ηνλ Αζαλάζην Γηάθν. Μπνξεί απηφ λα ηνπο 

έθακςε αξρηθά ην εζηθφ, ε παξνπζία, φκσο, ηνπ Οδπζζέα Αλδξνχηζνπ θαη ε ιακπξή 

ηνπ λίθε ζην ράλη ηεο Γξαβηάο αλαπηέξσζε ζεκαληηθά ηελ ςπρνινγία ηνπο. ηελ 

επφκελε ειιεληθή λίθε ζην Βαιηέηζη αλαδείρζεθε ε εγεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
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Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε, κε ηελ νπνία πέηπρε ηελ πνιηνξθία θαη ηελ άισζε ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ Μνξηά, ηεο Σξηπνιηηζάο, ζηηο 18 Μαΐνπ 1821. 

Σν ηξίην θεθάιαην ζα εζηηάζεη ζηε ζθαγή ησλ Διιήλσλ ηεο Υίνπ. 

Δπξφθεηην γηα κηα επίζεζε ππφ ηνλ Λπθνχξγν Λνγνζέηε θαη άιινπο νπιαξρεγνχο 

θαηά ησλ Σνχξθσλ ηνπ λεζηνχ, ε νπνία θαηέιεμε ζε κηα απφ ηηο πην αηκαηεξέο ήηηεο 

ηεο Δπαλάζηαζεο. Ήηαλ έλα γεγνλφο πνπ ζπγθιφληζε ηνπο Δπξσπαίνπο θαη ελίζρπζε 

ηελ ππνζηήξημή ηνπο απέλαληη ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο. Καηφπηλ, ζα 

αλαιπζεί δηεμνδηθά ην πιήγκα πνπ ππέζηε ε ζηξαηηά ηνπ Γξάκαιε ζηελ πξνζπάζεηά 

ηεο λα δηαβεί ηα ζηελά ησλ Γεξβελαθίσλ ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1822. Ο Θεφδσξνο 

Κνινθνηξψλεο κε πιήζνο αλδξψλ πνπ πζηεξνχζαλ θαηά πνιχ απηψλ ηνπ Γξάκαιε, 

θαηάθεξε λα θαηαληθήζεη ηνπο Σνχξθνπο θαη λα ππνρξεψζεη φζνπο θαηάθεξαλ λα 

κείλνπλ δσληαλνί ζε άηαθηε θπγή. Ζ Πεινπφλλεζνο έθηνηε θαηέζηε απιεζίαζηε ζηα 

κάηηα ηεο Τςειήο Πχιεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα κειεηεζεί ε κάρε ζην Μαληάθη θαη ε απηνζπζία 

ηνπ Παπαθιέζζα θαη ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ ην Μάην ηνπ 1825, νη νπνίνη, παξφιν 

πνπ δε θαηλφηαλ λα έρνπλ πνιιέο ειπίδεο λα ληθήζνπλ ηνλ Ηκπξαήκ θαη ην ζηξαηφ 

ηνπ, έπεζαλ ζηε κάρε θαη παιεχνληαο κε φζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή δχλακε είραλ 

ράζεθαλ. 

ην πέκπην θεθάιαην ζα πξαγκαηεπζεί ε πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ ηφζν 

απφ ηνπο Σνχξθνπο φζν θαη απφ ηνπο Αηγππηίνπο. Γηα κήλεο πξνζπαζνχζαλ λα 

ξίμνπλ ηα ηείρε αιιά θαη λα αλαγθάζνπλ ηνπο Μεζνινγγίηεο ζε παξάδνζε, αιιά 

εθείλνη δελ άθελαλ ηα φπια. Χζηφζν, ηνλ Απξίιην ηνπ 1826, απφ έιιεηςε ηξνθήο θαη 

λεξνχ, νη ειεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη ηνπ Μεζνινγγίνπ αλαγθάζηεθαλ ζε έμνδν απφ ην 

θξνχξην θαη θαηαληθήζεθαλ απφ ηνλ ηνπξθναηγππηηαθφ ζηξαηφ. 

ην έθην θεθάιαην, κε ηε Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1827, ν 

αλαγλψζηεο ζα θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθφ αληίθηππν είρε ε έμνδνο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, έλα γεγνλφο πνπ ζπγθιφληζε ηηο ηφηε Μεγάιεο Γπλάκεηο. 

Παξαθηλνχκελνη απφ απηφ, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ρσζία, ππνγξάθνληαο ηελ 

Ηνπιηαλή πλζήθε, έθζαζαλ ζηελ Διιάδα θαη αλάγθαζαλ ζηελ αξρή δηά ηνπ ιφγνπ 

θαη έπεηηα δηά ησλ πξάμεσλ, ην ζηφιν ησλ Σνπξθναηγππηίσλ λα θχγεη απφ ηα ζηελά 

θαη λα πιεχζεη πάιη πίζσ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Αιεμάλδξεηα αληίζηνηρα. 

Σέινο, ζην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ν ξφινο ηνπ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα ζηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1830, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεθδηθήζεη ηα θαιχηεξα δπλαηά ζχλνξα 
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γηα ηε ρψξα. Βαζηιηάο ηνπ λένπ πνιηηεχκαηνο ηεο λενζπζηαζείζαο Διιάδαο νξίζζεθε 

ν ζσλαο. 
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Α΄ Κεθάιαην 

Ζ έλαξμε ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ Δπξώπε ην 1821 

1.1. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ζην Ηάζην ηεο Μνιδαβίαο (22 Φεβξνπαξίνπ 1821) 

 Με ηηο ζπλζήθεο λα θαληάδνπλ πην επλντθέο απφ πνηέ, νη Έιιελεο, ηε 

δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είραλ απνθαζίζεη λα απνηηλάμνπλ ηνλ ηνπξθηθφ 

δπγφ πνπ ηνπο βάξαηλε γηα 400 νιφθιεξα ρξφληα. Ήηαλ νη επηξξνέο απφ ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε θαη ηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο πνπ είραλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ην 

παηξησηηθφ θξφλεκα ησλ Διιήλσλ, ήηαλ, φκσο, θαη ε κέρξη ηφηε εμέιημή ηνπο ζε 

ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο παηδείαο
1
. 

 Χζηφζν, ηα ηφζα ρξφληα ζθιαβηάο πνπ κεηξνχζαλ νη Έιιελεο ήηαλ θπζηθφ 

λα έρνπλ αληίθηππν ζηε λννηξνπία θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ 

Σνχξθν θαηαθηεηή. Με άιια ιφγηα, είραλ κάζεη λα ππαθνχλ θαη λα ππνκέλνπλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηαπείλσζε θαη ππνηίκεζε. Ζ δσή ηνπο φιε είρε πθαλζεί γχξσ 

απφ απηή ηελ έλλνηα ηεο ππνηαγήο. Χο επφκελν, δελ είραλ απνθηήζεη πνηέ ηε 

λννηξνπία ηνπ ζηξαηηψηε, έηνηκνπ λα παιέςεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο 

ηνπ, ππαθνχνληαο, κάιηζηα, ζε έλαλ αξρεγφ. Γελ ήηαλ δπλαηφ λα απνθηήζνπλ κηα 

πνιεκηθή λννηξνπία απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε
2
. 

 Ζ πξσηαξρηθή απφθαζε γηα ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε επάξζε ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 1814, ηελ εκέξα πνπ ηδξχζεθε ε πην ζεκαληηθή ειιεληθή κπζηηθή 

νξγάλσζε, ε Φηιηθή Δηαηξεία, ή αιιηψο «Αξρή». Οη ζπλζήθεο κπνξεί λα κελ 

επλννχζαλ ηνλ ειιεληζκφ λα εμεγεξζεί ελάληηα ζε έλαλ ερζξφ, ν νπνίνο είρε 

αλαπηχμεη ζεκαληηθά ηελ θαηνρή ηνπ ζε πνιεκηθά κέζα, ην αίζζεκα, φκσο, ηνπ 

παηξησηηζκνχ θαη ε αλάγθε γηα απειεπζέξσζε ήηαλ απφ κφλα ηνπο θηλεηήξηνη 

παξάγνληεο γηα νξακαηηζκφ θαη επίηεπμε ελφο θαηά ηα άιια άπηαζηνπ ζηφρνπ
3
. 

 Καζψο ηα ρξφληα πεξλνχζαλ, ε «Αξρή» γηλφηαλ νινέλα πην γλσζηή θαη πην 

ηζρπξή, αξρηθά κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ηεο Μνιδαβίαο, ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Ρσζίαο θαη 

αξγφηεξα ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα. Ζ επέθηαζή ηεο άξρηζε γξήγνξα λα δεκηνπξγεί 

αλεζπρίεο γηα ηελ απνθάιπςή ηεο. Γη’ απηφ, ε αλάγθε γηα μεζεθσκφ γηλφηαλ 

πεξηζζφηεξν επηβεβιεκέλε. Παξά ηελ άπνςε ηνπ Καπνδίζηξηα ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 

1820 φηη νη Έιιελεο δελ ήηαλ αθφκε έηνηκνη λα εμεγεξζνχλ, θαζψο δελ είραλ κε ην 

                                                           
1
 Α. Βαθαιφπνπινο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 12 (1975), ζ. 8-9, ζην εμήο βι. ΙΔΔ. 

2
 Σ. Υαηδεαλαζηαζίνπ, Μ. Καζηκάηε, «Πνιεκώληαο ην ‘21», Αζήλα 2020, ζ. 79. 

3
ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 12-14. 
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κέξνο ηνπο νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κε ηελ Ηεξή πκκαρία, ε αλάιεςε ηεο αξρεγίαο 

απφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε ζηηο 12 Απξηιίνπ 1820 έζεζε ηελ ειιεληθή 

Δπαλάζηαζε πξν ησλ ππιψλ
4
. 

 Γηα ηνλ μεζεθσκφ ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ ηελ ηδαληθή ρξνληθή 

πεξίνδν έπξεπε λα ππάξμεη πξψηα θαη ε θαηάιιειε εζηθή θαη πιηθή πξνεηνηκαζία. 

Γλσξίδνληάο ην απηφ, ν Τςειάληεο έζπεπζε λα εμαζθαιίζεη ηελ εχλνηα ηνπ 

Καπνδίζηξηα ην Μάην ή Ηνχλην 1820 ζηελ Πεηξνχπνιε ηεο Ρσζίαο. ληαο ζην 

Κηζλφβην ηεο Μνιδαβίαο, ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, θαη βάζεη ησλ εμειίμεσλ, 

έθξηλε πσο ε έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζα έβξηζθε πξφζθνξν έδαθνο ηελ Άλνημε ηνπ 

1821. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1821, φκσο, κφιηο ελεκεξψζεθε πσο ε Αξρή είρε 

πξνδνζεί απφ έλα κέινο ηεο, νλφκαηη Αζεκάθεο Θενδψξνπ, απνθάζηζε πσο ε έλαξμε 

ηεο Δπαλάζηαζεο ζα έπξεπε λα επηζπεπζζεί θαη λα νξηζζεί εθ λένπ ζηηο 27 

Φεβξνπαξίνπ 1821.  

 Ο θίλδπλνο πνπ ππήξρε, αθφκε θαη λα ζπιιεθζεί απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε, 

αλάγθαζε ηνλ Τςειάληε λα επηζπεχζεη αθφκε παξαπάλσ ηηο δηαδηθαζίεο, κελ 

έρνληαο αθφκε ζην πιεπξφ ηνπ ηνλ Δκκαλνπήι Ξάλζν, Υξηζηφθνξν Πεξξαηβφ θαη 

Γξεγφξην Γηθαίν ή Φιέζζα, γλσζηφ θαη σο Παπαθιέζζα. Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο 

επξφθεηην λα θεξχμεη ηελ Δπαλάζηαζε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1821 ζην Ηάζην ηεο 

Μνιδαβίαο αθνινπζνχκελνο απφ ηνπο δχν αδειθνχο ηνπ Νηθφιαν θαη Γεψξγην, ηνλ 

Γεψξγην Καληαθνπδελφ, ηνλ Γεψξγην Μάλν, ηνλ Πνισλφ Γαξλφθζθε θαη ιίγνπο 

αθφκε
5
. Έηζη, ην απφγεπκα ηεο 22 Φεβξνπαξίνπ 1821, θνξψληαο ηε ζηνιή ηνπ 

Ρψζνπ ζηξαηεγνχ, ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, δηαζρίδνληαο ηνλ πνηακφ Πξνχζν, 

βξέζεθε ζην Ηάζην θαη απφ εθεί δηέκεηλε ζηε Μνλή Γαιαηά. Γχν εκέξεο κεηά, απφ ην 

γεληθφ ζηξαηφπεδν ηνπ Ηάζηνπ ηεο Μνιδαβίαο, εμέδσζε ηελ πξνθήξπμε «ΜΑΥΟΤ 

ΤΠΔΡ ΠΗΣΔΧ ΚΑΗ ΠΑΣΡΗΓΟ», θαιψληαο ην ιαφ ζε επαλάζηαζε θαη 

δηεθδίθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο. «Ζ ψξα ήιζελ, σ Άλδξεο 

Έιιελεο!»
6
. 

 Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ ζην Ηάζην γλψξηδε πσο 

δελ είρε πνιχ ρξφλν λα δξάζεη. Σν αξρηθφ ζρέδην ήζειε λα θζάζεη ζην Ηάζην κε ηε 

ζπλνδεία ζηξαηνχ θαη ιίγεο εκέξεο κεηά λα θαηεπζπλζεί πξνο ην λφην, δηαζρίδνληαο 

ην Γνχλαβε κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Διιάδα. Έπξεπε λα θηλεζεί ηάρηζηα, ψζηε λα 

                                                           
4
ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 14-15. 

5
ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 16-19. 

6
 ΓΗ/ΓΔ, Δπξεηήξην πνιεκηθώλ γεγνλόησλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Αζήλα 1989, ζ. 26 θαη άιπηγμ 

Διιεληθή, αξ. θ. 1, 1.8.1821, ζ. 3. 
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κελ πξνιάβεη ν ερζξφο λα ζπιιέμεη ζηξαηφ. Δπεηδή, φκσο, μεθίλεζε απφ ην Ηάζην 

ρσξίο ηδηαίηεξν ζηξαηφ ζηκά ηνπ, ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα ζπγθξνηήζεη έλαλ. 

Πξάγκαηη, ζηε 1 Μαξηίνπ αλαρσξνχζε γηα ηελ πφιε Σίξγθνπ Φξνπκφο κε 2.000 

άλδξεο, Έιιελεο απφ ηε θξνπξά ηνπ νχηζνπ θαη εζεινληέο ηεο Βεζζαξαβίαο θαη ηεο 

λφηηαο Ρσζίαο. Απφ εθεί, δηέηαμε ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο πνπ θαηνηθνχζαλ ζην 

Γαιάηζη λα πξνεηνηκάζνπλ ηα πινία ηνπο, ψζηε λα απνπιεχζνπλ απφ ηνλ Γνχλαβε 

γηα ην Βηλίδην θαη λα ρηππήζνπλ ηα ηνπξθηθά πινία. Δπφκελε ζηάζε ηνπ ήηαλ ην 

Ρψκαλν θαη απφ εθεί ζπλέρηζε γηα ην Φσμάλη, ην κέξνο πνπ είρε νξηζζεί γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ
7
. 

 Γηακέλνληαο πεξίπνπ κία εβδνκάδα ζην Φσμάλη, ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο 

ζπγθξφηεζε έλα ζηξαηφ 100 επίιεθησλ αηφκσλ, απνηεινχκελν απφ εζεινληέο θαη 

ζπνπδαζηέο απφ ην Διιεληθφ ρνιείν ηεο Οδεζζνχ ηεο Ρσζίαο. Μαπξνθνξεκέλνη, 

κε ηξίρξσκν εζλφζεκν (θφθθηλν, θπαλφ, ιεπθφ) θαη κε ην ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ απφ 

θάησ θαη δηαθξηηηθφ «ειεπζεξία ή ζάλαηνο». Ολνκάζζεθε «Ηεξφο Λφρνο». Ο 

Γεψξγηνο Καληαθνπδελφο νξίζζεθε πξψηνο δηνηθεηήο θαη εθπαηδεπηήο ηνπ ηαθηηθνχ 

απηνχ ζηξαηνχ. εκαίλνληα νλφκαηα ζηε δηνίθεζε ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ ήηαλ θαη νη 

ππξίδσλ Βαιζακάθεο, Αλδξφληθνο, Ρίδνο θαη Ησάλλεο Κξφθηαο. Σαπηφρξνλα, 

ζπγθξφηεζε δχν κνίξεο. Ζ κία είρε δηνηθεηή ηνλ αδειθφ ηνπ, Νηθφιαν Τςειάληε, κε 

2.340 άλδξεο θαη ε δεχηεξε ηνλ αδειθφ ηνπ, Γεψξγην Τςειάληε, κε 900 άλδξεο. Ο 

Ηεξφο Λφρνο θαη νη δχν κνίξεο ζπλνδεχνληαλ θαη απφ ηξεηο αλεμάξηεηνπο ιφρνπο θαη 

έλαλ ιφρν ηππηθνχ, απνηεινχκελν απφ 250 ηππείο, νη νπνίνη ήηαλ ελδεδπκέλνη κε 

ζηνιέο Κνδάθσλ
8
. 

 Ο Τςειάληεο γλψξηδε πσο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ πξαγκάησλ δελ 

αξθνχζε κφλν ε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε. ληαο ζην Φσμάλη θξφληηζε λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπο Δπξσπαίνπο θαη λα αθππλίζεη ηελ επηζπκία ηνπο, ψζηε λα 

ζηαζνχλ ελεξγά ζην πιεπξφ ηνπ ππνδνπισκέλνπ ειιεληζκνχ. Έηζη, έζπεπζε λα 

ζηείιεη ηνλ πνιχγισζζν ηαηξφ Πέηξν Ζπίηε ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. 

Δπηθνηλσλία είρε θαη κε ηνλ Ρνπκάλν εγέηε ησλ παλδνχξσλ (ρσξηθψλ) Θεφδσξν 

Βιαδηκεξέζθνπ αιιά θαη κε ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε πνπ δηέκελε ζην Κηζλφβην
9
. 

 

                                                           
7
ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 25-28. 

8
Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 64-65. 

9
ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 28. 
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1.2. Ζ ήηηα ηνπ Ηεξνύ Λόρνπ ζην Γξαγαηζάλη (7 Ηνπλίνπ 1821) 

 Όζηεξα απφ αξθεηή εμάληιεζε, ιφγσ βξνρήο θαη έιιεηςεο ηξνθήο, ν 

Αιέμαλδξνο Τςειάληεο έθζαζε κε ην ζηξαηφ ηνπ ζην Ρίκληθν ζηε 1 Ηνπλίνπ 1821. 

Αξγφηεξα θαηέθζαζε θαη ν Κνινθνηξψλεο, ν Οξθαλφο θαη ν αξρηκαλδξίηεο έξβνο 

κε ηνπο άλδξεο ηνπο, αθνχ πξψηα είραλ πεξάζεη απφ ην Κηκπνινχγγη θαη είραλ 

ελεκεξσζεί πσο ν Τςειάληεο ηνπο πεξίκελε ζην Ρίκληθν
10

. 

 Ο Τςειάληεο γξήγνξα ελεκεξψζεθε πσο ζην Γξαγαηζάλη βξίζθνληαλ 

νρπξσκέλνη 800 Σνχξθνη κε επηθεθαιήο ηνλ Βνχιγαξν Καξά Φέηδ. Ζ επθαηξία πνπ 

έςαρλε ν Τςειάληεο ήηαλ κπξνζηά ηνπ. Με πεδηθφ θαη ηππηθφ λα αγγίδεη ηνπο 7.500 

άλδξεο θαη ηα 4 θαλφληα, ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή λα επηηεζεί ζηνπο νιηγάξηζκνπο 

Σνχξθνπο ζπείξνληαο ηνλ παληθφ θαη ζηηο ππφινηπεο ηνπξθηθέο εζηίεο, γεκίδνληαο κε 

απηνπεπνίζεζε ηνπο άλδξεο ηνπ. Έηζη, ζηηο 3 Ηνπλίνπ δηέηαμε ηνπο ηξεηο ζεκαίλνληεο 

άλδξεο ηνπ Γεσξγάθε Οιχκπην, Νηθφιαν Τςειάληε θαη Ησάλλε Καξαβηά λα 

θαηεπζπλζνχλ κε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο πξνο ηα εθεί. Ζ νδεγία πνπ ηνπο έδσζε ήηαλ 

λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε θακία εμέγεξζε ελαληίσλ ησλ Σνχξθσλ πξνηνχ θαηαθζάζεη 

ν ίδηνο
11

.  

 Ο Οιχκπηνο ηνπνζεηήζεθε βφξεηα κε ην θχξην ηκήκα ηνπ, ελψ ην ππφινηπν 

ην νδήγεζε ζε έλαλ ινθίζθν κε αξρεγφ ηνλ Αξγπξνθαζηξίηε θαη ν Νηθφιανο 

Τςειάληεο αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ Ηεξφ Λφρν θαη ηνλ Καξαβηά κε 800 επηπιένλ 

άλδξεο ηππείο εγθαηαζηάζεθαλ βνξεηναλαηνιηθά. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ ερζξνχ λα 

αληηκεησπίζεη έλα κέξνο ηνπ Αξγπξνθαζηξίηε θαηέζηε κάηαηε, θαζψο νη άλδξεο ηνλ 

απψζεζαλ ζζελαξά. Χζηφζν, ε βηαζχλε θαη ίζσο ε αλάγθε γηα πξνζσπηθή αλάδεημε, 

ψζεζαλ έλαλ απφ ηνπο έκπηζηνπο άλδξεο ηνπ Τςειάληε λα επηζπεχζνπλ ηελ εμέιημε 

ηεο κάρεο. Έηζη, ην βξάδπ ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ, ν Καξαβηάο, ζπλαληψληαο ηνλ νπιαξρεγφ 

Γεσξγάθε Οιχκπην, απφ ηνπο ζεκαίλνληεο άλδξεο ησλ Φηιηθψλ ζηε Βιαρία,
12

 ηνπ 

θαλέξσζε ην ζρέδηφ ηνπ γηα άκεζε επίζεζε. Γελ ηνλ βξήθε, φκσο, ζχκθσλν, αθνχ 

ππήξρε ηδηαίηεξε αλάγθε φρη κφλν λα πεξηκέλνπλ ηνλ Τςειάληε λα θζάζεη αιιά θαη 

λα μεθνπξαζηεί θαη λα θάεη ν ζηξαηφο πνπ είρε θαηαβιεζεί απφ ηηο δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο δηαδξνκήο
13

. 

                                                           
10

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 53. 
11

 Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 66-67. 
12

 π. Σξηθνχπεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η. 1 (1860), ζ. 32. 
13

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 53-54. 
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 Παξά ην ιαζπψδεο έδαθνο πνπ είρε πξνθχςεη ιφγσ ηεο βξνρήο, ην νπνίν ζα 

δπζρέξαηλε ηε κεηάβαζε ησλ αιφγσλ, ν Καξαβηάο, φληαο κεζπζκέλνο απφ ην 

πξνεγνχκελν βξάδπ, έθζαζε ζηε κνλή εξκπαλέζηη ζηηο 7 Ηνπλίνπ 1821 θσλάδνληαο 

ζηνπο Σνχξθνπο λα βγνπλ απφ ηα ραξαθψκαηά ηνπο θαη λα αλακεηξεζνχλ κε απηφλ 

θαη ηνπο 500 ηππείο ηνπ θαη ηα 4 ππξνβφια πνπ θνπβαινχζαλ. Παξάιιεια, θαη’ 

αλάγθε, θηλήζεθαλ θαη ε κνίξα ηνπ Νηθφιανπ Τςειάληε, νη Ηεξνινρίηεο θαη ηα 

ππξνβφια επηηηζέκελνη ζε θάπνηα ηκήκαηα ηνπ Γξαγαηζαλίνπ, εληζρχνληαο ηνλ 

Καξαβηά. Οη θαλνληνβνιηζκνί θαη νη ππξνβνιηζκνί ηνπ Καξαβηά, φκσο, 

θηλεηνπνίεζαλ 1.500 Σνχξθνπο απφ ηηο ηξεηο κνλέο πνπ βξίζθνληαλ πέξημ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ, κε ηελ άθημε ησλ επηπιένλ αλδξψλ, λα ππεξηεξεί πιένλ ν ερζξφο 

ζε ηππηθφ
14

. Οη απψιεηεο ησλ Διιήλσλ ήηαλ κεγάιεο θαη κε ηελ ηξνπή ησλ ηππέσλ ζε 

θπγή, ιίγνη είραλ απνκείλεη λα κάρνληαη ελάληηα ζηνλ Καξά Φέηδ
15

. 

 Παξά ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε, ν Νηθφιανο Τςειάληεο έζπεπζε λα 

ηνπο εληζρχζεη, κα ν Καξαβηάο ηξάπεθε ακέζσο ζε θπγή. Ο Ηεξφο Λφρνο, αλ θαη 

πεξηθπθισκέλνο απφ ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο, αληηζηάζεθε ζζελαξά. Παξά ηελ 

απεηξία ηνπ, απέθξνπζε κε ζζέλνο ηνλ ερζξφ, θαζψο, φκσο, ηα ππξνβφια θαη ηα 

ππξνκαρηθά ηειείσλαλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ηππηθνχ θαη 

ησλ ππξψλ ηνπ, νη άλδξεο ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ έπεθηαλ ν έλαο κεηά ηνλ άιιν ζην πεδίν 

ηεο κάρεο. Παξά ηελ παξαίλεζε ηνπ Καξά Φέηδ, ν νπνίνο ηνπο θψλαδε «Παξαδνζήηε! 

αο εγγπψκαη ηελ δσήλ»
16

, εθείλνη αληηζηάζεθαλ ζε έλαλ ζηξαηφ νθηψ θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ απηνχο. ηε κάρε ζην Γξαγαηζάλη θνλεχζεθαλ 180 νπιίηεο, 4 

αμησκαηηθνί θαη 25 ππαμησκαηηθνί
17

. Λίγνη άλδξεο θαηάθεξαλ λα γιηηψζνπλ απφ ηε 

θνληθή απηή επέιαζε θαη ππνρψξεζαλ πξνο ηελ είζνδν ηεο ραξάδξαο. Ο Οιχκπηνο 

πξνζπάζεζε λα βνεζήζεη ηνλ αξρηκαλδξίηε έξβν αιιά κάηαηα. Πξνρψξεζε πξνο 

ηνλ ζεκαηνθφξν ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ, ζχκα ηεο κάρεο ζην Γξαγαηζάλη θαη πήξε ηε 

ζεκαία. ζνη επέδεζαλ αηρκαισηίζηεθαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απνθεθαιίζηεθαλ
18

. 

Ζ ήηηα ζην Γξαγαηζάλη επέθεξε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην ζρέδην ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Τςειάληε. Μηα ελδερφκελε λίθε ζα αλαπηέξσλε ην εζηθφ ηνπ Ηεξνχ 

Λφρνπ θαη ηνπ ζηξαηνχ ελ γέλεη. Αλη’ απηνχ, ν ζηξαηφο δηαιχζεθε ηελ επνκέλε. 

Σίπνηα, φκσο, δε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηε ζπνπδαία επηξξνή πνπ είρε ε κάρε ζην 

                                                           
14

 Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 68-69. 
15

 Π. Καξνιίδεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η.1 (1916), ζ. 40-41. 
16

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 55 
17

 Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 68-69. 
18

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ό. π., ζ. 69-70. 
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Γξαγαηζάλη γηα ηελ έθβαζε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. ζν θαηξφ ν Αιέμαλδξνο 

Τςειάληεο νξγάλσλε θαη θήξπηηε ηελ επαλάζηαζε ζηε Μνιδνβιαρία θαη νη 

Οζσκαλνί έζπεπδαλ λα ηελ θαηαζηείινπλ, νη Έιιελεο είραλ ην ρξφλν λα θεξχμνπλ 

ηελ επαλάζηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν θαη λα ζεκεηψζνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο, ηηο 

νπνίεο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 72. 
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Β΄ Κεθάιαην 

Ζ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη νη ζπνπδαίεο κάρεο ηνπ 1821 

2.1. Ο νπιετκάλ αγάο Αξλανύηνγινπ παξαδίδεη ζηνπο Έιιελεο ηελ πόιε ηεο 

Καιακάηαο (23 Μαξηίνπ 1821) 

 Ζ επηινγή ηεο Πεινπνλλήζνπ σο ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν γηα ηελ έλαξμε 

ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ δελ ήηαλ ηπραία. Απφ ηε κία 

κεξηά, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαζηζηνχζε ηελ πξφζβαζε ηνπ ερζξνχ ζε απηή 

δπζθνιφηεξε. Ζ έλσζή ηεο κε ηε ηεξεά Διιάδα ήηαλ κνλάρα ν Ηζζκφο ηεο 

Κνξίλζνπ θαη πέξημ απηήο ππήξραλ ζάιαζζα θαη δχζβαηα βνπλά, θαηάιιεια λα 

εκπνδίδνπλ ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε απφ κέξνο ζε κέξνο. Απφ ηελ άιιε, δσηηθήο 

ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε ζπγθέληξσζε ζεκαληηθψλ ρξηζηηαλψλ ζηελ πεξηνρή, νη νπνίνη 

ήηαλ θπξίσο έκπνξνη θαη βηνκήραλνη. Ζ Πεινπφλλεζνο γεληθά δε θεκηδφηαλ γηα ηε 

καρεηηθφηεηά ηεο αιιά νη θιέθηεο ζηα βνπλά ελδπλάκσλαλ θαηά πνιχ ηε θήκε ηεο 

πεξηνρήο
20

. 

 Ση νδήγεζε, φκσο, ηελ Πεινπφλλεζν ζην λα είλαη ην πξψην γεσγξαθηθφ 

δηακέξηζκα πνπ απειεπζεξψζεθε, αλαίκαθηα θηφιαο, απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ; Οη 

ζπγθπξίεο ήηαλ πνιιέο, νη νπνίεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ Διιήλσλ 

επέθεξε ηα επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πξνζθέξνληαο ξίγε ζπγθίλεζεο θαη αηζηνδνμίαο.  

 ηα 1820, ν θηιφδνμνο Αιή παζάο Σεπειελιήο, κνπζνπικάλνο, Αιβαλφο 

ζηελ θαηαγσγή, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ απνπζία ηνπ παζά ησλ Ησαλλίλσλ, νλφκαηη 

Αιή Ενη, εγθαηαζηάζεθε ζην παζαιίθη ηνπ, ππνζρφκελνο λα παξαρσξήζεη ζχληαγκα 

ζηνπο Ζπεηξψηεο. Βιέπνληαο ηε θηιηθή δηάζεζε ηνπ Αιή παζά πξνο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο, νη Αιέμηνο Ννχηζνο θαη Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο ηνπ πξφηεηλαλ λα εγεζεί 

ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

Διιάδα. Ο Σεπειελιήο δέρζεθε ππφ ηνλ φξν λα γίλεη παζάο ζηελ Ήπεηξν θαη ηε 

Θεζζαιία αιιά θαη λα έρεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ 

Πεινπφλλεζν. Μαζαίλνληαο νη Οζσκαλνί ηα ζρέδηά ηνπ, έζπεπζαλ λα ζηείινπλ 

ζηξαηφ, ν νπνίνο ζα αλαραίηηδε απηέο ηνπ ηηο θηινδνμίεο
21

. Ο αλαβξαζκφο πνπ 

                                                           
20

 π. Σξηθνχπεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η.1 (1860), ζ. 46-47. 
21

 Σξ. Δ. Δπαγγειίδνπ, Ιζηνξία Αιή-Παζά ηνπ Σεπειελιή αηξάπνπ ηεο Ηπείξνπ (1741-1822), Αζήλα 

1896, ζ. 680-682. 
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δεκηνπξγήζεθε βνήζεζε ηελ ειιεληθή πιεπξά λα θεξδίζεη ρξφλν θαη αληηπεξηζπαζκφ 

γηα ην ζρέδηφ ηεο
22

. 

 ηελ άιιε κεξηά ηεο Διιάδνο, ζηελ πνιεκηθή Μάλε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Σξηπνιηηζά, είρε ζηαιεί απφ ηελ Τςειή Πχιε, ήδε απφ ην  Ννέκβξην ηνπ 1820, 

ν Υνπξζίη παζάο, ψζηε λα κπνξεί λα επηβιέπεη θαιχηεξα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο. Δίρε δηαηαρζεί λα ελεκεξψζεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα 

νπνηαδήπνηε χπνπηε θίλεζε αληηιακβαλφηαλ
23

. Ο Υνπξζίη, φκσο, δελ ελδηαθεξφηαλ 

ηδηαίηεξα γηα ην ηη ζπλέβαηλε ζηελ Πεινπφλλεζν, γεγνλφο πνπ σθέιεζε ηνπο 

Έιιελεο. Σαπηφρξνλα, ν αλαβξαζκφο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Ήπεηξν, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απνγνήηεπζε ηεο Τςειήο Πχιεο απφ ηνλ ήδε απεζηαικέλν αξρεγφ ηεο 

ελαληίνλ ηνπ Αιή παζά, ψζεζαλ ηνπο Οζσκαλνχο λα απνζπάζνπλ ηνλ Υνπξζίη απφ 

ηελ Πεινπφλλεζν θαη λα ζηείινπλ εθείλνλ ζηελ Ήπεηξν
24

. Ζ Πεινπφλλεζνο ήηαλ 

πιένλ αλελφριεηε. 

 ην δηάζηεκα ηνχην, νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεξε εκέξα έλαξμεο 

ηεο επαλαζηάζεσο πιήζαηλαλ. Ζ Φηιηθή Δηαηξεία είρε πξνηείλεη ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ σο 

ππνςήθηα εκεξνκελία αιιά νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηεο Μάλεο, ησλ Μνχξηδηλσλ 

(Σξνππάθεδσλ) θαη ησλ Σδαλλεηάθεδσλ, ππνζηήξηδαλ λα επηζπεπζζεί ε έλαξμε ηνπ 

Αγψλα, ελψ ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο θαη νη θαπεηαλαίνη γχξσ ηνπ πίζηεπαλ πσο 

ε αλακνλή θάληαδε ε θαηαιιειφηεξε ιχζε, έσο φηνπ θαηαλνήζνπλ ηελ ηαθηηθή θαη 

ηελ πξφζεζε ησλ ηζρπξψλ δπλάκεσλ ηνπ Βνξξά. Οη Φηιηθνί, γλσξίδνληαο πφζν 

ζεκαληηθή ήηαλ ε αλάκεημε θαη ε επηξξνή ηνπ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε ζηνλ αγψλα 

πξνζπάζεζαλ λα επέκβνπλ θαη λα ηνπ αιιάμνπλ ηε γλψκε ζηέιλνληάο ηνπ ηνπο 

Αζαλάζην Σζαθάισθ θαη Γηνλχζην Δπκνξθφπνπιν ζηελ αξρή θαη έπεηηα ηνλ 

Υξηζηφθνξν Πεξξαηβφ, κα κάηαηα
25

. 

 Παξά ηε κε ζπκθσλία απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πφηε ζα ήηαλ ε θαηάιιειε 

ζηηγκή γηα εμέγεξζε, ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ 1821 ην θιίκα ζηε Μάλε ήηαλ 

επαλαζηαηηθφ. Ζ δηάζεζε απηή ζνξχβεζε ηνπο Οζσκαλνχο, νη νπνίνη κεηαθηλήζεθαλ 

ζε δηπιαλά θάζηξα ηεο πεξηνρήο. Σελ αλεζπρία ηνπο θαλέξσζε ζηνπο επηθαλείο ηεο 

πεξηνρήο θαη ν βνεβφδαο ηεο Καιακάηαο νπιετκάλ αγάο Αξλανχηνγινπ. Σν ζρέδην 

είρε αξρίζεη λα μεδηπιψλεηαη. Με ζθνπφ λα ηνλ παξαπιαλήζνπλ, πνιινί απφ ηνπο 

Έιιελεο, κάιηζηα, δε δίζηαζαλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο σο εγγχεζε, 

                                                           
22

 Θ. Υξήζηνπ, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 2013, ζ. 30. 
23

 π. Σξηθνχπεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η.1 (1860), ζ. 49. 
24

 π. Σξηθνχπεο, ό. π., ζ. 50. 
25

 Υξήζηνπ, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 2013, ζ. 31. 
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μεγειψληαο ηνλ πσο ηάρα είρε παξεξκελεχζεη ηελ θαηάζηαζε, ελψ άιινη, αθφκε πην 

ηνικεξνί απφ ηνπο πξψηνπο, ηνλ ζπκβνχιεπαλ λα δεηήζεη ζηξαηφ απφ ηε Μάλε, 

θαζψο νη δηθνί ηνπο δελ έθηαλαλ γηα ηνπο ππνηηζέκελνπο θαθνπνηνχο πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ηξηγχξσ
26

. 

 Δλ ησ κεηαμχ, ζηα κέζα ηνπ ίδηνπ κήλα έθζαλε απφ ηνπο Φηιηθνχο ηεο 

κχξλεο ζην ιηκάλη ηνπ Αικπξνχ ην ηζηηνθφξν ηνπ θαπεηάλ Υξηζηφδνπινπ Μέμε 

γεκάην κε πνιεκνθφδηα. Ο Παπαθιέζζαο, ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηελ πινθή ηεο 

παξαπιάλεζεο θαη φρη κφλν, έζπεπζε λα ελεκεξψζεη γηα ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ηνλ 

Νηθήηα ηακαηειφπνπιν ή αιιηψο Νηθεηαξά θαη ηνλ Αλαγλσζηαξά, νη νπνίνη 

βξίζθνληαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία
27

. Σν γεγνλφο πσο ε κεηαθνξά γηλφηαλ 

απφ έλνπινπο άλδξεο θηλεηνπνίεζε ηνπο Οζσκαλνχο, ηνπο νπνίνπο θαζεζχραζαλ γηα 

αθφκα κηα θνξά νη Έιιελεο, κε ην πξφζρεκα φηη θπθινθνξνχλ ιεζηέο ηξηγχξσ θαη ην 

εκπφξεπκα θηλδχλεπε λα θιαπεί. Έληνλα ζνξπβεκέλνο απφ ην πεξηζηαηηθφ απηφ, ν 

νπιετκάλ αγάο Αξλανχηνγινπ έζπεπζε λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνλ Πεηξφκπεε 

Μαπξνκηράιε ζηε Μάλε. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ έλα βήκα πξηλ ην ηέινο. 

ηηο 20 Μαξηίνπ 1821 έθζαζαλ ζηελ Καιακάηα 150 Μαληάηεο κε επηθεθαιήο ην γην 

ηνπ Πεηξφκπεε, Ζιία Μαπξνκηράιε, κε ηε δηθαηνινγία λα εληζρχζνπλ ηνλ 

Αξλανχηνγινπ
28

. 

 Κξίλνληαο πσο νη άλδξεο δελ ήηαλ ηφζνη γηα κηα επηηπρεκέλε επαλαζηαηηθή 

ελέξγεηα, ν Ζιίαο Μαπξνκηράιεο, πιεζηάδνληαο ηνλ Αξλανχηνγινπ θαηάθεξε λα ηνλ 

πείζεη πσο έπξεπε λα θαιέζεη θη άιιν ζηξαηφ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

«θιέθηεο» ηε πεξηνρήο. Πέθηνληαο ζηελ παγίδα γηα αθφκε κηα θνξά, ν αγάο δήηεζε 

παξαπάλσ ζηξαηφ απφ ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε. Έηζη, ην απφγεπκα ηεο 22
εο

 

Μαξηίνπ, μεθηλψληαο απφ ηηο Κηηξηέο, φπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη
29

, έθζαζαλ θαη 

πεξηθχθισζαλ ηελ πφιε ηεο Καιακάηαο 2.000 Μαληάηεο. Μαπξνκηραιαίνη, 

Μνχξηδηλνη, Καπεηαλάθεδεο, Κνπκνπληνπξάθεδεο, Κχβειινη, Υξεζηαίνη, Θεφδσξνο 

Κνινθνηξψλεο απφ ηα λνηηναλαηνιηθά θαη Παπαθιέζζαο, Νηθεηαξάο θαη 

Αλαγλσζηαξάο απφ ηα βφξεηα  θξαηνχζαλ ηελ ηχρε ηεο πφιεο ζηα ρέξηα ηνπο. Ζ ψξα 

είρε θζάζεη. Ο νπιετκάλ αγάο θαηαιαβαίλνληαο ηελ ελέδξα πνπ ηνπ είραλ ζηήζεη 

θαη πεξηθπθισκέλνο παληαρφζελ, αλαγθάζηεθε λα παξαδψζεη ακαρεηί ηελ πφιε ηεο 

Καιακάηαο ζηηο 23 Μαξηίνπ 1821 κε αληάιιαγκα λα πεξηζψζεη ηε δσή απηνχ θαη 

                                                           
26

 Υξήζηνπ, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 2013, ζ. 34. 
27

ΙΔΔ, η. 12 (1975),  ζ. 88-89. 
28

 Υξήζηνπ, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 2013, ζ. 31-35. 
29

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 89. 
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ησλ ππφινηπσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ
30

. Καηφπηλ, αθνινχζεζε ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιήζνπο ζηελ πιαηεία ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο, φπνπ νη 

ηεξνκφλαρνη επιφγεζαλ ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη φξθηζαλ ηνπο αγσληζηέο.  

Ηδξχζεθε θαηφπηλ ε «Μεζζεληαθή χγθιεηνο» κε επηθεθαιήο ηνλ Πεηξφκπεε 

Μαπξνκηράιε, γηα λα δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνλ αγψλα. Αξγφηεξα 

εθδφζεθε θαη ε πεξίθεκε «Πξνεηδνπνίεζηο εηο ηαο επξσπατθάο απιάο», κέζα ζηελ 

νπνία γηλφηαλ ζαθέο ζε φιε ηελ Δπξψπε πσο νη Έιιελεο είραλ πάξεη πιένλ ηελ 

απφθαζε λα απνηηλαρζνχλ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ
31

. 

 

2.2. Κήξπμε ηεο επαλάζηαζεο ζηε Ρνύκειε. Ζ πνιηνξθία ησλ αιώλσλ (24 

Μαξηίνπ 1821) 

 Ζ εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Πεινπφλλεζν απνηέιεζε θηλεηήξην δχλακε 

γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη άιισλ πεξηνρψλ θαη επαξρηψλ ηεο Διιάδνο. ρεδφλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ Πεινπφλλεζν επαλαζηάηεζε ε Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα, ε 

νπνία είρε δχν βαζηθνχο ιφγνπο λα ην θάλεη. Απφ ηε κία είρε παξάδνζε ζηνπο 

θιέθηεο θαη ηνπο αξκαηνινχο. Οη άλδξεο ηεο ηεξεάο Διιάδνο είραλ ήδε κηα 

δηακνξθσκέλε πνιεκηθή δχλακε, κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη είραλ ππεξεηήζεη ζην 

ζηξαηφ ηνπ Αιή παζά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ αλδξψλ, πξνηνχ μεζπάζεη ε 

Δπαλάζηαζε, φληαο κπεκέλνη ζηελ ειιεληθή κπζηηθή νξγάλσζε ηεο «Φηιηθήο 

Δηαηξείαο», είραλ θξνληίζεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ παζά ησλ Ησαλλίλσλ, έηζη 

ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ επεξρφκελε εμέγεξζε. Απφ ηελ άιιε, 

ζηε Ρνχκειε βξίζθνληαλ ζεκαληηθνί νπιαξρεγνί, νη νπνίνη, φπσο θάλεθε αξγφηεξα, 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ έξεηζκα φρη κφλν ζηελ απειεπζέξσζε πεξηνρψλ ηεο ηεξεάο 

Διιάδνο αιιά θαη ζηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ
32

. 

Ζ πξψηε επαξρία πνπ κηκήζεθε ηελ αλδξεηνζχλε ηεο Μάλεο θαη ησλ 

Διιήλσλ ηεο Αραΐαο ήηαλ ε Φσθίδα κε ηελ πξσηεχνπζά ηεο ηελ Άκθηζζα, γλσζηή 

ηφηε σο άισλα. Σα άισλα ήηαλ ε πξψηε επαξρία ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο 

Διιάδνο πνπ απειεπζεξψζεθε, κε πξσηεξγάηε ηνλ αξκαηνιφ Παλνπξγηά
33

. Σν 

Μάξηην ηνπ 1821 ζηα άισλα δε δηέκελαλ πνιινί. Οη άλδξεο ησλ γλσζηψλ 

νηθνγελεηψλ ηεο πεξηνρήο, φπσο νη Ξεπιαηαίνη, νη Φισθαίνη, νη Μαηδηλαίνη θαη άιινη, 

                                                           
30

 Θ. Υξήζηνπ, Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 2013, ζ. 35-37. 
31

 Θ. Υξήζηνπ, ό. π.,, ζ. 38. 
32

 Ν. Γηαλλφπνπινο, Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016, ζ. 11. 
33

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 96-97. 
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ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε ηε δεκηνπξγία κπαξνπηηνχ ζε ζπήιαηα θνληά ζηελ 

Αγηαζπκηά θαη ην Γαιαμείδη. Άιινη ζπλέιεγαλ ηελ θνπξηά απφ ηα γίδηα θαη έβγαδαλ 

λίηξν θαη άιινη έθηηαρλαλ θάξβνπλα απφ θπηά, φπσο ε αζθάθα θαη  ηα θιήκαηα. Σα 

πνιεκνθφδηα εηνηκάδνληαλ κε ζχλεζε γηα κέξεο, έσο φηνπ, πξηλ απφ ηηο 24 Μαξηίνπ 

1821, λα έρεη κεηαθεξζεί κέζσ ησλ κνλαρψλ απφ ηνλ Πξνθήηε Ζιία ζην Μεηφρη
34

. 

Ο Παλνπξγηάο, δίρσο λα ράζεη θαηξφ, έζπεπζε λα θαιέζεη ζηηο 24 Μαξηίνπ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξνθήηε Ζιία ηνπο πξνθξίηνπο ηεο πεξηνρήο Αλαγλψζηε Γηαγηηζή, 

Ρήγα Κνληνξξήγα θαη Αλαγλψζηε Κεραγηά
35

. Οη ηειεπηαίνη είραλ ζηελ αξρή 

ακθηβνιίεο γηα ηελ επηθείκελε θίλεζε ηνπ αξκαηνινχ Παλνπξγηά, ε ζπκβνιή ηνπο, 

φκσο, ζηνλ αγψλα ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή πνπ έπξεπε λα ζπκπξάμνπλ κε ηνλ 

Παλνπξγηά. Πξάγκαηη, ηελ ίδηα εκέξα, θήξπμαλ φινη καδί ηελ Δπαλάζηαζε
36

. 

Ο Παλνπξγηάο γλψξηδε πσο κφλν κε ηνπο Ακθηζζείο δχζθνια ζα κπνξνχζε λα 

θεξδίζεη ηνλ αγψλα. Έζηεηιε, ινηπφλ, ηνλ αληςηφ ηνπ Γηάλλε Γθνχξα ζην ρσξηφ Άη-

Γηψξγεο ζηα άισλα, γηα λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ Γαιαμεηδησηψλ. Ζ ζχκπξαμε κε 

ηνπο άλδξεο ηνπ Γαιαμεηδίνπ δελ ζα αχμαλε κφλν ην πιήζνο ησλ αλδξψλ αιιά ζα 

πξνζέθεξε θαη ζαιάζζην πιενλέθηεκα ζηνπο Έιιελεο. Με ηα ζαξάληα κεγάια θαη 

κηθξά ηνπο πινία, νη Γαιαμεηδηψηεο ήηαλ ηθαλνί λα εκπνδίζνπλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

ερζξνχ απφ θαη πξνο ην ιηκάλη ηεο Ναππάθηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζε φινλ ηνλ 

Κνξηλζηαθφ θφιπν
37

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηεο Ρνχκειεο, νη Σνχξθνη ηεο πεξηνρήο (θαη 

άιινη εξρφκελνη απφ ην Αίγην), θνβνχκελνη ιφγσ ηεο πνιεκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

Πεινπφλλεζν, θιείζηεθαλ ζην Κάζηξν. Δμαθφζηνη ζηνλ αξηζκφ, θξαηψληαο πάλσ 

ηνπο φπια, πεξίκελαλ εληζρχζεηο απφ Δχβνηα θαη Λακία, ν Παλνπξγηάο, φκσο, 

γλψξηδε πσο ήηαλ ε ψξα λα θεξδίζεη ρξφλν εληζρχνληαο ην εζηθφ ηνπ θαηά πνιχ 

κηθξφηεξνπ ζε αξηζκφ αλδξψλ ηνπ. Με ηελ πξφθαζε φηη ξσζηθέο εληζρχζεηο έρνπλ 

θαηαθζάζεη ζηνλ θνιπίζθν ησλ αιψλσλ, νη Έιιελεο μερχζεθαλ ζηε κία ηα 

μεκεξψκαηα ηεο 27 Μαξηίνπ αλάβνληαο θσηηέο ζηα πέξημ, δειαδή ζην Παινπκάθη 

ηεο Γεζθίλαο, ζην Μεηφρη ηνπ Πξνθήηε Ζιία, ζηνλ Κφθηλα θνληά ζηα Ληβαδάθηα θαη 

αιινχ. Σα άισλα πεξηθπθιψζεθαλ απφ ηα ηξία πξσηνπαιίθαξα Γθνχξα, Παπαληξηά 

θαη Μαλίθα κε ηνπο άλδξεο ηνπο. ην θέληξν ηνπνζεηήζεθε ν  Παλνπξγηάο. ην 

                                                           
34

 Μ-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ, «Σν Κάζηξν ησλ αιώλσλ (Άκθηζζαο), Ιζηνξηθή Γηαδξνκή – Γπλαηόηεηεο 

θαη Πξννπηηθή Αλάδεημεο», ζηα: Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Άκθηζζα 2014, ζ. 96. 
35

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 97. 
36

 ΓΗ/ΓΔ, Δπξεηήξην πνιεκηθώλ γεγνλόησλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Αζήλα 1989, ζ. 28. 
37

 Μ-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ, «Σν Κάζηξν ησλ αιώλσλ (Άκθηζζαο), Ιζηνξηθή Γηαδξνκή – Γπλαηόηεηεο 

θαη Πξννπηηθή Αλάδεημεο», ζηα: Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Άκθηζζα 2014, ζ. 96. 
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πιεπξφ ηνπο ήηαλ θαη νη Γαιαμεηδηψηεο κε θνξεηά ζθάγηα, πνιεκνθφδηα θαη κηθξά 

θαλφληα
38

. 

ληαο νη Οζσκαλνί θιεηζκέλνη κέζα ζην Κάζηξν, πνην ζα ήηαλ απηφ πνπ ζα 

ηνπο αλάγθαδε ζε παξάδνζε πξνηνχ πξνιάβνπλ λα έξζνπλ εληζρχζεηο απφ ηηο γχξσ 

πεξηνρέο; Απηφ ήηαλ ην εξψηεκα πνπ θαίλεηαη λα πξνβιεκάηηζε ηνλ Παλνπξγηά, ν 

νπνίνο ζπγθάιεζε ηνπο νπιαξρεγνχο ζε ζπλέιεπζε. Ζ πξφηαζε ηνπ Καξαπιή λα 

απνθφςεη ην λεξφ απφ ην Κάζηξν αθνχζηεθε ε ζσζηφηεξε επηινγή. Οθηψ εκέξεο 

άληεμαλ νη Σνχξθνη θαη ζηηο 8 Απξηιίνπ βγήθαλ λα αλαδεηήζνπλ λεξφ, δίρσο, φκσο, 

απνηέιεζκα. Γχν εκέξεο κεηά, ζηηο 10 Απξηιίνπ, βγήθαλ απφ κέζα θαη έλαο - έλαο 

παξέδσζαλ ηα φπια ηνπο κε αληάιιαγκα ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο
39

. Ζ Ρνχκειε 

ήηαλ θαη πάιη ειεχζεξε.   

 

2.3. Ζ λίθε ησλ Διιήλσλ ζηε κάρε ηνπ Λεβηδίνπ (14 Απξηιίνπ 1821) 

 Σαπηφρξνλα, ζηελ Πεινπφλλεζν, ε αλδξεηνζχλε ησλ Διιήλσλ επέθεξε θη 

άιιεο επηηπρίεο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπ Αγψλα δελ ήηαλ άιιε απφ ηε λίθε 

ζηε γέθπξα ηνπ Αιθεηνχ πνηακνχ, θνληά ζην ρσξηφ Καξχηαηλα. Οη Σνχξθνη ηεο 

Καξχηαηλαο ζπγθεληξψζεθαλ ζην Κάζηξν ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα νη Έιιελεο 

λα βξνπλ ηελ επθαηξία λα ηνπο πεξηθπθιψζνπλ, πεξηκέλνληαο ηελ παξάδνζή ηνπο. 

Μελ έρνληαο ππνινγίζεη, φκσο, πσο νη Σνχξθνη είραλ θαηαθέξεη λα θαιέζνπλ 

εληζρχζεηο, γξήγνξα θάλεθαλ νη πξψηεο θσηηέο απφ 2.500 άλδξεο ζην ρσξηφ άιεζη, 

βφξεηα ηεο Καξχηαηλαο.  

 Ο Κνινθνηξψλεο, βιέπνληαο ηε θσηηά, δήηεζε απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ λα 

ζπεχζνπλ λα θαηαζηείινπλ ηηο θσηηέο, ν Αλαγλσζηαξάο, φκσο, αξλήζεθε, 

ζεσξψληαο πσο ε Καξχηαηλα ρξεηαδφηαλ πιήζνο ζηξαηνχ γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

καηλφκελνπο Σνχξθνπο. Οη Οζσκαλνί ελ ησ κεηαμχ, έθαςαλ ην άιεζη θαη 

πξνρψξεζαλ πξνο ην ζηξαηφπεδν ηεο Καξχηαηλαο. Φνβνχκελνη νη Έιιελεο 

δηαζθνξπίζηεθαλ κε απνηέιεζκα ν ερζξφο λα αληηκεησπίζεη κηα δχλακε κφιηο 200 

Μεζζήλησλ θαη Μαληαηψλ, νη νπνίνη, ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Υξπζνβίηζη, ειπίδνληαο πσο ε πεξηνρή ήηαλ θαηαιιειφηεξε 

γηα λα ρηππήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο. Μάηαηα. Ο ερζξφο είρε ήδε απνθηήζεη κεγαιχηεξε 

                                                           
38

Μ-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ, «Σν Κάζηξν ησλ αιώλσλ (Άκθηζζαο), Ιζηνξηθή Γηαδξνκή – Γπλαηόηεηεο 

θαη Πξννπηηθή Αλάδεημεο», ζηα: Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Άκθηζζα 2014, ζ. 96-97. 
39

 Μ-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ό. π., ζ. 97. 
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δχλακε ζπλαληψληαο ζηελ Καξχηαηλα ηνπο Φαλαξίηεο Σνχξθνπο θαη άιινπο 

Σνχξθνπο ηεο πεξηνρήο
40

. 

 Παξά ηελ πεζηκηζηηθή ζηάζε ησλ Οζσκαλψλ, θάπνηνη νπιαξρεγνί κε 

επηθεθαιήο ηνλ Κνινθνηξψλε, είραλ αθφκε ςπρηθή δχλακε, ηθαλή λα θηλεηνπνηήζεη 

κεξηθνχο άλδξεο. πγθεληξψζεθαλ, ινηπφλ, ζην Υξπζνβίηζη θαη ελψ φινη 

ζπκθψλεζαλ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην Λενληάξη, γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ πνιηνξθία 

ησλ θάζηξσλ ηεο Μεζζελίαο, ν Κνινθνηξψλεο πίζηεπε πσο ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιχζε γηα ηειεησηηθή θαηάιεςε ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ ε πνιηνξθία πξσηίζησο ηνπ 

θέληξνπ ηεο, δειαδή ηεο Σξηπνιηηζάο θαη φρη ησλ πέξημ, δειαδή ησλ θάζηξσλ ηεο. 

Μφλνο ηνπ φπσο ήηαλ, θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη κφιηο πεξί ηνπο 300 άλδξεο, νη 

νπνίνη απνζηάηεζαλ ζηελ πξψηε δπζθνιία, ήηνη 2000 Σνχξθνη. Οη ηνπξθηθέο 

δπλάκεηο έθαςαλ ηα ρσξηά Πηάλα θαη Αισλίζηαηλα θαη πξνρψξεζαλ.  

 Βιέπνληαο ηηο εμειίμεηο, νη νπιαξρεγνί, κε πξνεμέρνληεο ηνλ Γειεγηάλλε, 

Γεκεηξαθφπνπιν, Ζιία Μαπξνκηράιε, Σξνππάθε, Αλαγλσζηαξά, Παπαθιέζζα θαη 

άιινπο, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Πάπαξη θαη ζπλαίλεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ζηξαηνπέδσλ ζηα ρσξηά Πάπαξη, Μακαξηά θαη Γηάζειν. ηα Βέξβαηλα είρε 

ζρεκαηηζζεί ζηξαηφπεδνήδε απφ ηηο 25 Μαξηίνπ. Απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε 

αλήκεξα ηνπ Πάζρα ζηηο 10 Απξηιίνπ 1821 έκειιε λα θάκςεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

εζηθφ ησλ Διιήλσλ. Οθηαθφζηνη άλδξεο ππφ ηνπο Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε θαη 

Αληψλε Νηθνιφπνπιν θαηεπζχλζεθαλ απφ ηα Βέξβαηλα πξνο ηε Βιαρνθεξαζηά, 

ρσξηφ πνπ απείρε κφιηο 4 ψξεο απφ ηελ Σξηπνιηηζά. Βιέπνληαο λα πιεζηάδνπλ 3000 

ηνπξθηθέο δπλάκεηο, νη κελ άλδξεο ππφ ηνλ Μαπξνκηράιε ιηπνηάθηεζαλ, νη δε ππφ 

ηνλ Νηθνιφπνπιν πξνέβαιαλ ηελ αληίζηαζή ηνπο κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα 

ζθνησζνχλ ζην πεδίν ηεο κάρεο. ζνη ζψζεθαλ δηαζθνξπίζηεθαλ ζηα βνπλά. Έηζη, 

νη Σνχξθνη, αθνχ έθαςαλ ηε Βιαρνθεξαζηά πήξαλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο πξνο ηελ 

Σξηπνιηηζά
41

. 

 Έλα ηέηνην γεγνλφο έδσζε ψζεζε θαη απηνπεπνίζεζε ζηνπο Σνχξθνπο. 

Πξνβιέπνληαο πσο νη Οζσκαλνί δε ζα έκελαλ ζε ηνχηε κφλν ηε λίθε, ν 

Κνινθνηξψλεο, ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο θαη άιινη νπιαξρεγνί απεπζχλζεθαλ ζηνλ 

Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε ζηελ Καιακάηα δεηψληαο ηνπ εληζρχζεηο. Μαζαίλνληαο 

γηα ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη νη Έιιελεο, νη θάηνηθνη ησλ 

                                                           
40

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 94-96. 
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 π. Σξηθνχπεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η.1 (1860), ζ. 208. 
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Καιαβξχησλ έζπεπζαλ λα ζηείινπλ θη απηνί εληζρχζεηο. Οθηαθφζηνη άλδξεο κε 

επηθεθαιήο ηνλ Υαξαιάκπε έθζαζαλ γξήγνξα ζην Λεβίδη.  

Πιεξνθνξνχκελνη απηή ηελ θηλεηνπνίεζε, ηνπξθηθέο δπλάκεηο, 

απνηεινχκελεο απφ3.000 πεδηθφ θαη ηππηθφ θαηεπζχλζεθαλ ζηηο 13 Απξηιίνπ, 

μεκεξψκαηα 14 Απξηιίνπ, ζην ρσξηφ Λεβίδη. Δθεί, ηνπο πεξίκελαλ καδί κε ηνπο 

Καιαβξπηηλνχο θαη νη ληφπηνη νπιαξρεγνί Αξβάιεο θαη Μπειίδαο, νη νπνίνη κηα κέξα 

πξηλ είραλ ιάβεη εληζρχζεηο απφ ηνπο Υαξαιάκπε, Θενραξφπνπιν θαη νιηψηε, άξηη 

αθηρζείο απφ ηελ Κφξηλζν θαη ηνλ ηξηθηφκπνια
42

. 

Με ηελ άθημε ησλ Σνχξθσλ, νη Έιιελεο νπιαξρεγνί ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

ζπίηη ηνπ Υαξαιάκπε δεηψληαο εληζρχζεηο ηφζν απφ ηα ζηξαηφπεδα ηνπ Γηάζεινπ 

θαη ηεο Αισλίζηαηλαο φζν θαη απφ ηνλ Αζεκάθε θαιηζά, πνπ βξηζθφηαλ ζην 

Καθνχξη. Άλδξεο ηνπνζεηήζεθαλ κε αξρεγφ ηνλ Υαξαιάκπε θνληά ζην Λεβίδη, κε 

ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ Σνχξθσλ ζην ρσξηφ, θαη πην θάησ ηνπο 

πεξίκελε ν ηξηθηφκπνιαο. Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο, φκσο, βιέπνληαο ηνπο 

Σνχξθνπο λα πιεζηάδνπλ, απφ ην θφβν ηνπο εγθαηέιεηςαλ αθφκε κία θνξά. 

ην ρσξηφ Λεβίδη βξίζθνληαλ, πιένλ, κφιηο 60 άλδξεο, έηνηκνη λα παιέςνπλ 

γηα ηελ ειεπζεξία. Αλάκεζά ηνπο ν Νηθνιφο νιηψηεο, ν Αλαγλψζηεο 

ηξηθηφκπνιαο, ν Γεψξγεο Κνπινρέξεο θαη ν Γηαλλάθεο Πεηκεδάο
43

. Γηα 7 

νιφθιεξεο ψξεο πάιεπαλ, έσο φηνπ έθζαζαλ νη εληζρχζεηο πνπ πεξίκελαλ. Δλσκέλνη, 

έρνληαο πιένλ καδί ηνπο ηνλ Πιαπνχηα, Σζαιαθαληίλν, Πεηκεδά, Γεκεηξαθφπνπιν 

θαη άιινπο, φξκεζαλ ελαληίνλ ησλ 3.000 Σνχξθσλ, νη νπνίνη ηξάπεθαλ ακέζσο ζε 

θπγή. Αλάκεζά ηνπο έπεζε εξσηθά καρφκελνο ν ηξηθηφκπνιαο
44

. Ζ επηηπρία ησλ 

Διιήλσλ κε ηελ άηαθηε ππνρψξεζε ηνπ ερζξνχ, απνηέιεζε ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο 

σο ηφηε απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ηεο Δπαλαζηάζεσο
45

. 

 

2.4. Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο θαη ε κάρε ηεο Αιακάλαο (23 Απξηιίνπ 1821) 

 Καζψο ε Ρνχκειε απνηεινχζε ην πέξαζκα ησλ ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ πξνο 

ηελ Πεινπφλλεζν, φηαλ ε Τςειή Πχιε ελεκεξψζεθε γηα ηελ επαλαζηαηηθή δξάζε 

ηεο Πεινπνλλήζνπ, έζηεηιε 3.000 Αιβαλνχο ζηελ Αραΐα ππφ ηνλ Κεραγηά κπέε κε 

ζθνπφ λα θαηαπλίμνπλ πξψηα ηελ επαλάζηαζε ζηελ Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα. Ο 
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ιφγνο ήηαλ γηα λα κπνξεί λα πεξάζεη αλελφριεηνο ν Κηνζέ Μερκέη κε ηνπο δηθνχο 

ηνπ άλδξεο, νη νπνίνη θαηεθφξηδαλ ζηελ Πεινπφλλεζν πξνο ελίζρπζε ηνπ Κεραγηά 

κπέε. 

 Έηζη, φηαλ ν αξρηζηξάηεγνο ησλ Ησαλλίλσλ Μερκέη Υνπξζίη παζάο έκαζε 

πσο νη Σνχξθνη θάηνηθνη ηεο Αζήλαο, ηεο Θήβαο, ηεο Ληβαδεηάο, ησλ αιψλσλ θαη 

ηνπ Λνηδνξηθίνπ δνθηκάδνληαλ απφ ηνπο Έιιελεο, έζηεηιε ηνλ Οκέξ Βξπψλε, 

εγεκφλα ηνπ Μπεξαηίνπ θαη ηνλ Κηνζέ Μερκέη παζά, εγεκφλα ηεο Πεινπνλλήζνπ, 

κε 8.000 άλδξεο πεδηθφ θαη 800 ηππηθφ ελαληίσλ ηνπο
46

. Ζ δηαηαγή πνπ είραλ ήηαλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηε Λακία θαη λα επηηεζνχλ ζηνπο Έιιελεο
47

. Ο Βξπψλεο γλψξηδε 

αξθεηά θαιά ηα κέξε ηεο Ρνχκειεο, φπσο επίζεο θαη ηνπο Έιιελεο νπιαξρεγνχο ησλ 

γχξσλ πεξηνρψλ, κηαο θαη κε πνιινχο απφ απηνχο βξηζθφηαλ καδί ζηελ απιή ηνπ Αιή 

παζά ηνπ Σεπειελιή. Χο επαθφινπζν, ήμεξε θαιά ηηο πνιεκηθέο ηνπο ζπλήζεηεο αιιά 

θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σα ζρέδηα ηνπ Οκέξ Βξπψλε έθζαζαλ γξήγνξα ζηα ζπίηηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ηεξεάο Διιάδνο θαη ησλ νπιαξρεγψλ Μήηξν Κνληνγηάλλε, Ησάλλε Γπνβνπληψηε, 

Γεκήηξην Ξεξφ ή Παλνπξγηά θαη Αζαλάζην Γηάθν
48

. Οη δχν έκπεηξνη νπιαξρεγνί 

Γηάθνο θαη Γπνβνπληψηεο έζπεπζαλ λα αλαιάβνπλ άκεζα δξάζε δεηψληαο ηε 

ζχκπξαμε φισλ ησλ Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια, δηέηαμαλ λα θνλεπζνχλ φινη 

νη Σνχξθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, νη νπνίνη δχλαλην λα νπινθνξήζνπλ. Ληγνζηνί 

θαηάθεξαλ λα γιηηψζνπλ
49

.  

Σελ αληίζεζή ηνπ ζην εγρείξεκα απηφ πξνέβαιε ν νπιαξρεγφο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Παηξαηδηθίνπ, ζεκεξηλή Τπάηε, Μήηζνο Κνληνγηάλλεο. Οη δχν νπιαξρεγνί 

Γηάθνο θαη Γπνβνπληψηεο καδί κε ηνλ Παλνπξγηά, πνπ κφιηο είρε θζάζεη ζηελ 

πεξηνρή, πξνζπάζεζαλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ ζηηο 10 Απξηιίνπ ζην ρσξηφ 

Κακπνηάδεο, θνληά ζην Παηξαηδίθη, αιιά κάηαηα. Υσξίο δεχηεξε ζθέςε, 

απνθαζίζζεθε λα θηλεζνχλ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηνπ Κνληνγηάλλε, ν νπνίνο βιέπνληαο 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη. Γξήγνξα, νη 800 

έλνπινη Σνχξθνη θαη Αιβαλνί ηεο πεξηνρήο ηνπ Παηξαηδηθίνπ αλαγθάζηεθαλ λα ηελ 

εγθαηαιείςνπλ
50

. 
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Λίγεο εκέξεο κεηά, ν Κηνζζέ Μερκέη παζάο κε ηνλ Οκέξ Βξπψλε 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε Φζηψηηδα κε ηε ζπλνδεία 8.000 αλδξψλ. ηηο 17 Απξηιίνπ 

έθζαζαλ ζην Ληαλνθιάδη, πεξηνρή πνπ απείρε κφιηο κηζή ψξα απφ ην Παηξαηδίθη. Ο 

θφβνο πνπ πξνμέλεζε ζηνπο Έιιελεο ην πιήζνο ηνπ ερζξνχ, ηνπο αλάγθαζε ζε 

ππνρψξεζε ην βξάδπ ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ, μεκεξψκαηα 19
εο

 Απξηιίνπ, κελ έρνληαο 

επηηχρεη εληειψο ην ζηφρν ηνπο, λα θαηαθάςνπλ, δειαδή, ην Παηξαηδίθη.  

ηηο 20 Απξηιίνπ, ν Γηάθνο, ν Γπνβνπληψηεο θαη ν Παλνπξγηάο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνπο Κνκπνηάδεο, πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ηε ζσζηφηεξε ιχζε. 

Δλ αληηζέζεη κε ηνλ Γπνβνπληψηε, ν  νπνίνο ππνζηήξηδε πσο νη 1.500 άλδξεο πνπ 

είραλ καδέςεη δελ έπξεπε λα ζθνξπηζηνχλ πνιχ. Έπξεπε, κάιηζηα, λα εγθαηαζηαζνχλ 

ζε δχν νρπξψκαηα θνληά ζηνλ Γνξγνπφηακν. Αληίζεηνη ήηαλ ν Γηάθνο θαη ν 

Παλνπξγηάο (ε άπνςή ηνπο ππεξίζρπζε), νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ πσο έπξεπε λα 

εγθαηαζηαζνχλ άλδξεο ηφζν ζηε Λνθξίδα θαη ηε Βνησηία φζν θαη ηε Φσθίδα. 

Πξάγκαηη, 400 άλδξεο κε αξρεγφ ηνλ Γπνβνπληψηε εγθαηαζηάζεθαλ ζηε γέθπξα ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ θαη 500 άλδξεο κε ηνλ Αζαλάζην Γηάθν θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηε 

γέθπξα ηεο Αιακάλαο θαη ηα Πνπξηά, ν δξφκνο ηεο νπνίαο νδεγνχζε ζηηο 

Θεξκνπχιεο
51

. Ο Παλνπξγηάο κε 600 άλδξεο παξέκεηλε εθεί ζην ρσξηφ 

Μνπζηαθάκπεε θαη ηε Υαιθσκάηα. ην πιεπξφ ηνπ είρε ηνλ επίζθνπν αιψλσλ 

Ζζαΐα, ν νπνίνο αθνινπζνχζε επινγψληαο θαη δίλνληαο ςπρηθή δχλακε ζηνπο 

αγσληζηέο
52

. 

ηηο 23 Απξηιίνπ ε ηνπξθηθή ζηξαηηά ππφ ηνλ Οκέξ Βξπψλε, απνηεινχκελε 

ηφζν απφ πεδηθφ φζν θαη απφ ηππηθφ, εξρφηαλ απφ ην Ληαλνθιάδη. Σνπ Κηνζέ Μερκέη 

εξρφηαλ απφ ηε Λακία. Ζ απφθαζε ηνπ Οκέξ Βξπψλε λα ρηππήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη 

ηνλ Γπνβνπληψηε θαη ηνλ Παλνπξγηά θάλεθε ζσζηή. Σν πιήζνο αλδξψλ ζε πεδηθφ 

θαη ηππηθφ αλάγθαζαλ ηνλ Γπνβνπληψηε λα ππνρσξήζεη θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε 

ζηελή ζέζε Γέκα. Καιχηεξε αληίζηαζε πξνέβαιε ζην Μνπζηαθάκπεε ν Κνκλάο 

Σξάθαο κε ηνλ Παπα-Αλδξέα Κνθνβηζηηαλφ θαη ηνπο ιίγνπο άλδξεο ηνπ, νη νπνίνη 

είραλ νρπξσζεί θαιά κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο, ηηο εθθιεζίεο, ηνπο κχινπο
53

. Οη Σνχξθνη 

αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ θαη λα ελσζνχλ κε ηνλ Οκέξ Βξπψλε, ν νπνίνο 

θαηεπζπλφηαλ ζηε ζέζε ηνπ Παλνπξγηά ζηε Υαιθσκάηα. Παξάιιεια κε ηελ επίζεζε 

ζηνλ Παλνπξγηά, έλα κέξνο ηεο ζηξαηηάο ησλ Σνχξθσλ ηνπ Βξπψλε, ε νπνία 
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εληζρχζεθε κε άλδξεο ηνπ Κηνζέ Μερκέη, επηηέζεθε ζηνλ Αζαλάζην Γηάθν ζηε 

γέθπξα ηεο Αιακάλαο.  

Βιέπνληαο ν Αζαλάζηνο Γηάθνο ηνπο Σνχξθνπο λα εηζβάιινπλ ζην Εεηνχλη 

(Λακία), ζπγθέληξσζε ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ θαη ηνπο είπε: «Αδειθνί Έιιελεο! 

Έπεηηα απφ ηεηξαθνζίσλ ρξφλσλ ζθιεξάλ ζθιαβίαο, ν ζεφο επζπιαγρληζζείο 

απεθάζηζε λα καο δψζε ηελ ειεπζεξίαλ… πξέπεη λ’ απνθαζίζσκελ λ’ απνζάλσκελ 

κε ηα φπια εηο ηαο ρείξαο, θαη ηφηε αο ηελ ραξψζηλ νη κεηαγελέζηεξνί καο… αλ φκσο 

δεηιηάζσκελ ηφξα, ηφηε αησλίσλ εράζεκελ θαη εκείο θαη φινλ ην έζλνο καο… φπνηνο 

αγαπά κε ηελ αιήζεηα, ηελ πίζηηλ θαη ηελ παηξίδα, αο δξάμε ηα φπια, θαη αο έιζε 

καδχ κνπ»
54

. Πνιινί ήηαλ νη λεθξνί κε απνηέιεζκα λα ππνρσξήζνπλ φζνη θαηάθεξαλ 

λα ζσζνχλ. Ο Παλνπξγηάο είρε ηξαπκαηηζζεί
55

.  

Ζ αληίζηαζε ζηελ Αιακάλα ζπλερηδφηαλ. Σν ράξακα, ν Οκέξ Βξπψλεο κε ηε 

ζηξαηηά ηνπ επηηέζεθε ζηνλ Γηάθν θαη ν Μερκέη παζάο ζηνλ Κνληνγηάλλε θαη ηνλ 

Παλνπξγηά, νη νπνίνη βξίζθνληαλ αξηζηεξά ηνπ νπιαξρεγνχ ηνπο. Αθνχ έθζαζαλ 

απέλαληί ηνπο, νη Σνχξθνη πξνζεπρήζεθαλ ζην Μσάκεζ θαη νη Έιιελεο αλαθψλεζαλ 

«Ακήλ». Ζ θξίζηκε κάρε είρε κφιηο μεθηλήζεη. Ο Γηάθνο δηέηαμε ηνπο πάληεο λα κελ 

θνπλεζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα κελ ππξνβνιήζνπλ, έσο φηνπ απηφο δψζεη ην 

έλαπζκα. Σα καραίξηα θαη ηα γηαηαγάληα βγήθαλ κφλν φηαλ ν ερζξφο έθζαζε δέθα 

βήκαηα απέλαληί ηνπο.  

Σν κέιινλ ηνπο ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλν. Μία ψξα πάιεπαλ νη Έιιελεο 

ελαληίνλ ησλ Σνπξθαιβαλψλ θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ ζψκαηνο πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ 

ν Οκέξ Βξπψλεο. Κη φκσο, ν ερζξφο δελ θαηφξζσζε λα πεξάζεη ηε γέθπξα ιφγσ ηεο 

ηζρπξήο αληίζηαζεο ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ. ηαλ, κάιηζηα, επέζηξεςαλ πίζσ, 

εμαγξησκέλνο γηα απηήλ ηνπο ηελ θίλεζε, ν Οκέξ Βξπψλεο έπεζε ν ίδηνο ζην πεδίν 

ηεο κάρεο κε ηε ζπλνδεία 200 ζσκαηνθπιάθσλ, πεξηκέλνληαο λα ηξαπνχλ νη Έιιελεο 

ζε θπγή
56

. Οη ζπκπνιεκηζηέο ηνπ Γηάθνπ πξνζπάζεζαλ λα ηνλ πείζνπλ λα 

εγθαηαιείςεη ην πεδίν ηεο κάρεο γηα λα ζσζεί, αιιά απηφο πξνηίκεζε λα κείλεη εθεί 

θαη λα παιέςεη. Σελ απφθαζή ηνπ δε ζπκκεξίζηεθαλ φινη. Μφιηο 50 άλδξεο είραλ 

κείλεη λα κάρνληαη ζην πιεπξφ ηνπ. Λίγν κεηά ελψζεθαλ κε ηνλ Μερκέη παζά θαη νη 

Σνπξθαιβαλνί κε ηνπο Μαθεδφλεο κε απνηέιεζκα λα ζθνησζεί πξψηνο, κπξνζηά ζηα 
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κάηηα ηνπ, ν αδειθφο ηνπ Γηάθνπ. Μφιηο 10 άλδξεο πηα, κάρνληαλ 1 ψξα ζηα 

Μαλδξνζηάκαηα ηεο κνλήο Γακάζηαο
57

. 

Γηαθφζηνη ήηαλ νη Έιιελεο πνπ έπεζαλ πνιεκψληαο εξσηθά ζηε γέθπξα ηεο 

Αιακάλαο θαη αλάκεζά ηνπο ν Δπίζθνπνο ησλ αιψλσλ Ζζαΐαο
58

. Ο Γηάθνο 

ηξαπκαηίζζεθε ζηνλ ψκν θαη κεηαθέξζεθε ζηε Λακία. Πξνηνχ θαηαδηθαζζεί ζε 

ζάλαην, ν Βξπψλεο, εληππσζηαζκέλνο απφ ην ζηξαηησηηθφ ηνπ ζάξξνο, ηνπ πξφηεηλε 

λα ηνλ πξνζιάβεη ζηελ ππεξεζία ηνπ αιιά ην ηειεπηαίνο αξλήζεθε ιέγνληαο: «Οχηε 

ζέ δνπιεχσ παζά, νχηε ζ’ σθειψ θη’ αλ δελ δνπιεχζσ»
59

. Ο Γηάθνο βξήθε θξηθηφ 

ζάλαην ηελ επνκέλε, ζηηο 24 Απξηιίνπ 1821 κε αλαζθνινπηζκφ ή αιιηψο ζνχβιηζκα. 

ηα κέξε πνπ έπεζαλ νη Έιιελεο πνιεκψληαο γηα ηελ παηξίδα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο, 

είραλ ζθνησζεί ν Λεσλίδαο κε ηνπο 300 ζπκπνιεκηζηέο ηνπ ζηε κάρε ησλ 

Θεξκνππιψλ ζηηο 11 Απγνχζηνπ 480 π.Υ.
60

. 

 

2.5. Ζ κάρε ζην ράλη ηεο Γξαβηάο. Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο (8 Μαΐνπ 1821) 

 Μεηά ηελ ήηηα ζηε γέθπξα ηεο Αιακάλαο, ην εζηθφ ησλ Διιήλσλ είρε 

θακθζεί ζεκαληηθά. Σξηαθφζηνη Έιιελεο είραλ ζθνησζεί θαη άιινη ηφζνη είραλ 

ηξαπκαηηζζεί. Διάρηζηνη Σνχξθνη ηξαπκαηίζζεθαλ
61

. ηε ζέζε ηνπ Αζαλάζηνπ 

Γηάθνπ νξίζζεθε λένο νπιαξρεγφο νλφκαηη Βαζίιεο Μπνχζγνο, έρνληαο ζην πιεπξφ 

ηνπ 1.000 άλδξεο. ζνη Έιιελεο είραλ ζσζεί απφ ηελ νιέζξηα ήηηα ζηελ Αιακάλα 

αθνινχζεζαλ
62

. Οη Παλνπξγηάο θαη Γπνβνπληψηεο είραλ απνγνεηεπηεί θαη ε 

Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα είρε κείλεη πιένλ αλππεξάζπηζηε. Ο δξφκνο πξνο ηελ 

Πεινπφλλεζν θαηλφηαλ αλνηρηφο γηα ηελ απξφζθνπηε θάζνδν ηνπ Οκέξ Βξπψλε θαη 

ηνπ Κηνζζέ Μερκέη. 

 Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα, ν Οκέξ Βξπψλεο ζεψξεζε θαηάιιειεο ηηο 

ζπλζήθεο, γηα λα κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηε ζηξαηηά ηνπ, πξνηνχ εηζβάιιεη ζηελ 

Πεινπφλλεζν, φπνπ ρηππνχζε ν παικφο ηεο Δπαλάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, ζεψξεζε 

πσο ε ζθέςε ηνπ λα πάξεη ζην πιεπξφ ηνπ Έιιελεο αξκαηνινχο, φπσο άιισζηε είρε 

πξνζπαζήζεη λα θάλεη θαη κε ηνλ Αζαλάζην Γηάθν, ζα έθακπηε αθφκε πεξηζζφηεξν 
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ην εζηθφ ησλ Διιήλσλ
63

. Ζ θαζπζηέξεζή ηνπ λα θαηέβεη ζηελ Πεινπφλλεζν, ε νπνία 

ζπλδέζεθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ Οδπζζέα Αλδξνχηζνπ ζηε ηεξεά Διιάδα ήηαλ δχν 

δεδνκέλα πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ κηα ζεηηθφηεξε 

έθβαζε ησλ γεγνλφησλ ζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο ησλ Διιήλσλ λα ρηππήζνπλ 

μαλά
64

.  

 Εψληαο απφ κηθξφο ζηα Ησάλληλα, ζην πιεπξφ ηνπ Αιή παζά, ν Οδπζζέαο 

Αλδξνχηζνο είρε πάξεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηησηηθέο θαη φρη κφλν γλψζεηο, ηθαλέο λα 

ηνλ θαηαζηήζνπλ ηνλ πην ηζρπξφ παξάγνληα ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδνο. Ο 

Αλδξνχηζνο, έπεηηα απφ ηε γελλαηφηεηα πνπ είρε επηδείμεη ελάληηα ζηνπ Αιβαλνχο 

παζάδεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηνπ Γαξδηθίνπ, ηνπ είρε δνζεί σο δψξν απφ ηνλ Αιή 

παζά ην αξκαηνιίθη ηεο Ληβαδεηάο, ην νπνίν θάιππηε πεξηνρέο απφ ηελ Ήπεηξν κέρξη 

θαη ηνλ Δπβντθφ θφιπν. Μφιηο ελεκεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1821 πσο ν 

Κνινθνηξψλεο θαηεπζπλφηαλ απφ ηε Εάθπλζν ζηελ Πεινπφλλεζν, θαηάιαβε πσο ε 

ψξα ηεο Δπαλάζηαζεο είρε θζάζεη. Έηζη, θξχθζεθε ζηελ Πάηξα, φπνπ θξπβφηαλ απφ 

ηνλ Αιή παζά κέρξη ην Μάξηην ηνπ 1821. Αθνινχζσο, πξνρψξεζε κε πινίν πξνο ην 

Γαιαμίδη ζε κηα κνλή θαη ελψζεθε κε ην πξσηνπαιίθαξφ ηνπ, ηνλ Γηάλλε Γθνχξα θαη 

ιίγνπο αθφκε άλδξεο
65

.  

Μαζαίλνληαο ν Οκέξ Βξπψλεο γηα ηελ παξνπζία ηνπ Οδπζζέα Αλδξνχηζνπ 

ζηελ Δπξπηαλία, θαη γλσξίδνληάο ηνλ ήδε απφ παιηά, θξφληηζε λα ηνπ πξνηείλεη 

ζχκπξαμε. Χο ηφπν ζπλάληεζήο ηνπο είρε νξίζεη ηελ Γξαβηά. ηηο αξρέο Μαΐνπ, ν 

Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο βξηζθφηαλ ζην ράλη ηεο Γξαβηάο, ην νπνίν απείρε κφιηο 4 

ψξεο απφ ηα άισλα. Μαδί ηνπ αθνινπζνχζε θαη ν Γηάλλεο Γθνχξαο. Γελ έθζαζε, 

φκσο, εθεί, γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Οκέξ
66

.ην ίδην κέξνο, έζπεπζαλ ν Παλνπξγηάο θαη 

ν Γπνβνπληψηεο κε ζηφρν λα ζπδεηήζνπλ πνηα ζα είλαη ε επφκελε πνιεκηθή ηνπο 

θίλεζε
67

. 

Οη Έιιελεο αληηιήθζεθαλ πσο γηα λα θζάζεη ν Οκέξ Βξπψλεο ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζα πεξλνχζε πξψηα απφ ηε Λακία κε θαηεχζπλζε πξνο ηα άισλα θαη 

έπεηηα ζην Γαιαμίδη. Ζ ζηξαηηά ηνπ Σνχξθνπ νπιαξρεγνχ απνηεινχηαλ απφ 9.000 

άλδξεο, ζηξαηηά 8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ Διιήλσλ, ε νπνία αξηζκνχζε 

κφιηο 1.300 άλδξεο. Μηα ελδερφκελε επίζεζε ζηνπο Σνχξθνπο δεκηνπξγνχζε παληθφ 
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ηφζν ζηνλ Παλνπξγηά φζν θαη ηνλ Γπνβνπληψηε, ησλ νπνίσλ νη κλήκεο απφ ηελ ήηηα 

ζηε γέθπξα ηεο Αιακάλαο ήηαλ αθφκα λσπέο. Ζ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, φκσο, ηνπ 

Αλδξνχηζνπ ηνλ θαζηζηνχζε ηθαλφ λα θξίλεη πσο ε πεξηνρή, παξά ηηο αδπλακίεο πνπ 

παξνπζίαδε, ήηαλ ηθαλή λα θάκςεη ην εζηθφ ησλ αλδξψλ ηνπ Βξπψλε. 

Πξάγκαηη, ζηηο 7 Μαΐνπ, νη 9.000 Σνχξθνη μεθίλεζαλ απφ ηε Λακία, φπσο θαη 

ππνιφγηδαλ νη Έιιελεο. Ζ επηκνλή ηνπ Αλδξνχηζνπ λα ηνπο πνιεκήζνπλ απφ ην ράλη, 

ηνπ νπνίνπ ην αλνηρηφ πεδίν ζα θαζηζηνχζε αδχλακν ηνλ ερζξφ λα δηαθχγεη, δελ 

έβξηζθε ζχκθσλνπο ηνλ Παλνπξγηά θαη ηνλ Γπνβνπληψηε. Οη ηειεπηαίνη ζεσξνχζαλ 

πσο ην πιηλζφθηηζην ηεο πεξηνρήο ζα ηνπο θαζηζηνχζε επάισηνπο θαη εχθνια 

πξνζβάζηκνπο. Ζ ηειηθή απφθαζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Αλδξνχηζν βξήθε ηνλ 

Παλνπξγηά θαη ηνλ Γπνβνπληψηε λα θαηαιακβάλνπλ ηελ αξηζηεξή νδφ πξνο ην 

Υισκφ, ν Υξήζηνο Κνζκά νπιηψηεο ηε δεμηά θαη ν Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο καδί κε 

επίιεθηνπο άλδξεο, ηνλ Γθνχξα θαη ηνλ Δπβνεχο νπιαξρεγφ Αγγειή Γνβηφ λα 

ρηππήζεη απφ ην ράλη
68

. Μεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, γχξσ ζηηο 8 ε ψξα, έθζαλαλ νη 

ζηξαηηέο ηνπ Οκέξ Βξπψλε θαη ην Κηνζζέ Μερκέη. Αθνπγθξαδφκελνο ηελ αλεζπρία 

ηνπο, ν Αλδξνχηζνο ηνπο είπε γεκάηνο ηφικε: «πνηνο ζέιεη λα κ’ αθνινπζήζε, αο 

πηαζζή θαηφπηλ κνπ εηο ηνλ ρνξφλ» 
69

. χλνιν 117 άλδξεο αθνινχζεζαλ. Γθνχξαο, 

Γθίθαο Μνπζηαθάο, Παπαληξέαο, Σξάθαο, Μάξνο, Βνπηνχλεο, Αγγειήο Γνβγίλαο, 

Κίξθνο, Εαθείξεο Δπηαλήζηνο, Αζαλάζηνο Καπιάλεο, Καπνγησξγαίνη ήηαλ κεξηθνί
70

. 

ινη ηνπο θιείζζεθαλ κέζα ζηα νρπξά. Με ηα καραίξηα θαη ηα γηαηαγάληα 

ηνπο άλνημαλ ηξχπεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα πνιεκήζνπλ ηνλ ερζξφ. Θέζεηο πήξαλ θαη 

νη νπιαξρεγνί πνπ είραλ νξηζζεί λα κείλνπλ έμσ, νρπξσκέλνη θη απηνί. ην κεηαμχ, 

έθζαλαλ θαη νη Σνχξθνη, έρνληαο δηαβεί ηνλ Βνάγξην πνηακφ. Αθνχ ηειέζζεθε ε 

πξνζεπρή, ν Οκέξ Βξπψλεο έδσζε εληνιή λα ρσξηζζνχλ ζε ηξία κέξε, φζα ήηαλ θη 

απηά πνπ είραλ νξηζζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ Αλδξνχηζν. Γξήγνξα, φκσο, ε 

θαηάζηαζε ζηα αξηζηεξά, φπνπ βξηζθφηαλ ν Γπνβνπληψηεο θαη ν Παλνπξγηάο θαη ζηα 

δεμηά, κε ηνλ Κνζκά, έθεξε κλήκεο απφ ηα γεγνλφηα ηεο Αιακάλαο. Οη Έιιελεο 

θάκθζεθαλ θαη έθπγαλ πξνο ηα νξεηλά κέξε ηεο πεξηνρήο. Σν κνλαδηθφ ζεκείν πνπ 

είρε κείλεη ήηαλ ην θεληξηθφ. Οη νρπξσκέλνη Έιιελεο κε επηθεθαιήο ηνλ Οδπζζέα 

Αλδξνχηζν ήηαλ έηνηκνη λα παιέςνπλ εξσηθά
71

. 
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Ο Οκέξ Βξπψλεο, γλσξίδνληαο απφ παιαηά, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηνλ 

Οδπζζέα Αλδξνχηζν, ζέιεζε λα ηνπ δψζεη κηα αθφκε επθαηξία, ψζηε λα κε ιήμεη 

άδνμα ην ελ ελεξγεία ζπκβάλ. Έζηεηιε, ινηπφλ, έλαλ δεξβίζε πάλσ ζην άινγν λα 

ππελζπκίζεη ζηνλ Αλδξνχηζν ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηξαηεγνχ γηα ζχκπξαμε. Ο 

Αλδξνχηζνο ηνλ ξψηεζε ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα «πνπ πεγαίλεηο;» θαη φηαλ ν 

δεξβίζεο απάληεζε «θαηά ησλ απίζησλ θαη ησλ ερζξψλ ηνπ Πξνθήηε θαη ηνπ βαζηιηά 

κνπ», ν Αλδξνχηζνο ζήθσζε ην φπιν θαη ηνπ έξημε κηα ζαλαηεθφξα ζθαίξα. Ζ πξάμε 

απηή εμφξγηζε ζε ηέηνην βαζκφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Αιβαλνχο πνπ βξίζθνληαλ 

απέλαληη, κε απνηέιεζκα λα δηαηάμνπλ ππξ
72

. 

Ζ νξγή ηνπο ήηαλ ηφζε, πνπ πνιινί απφ απηνχο έζπξσρλαλ ηα ηείρε θαη 

πξνζπαζνχζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ καραηξηψλ ηνπο λα πεξάζνπλ ηα φπια ηνπο απφ ηηο 

ηξχπεο πνπ είραλ αλνίμεη νη Έιιελεο. Με ζζέλνο κεγάιν νη Έιιελεο ζπλέρηδαλ 

αθαηάπαπζηα λα ηνπθεθίδνπλ θάζε έλαλ πνπ πιεζίαδε
73

. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ζπκάησλ θαη ηξαπκαηηζκέλσλ αλδξψλ, αλάγθαζε ηνλ Βξπψλε λα θαιέζεη ηνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ γηα αλαζχληαμε. Οη Γθέθεδεο, αθνχ πήξαλ ζέζε, έηξεμαλ κε θφξα, 

θξαηψληαο ζην έλα ηνπο ρέξη ην γηαηαγάλη θαη κε ην άιιν θάιππηαλ ηα κάηηα ηνπο. 

Αξθεηνί απφ απηνχο θξαηνχζαλ θαη ηζεθνχξηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα γθξεκίζνπλ ηηο 

ζθελέο. ινη ηνπο έπεζαλ ακαρεηί. Μφιηο έλαο θαηάθεξε λα θζάζεη κέρξη ηνπο 

Έιιελεο, θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπ κηα ιεπθή ζεκαία. Παξεξκελεχνληαο ηελ θίλεζε 

απηή, νη Σνχξθνη μερχζεθαλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε, κα κάηαηα. Έλαο κεηά ηνλ άιινλ 

έπεθηαλ θάησ ηξαπκαηηζκέλνη
74

. 

Με ην πνπ έπεζε ην θσο ηεο εκέξαο, ν Αιβαλφο ζηξαηεγφο Βξπψλεο απέζπξε 

ηνπο άλδξεο ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ηνπο μεθνπξάζεη θαη λα ηνπο αλαζπληάμεη. 

Παξάιιεια, έζηεηιε άλδξεο ζηε Λακία, λα θέξνπλ εληζρχζεηο πνιεκνθνδίσλ. Ο 

Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο, γλσξίδνληαο θαιά ηνλ Οκέξ Βξπψλε, πξνέβιεςε κηα ηέηνηα 

θίλεζε. Οη Έιιελεο, δίρσο άιια φπια θαη ηξνθή, ήηαλ καζεκαηηθψο βέβαην πσο δε 

ζα θαηαθέξνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Σνπξθαιβαλνχο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε 

εκέξα. Έηζη, κέζα ζηε λχρηα, πέξαζαλ αλάκεζα απφ ηνλ ερζξφ θαη ράζεθαλ κέζα 

ζην ζθνηάδη. ηαλ έγηλε αληηιεπηή ε απνπζία ηνπο, ήηαλ πιένλ αξγά
75

. 

Ζ κάρε ζην ράλη ηεο Γξαβηάο έιεμε κε νπζηαζηηθή ππεξίζρπζε ησλ Διιήλσλ. 

Μφιηο δχν άλδξεο έραζαλ ηε δσή ηνπο απφ ηε κεξηά ησλ Διιήλσλ, νη αμησκαηηθνί 
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Θαλάζεο Καζηάλεο θαη Θαλάζεο εθέξεο
76

. Απφ ηε κεξηά ησλ Σνχξθσλ νη απψιεηεο 

έθζαζαλ πεξί ηνπο 150 άλδξεο
77

. Ο Οκέξ Βξπψλεο έκεηλε ζηελ πεξηνρή γηα 8 εκέξεο, 

ψζηε λα μεθνπξαζζνχλ, λα ζαθηνχλ νη λεθξνί θαη λα ζηαινχλ νη ηξαπκαηίεο ζην 

Εεηνχλη (Λακία)
78

. 

ηε κάρε απηή, κπνξεί λα κελ ππήξμε έλα ηέινο, σζηφζν απηφ πνπ είραλ θαηά 

λνπ νη Έιιελεο αγσληζηέο επεηεχρζε. Πξνβάιινληαο αληίζηαζε γηα 24 ψξεο, νη 

Έιιελεο θαηάθεξαλ ην αλέιπηζην. Υίιηνη ηξηαθφζηνη Έιιελεο εκπφδηζαλ ηελ έιεπζε 

9.000 Σνχξθσλ θαη Αιβαλψλ αγσληζηψλ. Απηφ απφ κφλν ηνπ ήηαλ ηθαλφ λα θάκςεη 

απηή ηε θνξά ην εζηθφ ηνπ ερζξνχ, ν νπνίνο λφκηδε πσο κε ηελ αξηζκεηηθή ηνπ 

ππεξνρή ζα ήηαλ πάληνηε αήηηεηνο. Με ηελ παλσιεζξία πνπ ππέζηε ν ερζξφο, 

θαζπζηέξεζε ζπλάκα ηελ θάζνδφ ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, ην νπνίν ήηαλ θαη ην 

πξσηαξρηθφ ζρέδην ηνπ Οκέξ Βξπψλε. 

 

2.6. Ζ κάρε ζην Βαιηέηζη θαη ε δηάιπζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Σνύξθσλ (12-13 

Μαΐνπ 1821) 

 Κη ελφζσ ε Ρνχκειε ζπλέρηδε λα αληηηάζζεηαη, ε αλάγθε ησλ αγσληζηψλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ λα ππεξηζρχζνπλ απνβάιινληαο νξηζηηθά ηνλ ερζξφ απφ ηα κέξε ηνπο 

ήηαλ κεγάιε. Με ην πνπ παξαδφζεθε ε πφιε ηεο Καιακάηαο ζηνπο Έιιελεο απφ ηνλ 

βνεβφδα ηεο πεξηνρήο νπιετκάλ αγά Αξλανχηνγινπ, ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο 

πήξε ην δξφκν πξνο ηα πην νξεηλά κέξε ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

ρηππεζεί ν Μνξηάο, ζηνλ νπνίν θαηνηθνχζε ην κεγαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν κέξνο ηεο 

ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ην πνιεκηθφ ηνπ 

ηαιέλην νδήγεζαλ ηνλ Κνινθνηξψλε ζηελ απφθαζε πσο ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ερζξφ δελ ήηαλ άιιν απφ ην ρσξηφ Βαιηέηζη, ην νπνίν 

βξηζθφηαλ δπηηθά ηεο Σξηπνιηηζάο
79

. 

 Σελ απφθαζε ηνπ Κνινθνηξψλε λα νρπξσζεί ην Βαιηέηζη δε 

ζπκκεξίζηεθαλ πνιινί. Καζ’ φζνλ νη κέξεο πεξλνχζαλ, πνιινί αξρεγνί άξρηζαλ λα 

θαηαλννχλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζέζεο, κε απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα 

ζπλέξρνληαη ζηελ πεξηνρή. Ζ θαζπζηέξεζή ηνπο, βέβαηα, δελ επέηξεςε ζηνπο 

Έιιελεο λα νρπξσζνχλ ζσζηά. Έηζη, ζηηο 24 Απξηιίνπ δέρζεθαλ ηελ πξψηε επίζεζε 
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απφ ζηξαηφ 7.000 Σνχξθσλ. Βιέπνληάο ηνπο λα μεθηλνχλ απφ ηελ Σξηπνιηηζά, φινη 

πίζηεςαλ πσο ζα πήγαηλαλ πξνο ηα Βέξβελα. Ο ίδηνο ν Κνινθνηξψλεο, κάιηζηα, 

έζπεπζε πξνο ην Καινγεξνβνχλη, γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο άλδξεο πψο ζα έπξεπε 

πξέπεη λα παξαηαρζνχλ ζε πεξίπησζε επίζεζεο. Οη Σνχξθνη, φκσο, έζηξηςαλ πξνο ην 

Βαιηέηζη. Ο Νηθεηαξάο, ν Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο θαη ν Γηαηξάθνο βξίζθνληαλ 

εθεί, γηα λα ηνπο αλαραηηίζνπλ. Καηφπηλ έθζαζε θαη ν Κνινθνηξψλεο. Σξηάληα 

άλδξεο εληζρπκέλνη απφ άιινπο 500 ππφ ηνλ Πιαπνχηα αξρεγφ θαηφξζσζαλ θαη 

πήξαλ ζην θαηφπη ηνλ Σνχξθν, ν νπνίνο είρε βάιεη θσηηά ζε φιν ην ρσξηφ. Μέρξη ηε 

Βνιέηηα ηνπο θπλήγεζαλ, ρσξηφ κηζήο ψξαο απφ ηελ Σξηπνιηηζά
80

. 

 Σελ επνκέλε ηεο ζχγθξνπζεο, αξθεηνί άλδξεο άξρηζαλ λα απνρσξνχλ απφ ην 

Βαιηέηζη θαη ιίγν κεηά ηνπο αθνινχζεζαλ θαη νη νπιαξρεγνί ηνπο. Ο Κνινθνηξψλεο, 

ν νπνίνο είρε πίζηε ζηνλ αγψλα πνπ εηνηκαδφηαλ θαη επηκέλνληαο ζην αξρηθφ ηνπ 

ζρέδην, ζπγθάιεζε ζπκβνχιην πξνεζηψλ ζην Υξπζνβίηζη. ηηο 26 Απξηιίνπ νξίζζεθε 

αξρηζηξάηεγνο ησλ φπισλ ζην ρσξηφ ηεο Καξχηαηλαο. Γεκηνπξγήζεθε καδί κε απηφ 

θαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ζα ελίζρπε ηνπο αγσληζηέο κε ηξνθή θαη πνιεκνθφδηα. 

Ο νηθνλνκηθφο απηφο νξγαληζκφο νλνκάζζεθε «Δθνξεία Καξπηαίλεο» θαη ζα 

δηνηθνχηαλ απφ ηνλ Καλέιιν Γειεγηάλλε
81

. 

 Ο Κνινθνηξψλεο έζπεπζε λα καδέςεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο άλδξεο 

κπνξνχζε. Υίιηνπο δηαθφζηνπο Έιιελεο απφ ηελ Καξχηαηλα ζπγθέληξσζε ρσξίδνληάο 

ηνπο ζε δχν ζηξαηφπεδα, ην έλα κε επηθεθαιήο ηνλ, θαηά ηνλ Κνινθνηξψλε, 

Κνινηφπνπιν ή αιιηψο Γεκήηξην Πιαπνχηα θαη ην άιιν κε ηνλ Αλδξέα 

Παπαδηακαληφπνπιν
82

. Γέθα εκέξεο κεηά, ν αξρηζηξάηεγνο ηνπ αγψλα έζηεηιε ζηνπο 

δχν Μαπξνκηραιαίνπο, νη νπνίνη είραλ ζπλαληεζεί κε ηνπο Κπξηαθνχιε 

Μαπξνκηράιε θαη ηνλ Σζαιαθαηίλν απφ ηε κία θαη ηνλ Ζιία Μαπξνκηράιε κε ηνλ 

Παπαηζψλε θαη 400 άλδξεο Μαληάηεο θαη Μεζζήληνπο απφ ηελ άιιε, λα νρπξψζνπλ 

ην Βαιηέηζη. Παξά ην γεγνλφο φηη απηφ δε ηνπο βξήθε φινπο ζχκθσλνπο, ππάθνπζαλ 

ηνλ αξρεγφ. Έηζη, ζηηο 10 Μαΐνπ ε ζπλνιηθή δχλακε ζην Βαιηέηζη αλεξρφηαλ 

αξηζκνχζε πιένλ 845 άλδξεο κε αξρεγνχο ηνπο Μαπξνκηραιαίνπο, ηνλ 

Μεηξνπέηξνβα, ηνλ Νηθήηα Φιέζζα, ηνλ Παπαηζψλε, ηνπο Μπνπξαίνπο, ηνλ 
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Κεθάια, ηνλ Ησάλλε Μαπξνκηράιε, ηνλ Ησάλλε Καηζαλφ, ηνλ Σνπξθνιέθα, ηνλ 

Αζαλάζην ηψξε θαη ηνλ Κπξηάθν
83

. 

 Ζ απφθαζε πνπ επάξζε κεηά ην πέξαο ηνπ πνιεκηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην 

Υξπζνβίηζη ήηαλ ε θαηαζθεπή ηακπνπξηψλ πέξημ ηνπ ρσξηνχ. ην θέληξν ζα 

νρπξσλφηαλ ε εθθιεζία θαη κεξηθά αθφκε ζπίηηα. Αλαιπηηθφηεξα, ην αλαηνιηθφ 

ζεκείν ζην Υσκαηνβνχλη ζα ζηειερσλφηαλ απφ ηνλ Κπξηαθνχιε θαη ηνλ Ζιία 

Μαπξνκηράιε, ην δπηηθφ ζην ιφθν ηνπ Κνχθνπ απφ ηνπο Μεηξνπέηξνβα, 

Παπαηζψλε, Κεθάια, Ησάλλε Μαπξνκηράιε, Νηθήηα θαη Ζιία Φιέζζα, ψξε, 

Σνπξθνιέθα θαη θάπνηνπο Μεζζήληνπο
84

. ηνπο άιινπο δχν πξνκαρψλεο ζα 

ζπγθεληξψλνληαλ νη θάηνηθνη ηεο Μεγαιφπνιεο θαη νη Οιχκπηνη θαη ζηελ εθθιεζία ν 

Σζαιαθαηηλφο, νη Μπνπξαίνη θαη ν Καηζαλφο
85

. Παξαπίζσ, ζην Υξπζνβίηζη, δχν 

ψξεο καθξηά απφ ην Βαιηέηζη, θαηξνθπιαθηνχζε ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο κε ηνλ 

Γεκήηξην Πιαπνχηα θαη ζην ρσξηφ Πηάλα βξίζθνληαλ 2.300 άλδξεο έηνηκνη λα 

πξνζέιζνπλ πξνο ελίζρπζε
86

. Γεληθφο αξρεγφο νξίζζεθε ν Κπξηαθνχιεο 

Μαπξνκηράιεο
87

. 

 Μαζαίλνληαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ απηνχ ζηξαηνπέδνπ, ν 

Μνπζηαθάκπεεο ζνξπβήζεθε θαη έζπεπζε λα πξνηάμεη ηνπο άλδξεο ηνπ, νη νπνίνη 

θαηά πνιχ ππεξίζρπαλ ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ. Γελ ήηαλ κφλν νη 7.000 Σνχξθνη 

ζηξαηηψηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Σξηπνιηηζά. ηελ Καξχηαηλα, ην Λενληάξη θαη ην 

Φαλάξη ήηαλ καδεκέλνη άιινη 1.500 έλνπινη, 1.500 ζην Μπζηξά θαη 900 θεραγηάδεο. 

Δπηπιένλ είρε θαη ηνπο Αιβαλνχο ζηξαηηψηεο πνπ είρε καδέςεη απφ ην ζηξαηφ ηνπ 

Υνπξζίη παζά
88

. 

 Σα μεκεξψκαηα ηεο 12
εο

 Μαΐνπ 1821, ην πξψην θαη πην επίιεθην ζψκα ησλ 

Σνχξθσλ, απνηεινχκελν απφ 3.000 Βαξδνπληψηεο, Φαλαξίηεο θαη Καξπηηλνχο
89

 

έζπεπζε πξνο ην βνξξά ηνπ Βαιηεηζίνπ, κε θχξην ζηφρν λα εκπνδίζεη ηηο εληζρχζεηο 

απφ ηα ζηξαηφπεδα ηεο Πηάλαο θαη ηνπ Υξπζνβηηζίνπ αιιά θαη λα θαηαζηξέςεη ηα 

ηακπνχξηα ησλ Γνξηπλίσλ. Δπηθεθαιήο ηνπ ζψκαηνο απηνχ ήηαλ ν Βαξδνπληψηεο 

Ρνπκπήο απφ ηα Βαξδνπλνρψξηα θαη είρε καδί ηνπ θαη ηνλ Μνπξακπνχηε απφ ηελ 
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Κππαξηζζία
90

. Σν δεχηεξν ζψκα είρε δχλακε 2.000 έθηππσλ θαη πεδψλ κε πξννξηζκφ 

ηνπο Αξαρακίηεο, ελψ ην ηξίην είρε θαηεχζπλζε πξνο ην Φξαγθφβξπζν. Σν ηέηαξην 

θαη πέκπην ζψκα απνθαζίζηεθε λα κείλνπλ παξαπίζσ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαλ 

ελίζρπζε ηα πξψηα. Σξεηο ρηιηάδεο Σνχξθνη ήηαλ ζηνλ αξηζκφ θαη είραλ καδί ηνπο 

νξεηβαηηθά ππξνβφια θαη πνιεκνθφδηα
91

. 

 Ο Κνινθνηξψλεο απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπ εκπεηξία γλψξηδε πσο ην πξψην 

ρηχπεκα ηνπ ερζξνχ ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ έθβαζε ηεο πνιεκηθήο 

ζχγθξνπζεο αιιά θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αλδξψλ ηνπ θαη ησλ Διιήλσλ ελ γέλεη. 

Σελ εκέξα ηεο 12
εο

 Μαΐνπ, ε ζθνπηά πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Δπάλσ Υξέπα ελεκέξσζε 

γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ Σνχξθσλ πξνο ην Βαιηέηζη. Οη άλδξεο παξαηάρζεθαλ θαη 

άκεζα εληζρχζεθαλ απφ ηνλ Κνινθνηξψλε, ν νπνίνο θαηέθζαζε κε 800 άλδξεο απφ 

ην Υξπζνβίηζη θαη ηνλ Πιαπνχηα κε ηνπο δηθνχο ηνπ απφ ηελ Πηάλα
92

. 

 Σν πξψην ζψκα ηνπ Ρνπκπή πιεζίαζε ζην ιφθν ηνπ Κνχθνπ, φπνπ 

βξίζθνληαλ ν Μεηξνπέηξνβαο θαη νη άιινη. Οη Σνχξθνη δελ επηζπκνχζαλ λα 

μεθηλήζνπλ ππξά ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. Ήιπηδαλ ζε κηα ζχκπξαμε βαζηζκέλε ζε 

ππνζρέζεηο. Οη Έιιελεο αξλήζεθαλ, αιιά 14 Σνχξθνη, κε ζεβφκελνη ηελ απφθαζή 

ηνπο, πξνζπάζεζαλ λα θαξθψζνπλ ηηο ζεκαίεο ηνπο ζηα ειιεληθά ηακπνχξηα. Οη 

ζθαίξεο ησλ Διιήλσλ, νη νπνίεο ζθφησζαλ θαη ηνπο 14 άλδξεο έθαλε ηνπο Σνχξθνπο 

λα θαηαιάβνπλ πσο νη πξνζέζεηο ησλ Διιήλσλ ήηαλ ζνβαξφηεξεο. Ακέζσο, έηξεμε ε 

πξψηε ηνπξθηθή έθνδνο. Απνθξνχζζεθε. Γεχηεξε έθνδνο. Απνθξνχζζεθε. 

Μαηλφκελνη νη Σνχξθνη θαηεπζχλζεθαλ πξνο φιεο ηηο κεξηέο γηα λα επηηεζνχλ αιιά 

δελ έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο πσο νπζηαζηηθά ήηαλ αθάιππηνη απφ παληνχ – βάζεη 

ζηεζίκαηνο ησλ ειιεληθψλ ηακπνπξηψλ
93

.  

Οη Έιιελεο ππξνβνινχζαλ αθαηάπαπζηα. Αληηιακβαλφκελνο ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα ζηξαηησηηθή θαη πιηθή ελίζρπζε, ν Κνινθνηξψλεο έζηεηιε έθηππν ηνλ 

Θεφδσξν Καξδαξά κε κηα ζεκαία ζηε ξάρε ηνπ, ψζηε λα θαηαιάβνπλ νη αγσληζηέο 

πσο ζχληνκα θαηέθζαλε επηπιένλ βνήζεηα. Ο Πιαπνχηαο φξκεζε κε φζνπο άλδξεο 

δηέζεηε, φπσο θαη ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο. Σν ίδην έθαλε θαη ν Κνινθνηξψλεο, αθνχ 

πξψηα θξφληηζε λα εηδνπνηήζεη ηελ «Δθνξεία ηεο Καξπηαίλεο» λα εληζρχζεη ηνπο 

αγσληζηέο κε θαγεηφ θαη λεξφ
94

. 
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Βιέπνληαο ηε δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο, ν Ρνπκπήο ελίζρπζε ηα ζηξαηεχκαηά 

ηνπ. ην θαηφπη, φκσο, έθζαλε θαη ν Κνινθνηξψλεο, φπσο θαη ν Πιαπνχηαο, 

πεξηθπθιψλνληαο ηνλ Ρνπκπή θαη απνθφπηνληαο ηελ επηθνηλσλία ηνπ ίδηνπ θαη ησλ 

αλδξψλ ηνπ κε ηα ππφινηπα ζψκαηα
95

. ην ζψκα ηνπ Ρνπκπή επηηέζεθαλ απφ 

κπξνζηά νη Μαπξνκηραιαίνη, ν Μεηξνπέηξνβαο θαη νη Μεζζήληνη πνπ βξίζθνληαλ 

καδί ηνπο θαη απφ πίζσ ν Κνινθνηξψλεο θαη ν Πιαπνχηαο. ηε ζέα ηνχηε, ν 

Μνπζηαθάκπεεο έζηεηιε θη άιιεο εληζρχζεηο κε 1.500 άλδξεο πεδνχο θαη 500 

έθηππνπο, νη νπνίνη αλαραηηίζζεθαλ κε ηε ζεηξά ηνπο. Δπηινγή άιιε δελ ππήξρε. Οη 

Σνχξθνη απνζχξζεθαλ, γηα λα αλαζπληαρζνχλ
96

. 

Άκεζα, ν Kεραγηάκπεεο έζηεζε δχν θαλφληα πξνο επίζεζε αιιά ην έδαθνο 

ήηαλ ηέηνην πνπ νη βνιέο ηνπο είηε ρηππνχζαλ ηνπο Σνχξθνπο είηε αζηνρνχζαλ 

πέθηνληαο ζην έδαθνο. Ζ κάρε ζπλερηδφηαλ φιν ην βξάδπ. Αθνχξαζηνη 

ππξνβνινχζαλ νη Έιιελεο θιεηζκέλνη κέζα ζηνπο πξνκαρψλεο, πεξηκέλνληαο ηε 

ζηηγκή πνπ ν ερζξφο ζα ππνρσξνχζε πξνο ηελ Σξηπνιηηζά. Κάπνηα ζηηγκή, κάιηζηα, 

θαηαιαβαίλνληαο ν Κνινθνηξψλεο πσο ε έθβαζε ηνπ αγψλα έγεξλε πξνο ηε κεξηά 

ησλ Διιήλσλ αλέβεθε ζε έλα χςσκα πνπ αθφκε θαη ζήκεξα νλνκάδεηαη «ηνπ 

Κνινθνηξψλε ην βνπλφ» θαη θψλαμε ζηνλ Μεηξνπέηξνβα δίλνληάο ηνπ θνπξάγην: 

«έξρεηαη ν Κνινθνηξψλεο κε 10.000 έξρεηαη θαη ν Πεηξφκπεεο κε φινπο ηνπο 

Μαληάηεο, βαζηάηε»
97

! 

Σν ίδην βξάδπ, φηαλ έπαπζε ν αγψλαο πξνο αλάπαπζε ησλ δχν αληηπάισλ, ν 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο έζπεπζε πξνο ην Καηαξάρη, γηα λα πεξάζεη ηξφθηκα, λεξφ 

θαη φπια ζηνπο Έιιελεο αγσληζηέο. Μάιηζηα, ζην δηάβα ηνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ 

ιίγνπο Έιιελεο, ζπλάληεζε 4 Σνχξθνπο. Σνπο έξημε κηα βνιή ιέγνληάο ηνπο 

«Εσληαλνχο ζα ζαο πηάζσ! Δγψ είκαη ν Κνινθνηξψλεο» θαη θνβνχκελνη εθείλνη 

ράζεθαλ κέζα ζηε λχρηα
98

. Παξάιιεια, νη Έιιελεο εληζρχζεθαλ θαη απφ άιινπο 

άλδξεο κε επηθεθαιήο ηνπο Π. Βαξβηηζηψηε θαη Αλη. Μαπξνκηράιε πνπ έξρνληαλ 

απφ ηα Βέξβελα ζην Καινγεξνβνχλη. Σν πξσί, αθφκε 400 αγσληζηέο κε ηνλ 

Γηαηξάθν, Κνλδάθε θαη Δπίζθνπν Βξεζζέλε πξνζηέζεθαλ ζην αξηζκεηηθφ ησλ 

Διιήλσλ
99
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Ζ κάρε μεθίλεζε πάιη ην πξσί. Έγηλε κηα αθφκε πξνζπάζεηα λα ρηππεζεί κε 

ππξνβφια ν πξνκαρψλαο ησλ Μαληαηψλ αιιά κάηαηα. Ο Κεραγηάκπεεο παξαηεξνχζε 

πσο ην ζψκα ηνπ Ρνπκπή θακπηφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Απφ ηα Βέξβελα 

έξρνληαλ θη άιινη Έιιελεο. Ήηαλ ν Νηθεηαξάο, ν Ησ. Κνινθνηξψλεο θαη άιινη 

άλδξεο, νη νπνίνη γπξλνχζαλ απφ ην Άξγνο. Άιιε ιχζε δελ ππήξρε. Ο Κεραγηάκπεεο 

δηέηαμε ππνρψξεζε, ε νπνία άκεζα κεηεηξάπε ζε άηαθηε θπγή. ηαλ έθζαζαλ ν 

Νηθεηαξάο κε ηνλ Ησ. Κνινθνηξψλε, ζην  Βαιηέηζη ππήξραλ κφλν Έιιελεο, νη νπνίνη 

κφιηο είραλ επηηχρεη ηελ πξψηε ζεκαληηθή λίθε ηνπ Αγψλα
100

. 

Ζ κάρε ζην Βαιηέηζη δηήξθεζε 23 ψξεο. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ νη Έιιελεο 

πνιέκεζαλ παξαηαθηηθά θαη νξγαλψζεθαλ ζσζηά. Με ηε λίθε ηνπο απηή, δελ 

αλέβεθε κφλν ε ςπρνινγία ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ αιιά νη Σνχξθνη άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη πσο ε εμέγεξζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ δελ ήηαλ απιά κηα 

απεξηζθεςία κεξηθψλ. Ήηαλ θάηη δπλαηφηεξν θαη ζηφρεπε ζηελ απειεπζέξσζή ηνπο. 

 

2.7. Ζ πνιηνξθία θαη ε άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο (23 επηεκβξίνπ 1821) 

 Ζ Σξηπνιηηζά, ζεκεξηλή Σξίπνιε, πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε, απνηεινχζε ην πην 

ζεκαληηθφ εκπνξηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ 

νρχξσζή ηεο κε ηείρε λα ηελ πεξηθιείνπλ θαη ε ηαπηφρξνλε ζπζζψξεπζε κεγάινπ 

αξηζκνχ Σνχξθσλ, νη νπνίνη έζπεπδαλ εθεί κεηά ηηο επηζέζεηο ηνπ ππφδνπινπ 

ειιεληζκνχ, ηελ θαζηζηνχζαλ απαξαίηεην ζηφρν γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ αγψλα. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο δε δηέζεηαλ νχηε ηα κέζα αιιά νχηε θαη ηελ 

εκπεηξία λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη ήηαλ νρπξσκέλνη 

κέζα ζηα θάζηξα θαη ηαπηφρξνλα ππεξαζπίδνληαλ απφ ζηξαηφ, ην γεγνλφο φηη ε 

Σξηπνιηηζά βξηζθφηαλ ζε αλνηρηφ πεδίν θαη φρη ζε νρπξή ζέζε εθ θχζεσο, φπσο ην 

Παιακήδη ή ε Μνλεκβαζηά, ηνπο έδηλε ειπίδεο γηα ππεξίζρπζή ηνπο. Γλψξηδαλ πσο 

δελ είραλ κε ην κέξνο ηνπο ην ρξφλν. Οη θιεηζκέλνη κέζα ζηα θάζηξα Σνχξθνη 

κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ γηα θαηξφ αλ είραλ αξθεηέο πξνκήζεηεο ζε λεξφ θαη ηξνθή. 

Δπίζεο, ε θαζπζηέξεζε ηεο ιχζεο ηνπ αγψλα ζα έδηλε ρξφλν ζηε δηνίθεζε λα 

θαιέζεη εληζρχζεηο. Μέζα ζε φια απηά, ππήξρε θαη ε πηζαλφηεηα γηα έμνδν κέξνπο 

ησλ πνιηνξθνχκελσλ Σνχξθσλ, νη νπνίνη κε ην ηππηθφ ηνπο κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ 

ζεκαληηθά ηνπο Έιιελεο αγσληζηέο
101
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 Μεηά ηε ζηξαηησηηθή επηηπρία ησλ Διιήλσλ ζην Βαιηέηζη ζηηο 12-13 Μαΐνπ 

1821, νη Έιιελεο άξρηζαλ λα αλεθνξίδνπλ πξνο ηελ Σξηπνιηηζά. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 

κήλα, αξρέο ηνπ επνκέλνπ, θαη αθνχ είρε νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ 

αγσληζηψλ ζε ζηξαηφπεδα πέξημ ηεο Σξηπνιηηζάο, μεθίλεζε νπζηαζηηθά ε πνιηνξθία 

ηεο πφιεο κε θχξην εκςπρσηή - δηνξγαλσηή ηνλ Θεφδσξν Κνινθνηξψλε
102

. 

Έλα κέξνο ησλ Διιήλσλ αγσληζηψλ εγθαηαζηάζεθε δπηηθά ηεο πφιεο ζην 

ζηξαηφπεδν ηνπ Αγίνπ Βιάζε, έλα άιιν βφξεηα ζην ζηξαηφπεδν ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο θαη ηεο Άλσ Υξέπαο. Ο Κνινθνηξψλεο βξηζθφηαλ θη απηφο δπηηθά, ζηα 

Σξίθνξθα, έρνληαο ηελ επίβιεςε νιφθιεξεο ηεο Σξηπνιηηζάο. Σν ηέηαξην θαη 

ηειεπηαίν ζηξαηφπεδν, απνηεινχκελν απφ Καιαβξπηηλνχο δελ θξάηεζε γηα πνιχ, 

θαζψο νη ηειεπηαίνη κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηε Γεκέζηηρα, ζχλνξα Καιαβξχησλ θαη 

Σξηπνιηηζάο, παξά ηελ αληίζεηε άπνςε ηνπ Κνινθνηξψλε. ηα λφηηα, ζηε ζέζε 

Θάλα, ζηξαηνπέδεπζε κέξνο ησλ Διιήλσλ κεηά ηηο 5 Ηνπλίνπ, φπνπ ππήξμε ζπκπινθή 

κε ηνπο Σνχξθνπο. Αλαηνιηθά ηεο Σξηπνιηηζάο, ζηηο Ρίδεο θαη ην ηελφ είραλ 

ηνπνζεηεζεί Κπλνπξαίνη, άλδξεο απφ ηε Μνλεκβαζηά θαη Μαληάηεο, θαη ιίγν πην 

βφξεηα, πξνο ηελ Καπλίζηξα, θνληά ζηε ζεκεξηλή Νεζηάλε, κεηαθηλήζεθαλ Έιιελεο 

απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Αξγεηηψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Γηάλλε Γαγξέ
103

. 

 Παξάιιεια κε ηα ζηξαηφπεδα, ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιηνξθίαο έπαημαλ θαη δχν αθφκε πξνζσπηθφηεηεο, ν νπιαξρεγφο Αζαλάζηνο 

Κίληδηνο απφ ηνλ Λαγθαδά θαη ν Καλέιινο Γειεγηάλλεο απφ ηε Γνξηπλία. Ο κελ, 

θαλφληδε ηελ θαηαζθεπή νρπξσκάησλ ή αιιηψο ηακπνπξηψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε 

ηξνθίκσλ θαη άιισλ εθνδίσλ, ηα νπνία ζε κεγάιν βαζκφ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, ηνπο απινχο ρσξηθνχο ησλ γχξσ πεξηνρψλ. Ζ αλάγθε γηα 

πνιεκηθή χιε, επίζεο, νδήγεζε ηνλ Κνινθνηξψλε λα αλαζέζεη ηελ παξαζθεπή 

κπαξνχηεο ζην ρσξηφ Γεκεηζάλα, απνθιείνληάο ηνπο ζπλάκα απφ ηελ άκεζα 

εκπινθή ησλ αλδξψλ ηεο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη κφλνη πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ 

Κνινθνηξψλε ζηε ζηξαηνινγία ήηαλ νη αδειθνί πειησηφπνπινη
104

. 

 Καζψο νη ελέξγεηεο ζπλερίδνληαλ θαη ν Κνινθνηξψλεο πξνζπαζνχζε κε 

δηάθνξα ηερλάζκαηα λα δπζρεξάλεη ηε δηαβίσζε ησλ Σνχξθσλ κέζα ζηελ Σξηπνιηηζά 

(φπσο κε ην λα δηαθφςεη ηελ χδξεπζε θαη λα ξίμεη θιφκν ζην λεξφ), ζηηο 12 Ηνπλίνπ 

έθζαζε γξάκκα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Κνινθνηξψλε πσο ν πξίγθηπαο Γεκήηξηνο 
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Τςειάληεο ζα θαηεπζπλφηαλ απφ ηελ Όδξα ζην Μνξηά. Ο ίδηνο ν Τςειάληεο, κε ην 

ςεπδψλπκν Αζαλάζηνο νζηνπφπνπινο, είρε θζάζεη ήδε απφ ηηο 8 Ηνπλίνπ ζηελ 

Όδξα απφ ηελ Σεξγέζηε κε θξαηηθφ πινίν θαη ξσζηθή ζεκαία
105

. 

Αθήλνληαο ζηε ζέζε ηνπ ηνλ γην ηνπ Πάλν, ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, κε 

ηε ζπλνδεία ηνπ Αλδξέα Εαΐκε, ηνπ Υαξαιάκπε, ηνπ Πεηξφκπεε, ηνπ Αλαγλψζηε, 

ηνπο Γειεγηαλλαίνπο θαη άιινπο άξρνληεο ηεο Πεινπνλλήζνπ
106

,κεηέβε ζην Άζηξνο, 

γηα λα ππνδερζεί ηελ άθημε ηνπ Τςειάληε. Δλ ησ κεηαμχ, νη Σνχξθνη, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ απνπζία ηνπ Κνινθνηξψλε απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Αγίσλ 

Θενδψξσλ, έζπεπζαλ λα ρηππήζνπλ, ε αλδξεία, φκσο, θπξίσο ηνπ παπά Γεκήηξε απφ 

ην Σεηέκπε επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο Έιιελεο
107

. 

 Μεγάιε απηνπεπνίζεζε έδσζε ζηνπο Έιιελεο αγσληζηέο ν εξρνκφο ηνπ 

Γεκήηξηνπ Τςειάληε, ελψ νη αληίπαινη ζπλέδεζαλ ηελ παξνπζία ηνπ κε κηα 

επεξρφκελε ξσζηθή βνήζεηα. Δλδηαθέξνλ ζηνλ εξρνκφ ηνπ έδεημαλ θαη δηάζεκνη 

νπιαξρεγνί ηεο επνρήο, φπσο ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, ν Εαλέηνο 

Υξηζηφπνπινο θαη ν Γεκήηξηνο Πιαπνχηαο, νη νπνίνη είραλ θξνληίζεη λα θζάζνπλ 

ζηα Σξίθνξθα κέρξη θαη ηέινο Ηνπλίνπ.
108

 Οη ηειεπηαίνη ζπλδέζεθαλ κε ηνπο 7.000 

Έιιελεο πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη γχξσ απφ ηελ Σξηπνιηηζά θαη νη νπνίνη ηηο 

παξακνλέο ηεο άισζεο είραλ θζάζεη ηνπο 10.000. Απφ ηελ αληίζεηε κεξηά, κέζα ζηελ 

Σξηπνιηηζά, βάζεη ηνπ Φσηάθνπ, ήηαλ θιεηζκέλνη πεξί ηνπο 35.000 Μσακεζαλνχο, 

Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο, νη νπνίνη εληζρχζεθαλ απφ 8.000 Σνχξθνπο πξφζθπγεο 

απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη 4.000 Αιβαλνχο. Βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ 

Γθφξληνλ, κέζα ζηελ πφιε βξίζθνληαλ 25.000 Σνχξθνη, εθ ησλ νπνίσλ 9.000 ήηαλ 

έλνπινη – Σνχξθνη θαη Αιβαλνί ζηελ θαηαγσγή
109

. 

Ζ άθημε ηνπ πξίγθηπα Τςειάληε ζηα Σξίθνξθα ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1821 

ζεκαηνδφηεζε ηελ εληαηηθφηεξε πνιηνξθία ηεο Σξηπνιηηζάο. Λίγεο εκέξεο κεηά, 

κάιηζηα, ζηηο 6 Ηνπιίνπ, έζηεηιε επηζηνιή κε ηίηιν «Πιεξεμνχζην ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηξφπνπ» δεηψληαο απφ ηνπο Σνχξθνπο λα παξαδψζνπλ ηελ πφιε, ε νπνία, βέβαηα, 

δελ έγηλε απνδεθηή αιιά έθαλε ηνλ ερζξφ λα θαηαλνήζεη πσο νη Έιιελεο πιένλ είραλ 

αξρεγφ, ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ νπνίνπ πιένλ ζα δξνχζαλ
110
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Καζψο νη κέξεο πεξλνχζαλ, ε αλάγθε γηα αλεθνδηαζκφ ηξνθίκσλ απφ ηε 

κεξηά ησλ Σνχξθσλ γηλφηαλ νινέλα πην επηβεβιεκέλε. Καηά δηαζηήκαηα, κε ηε 

ζπλνδεία έλνπισλ Αιβαλψλ, έβγαηλαλ θάπνηνη, νη νπνίνη αιψληδαλ θπξίσο ηα ζηηεξά, 

κηαο θαη ήηαλ θαη επνρή ηνπ ζεξηζκνχ ησλ. ηηο εμφδνπο ηνπο απηέο δελ έιεηςαλ θαη 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Σνχξθσλ, αθφκα θαη ζαλαηεθφξεο επηζέζεηο. 

Σέηνηα γεγνλφηα θαλέξσλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην πείζκα πνπ είραλ νη Έιιελεο 

αιιά θαη ε αλάγθε ηνπο γηα λα επηηχρεη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηνξθία
111

.  

 Ο Τςειάληεο, ελ ησ κεηαμχ, είρε δηαηάμεη ζρεδφλ φια ηα ειιεληθά 

ζηξαηφπεδα λα πιεζηάζνπλ πξνο ηελ Σξηπνιηηζά πεξηθπθιψλνληάο ηε. Ζ κνλαδηθή 

κεξηά πνπ έκεηλε αλνρχξσηε ήηαλ ε αλαηνιηθή, κηαο θαη νη εθεί Έιιελεο βξίζθνληαλ 

αθφκε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Παξζέλη. Ζ δπλαηφηεηα ησλ Διιήλσλ, εμάιινπ, 

λα πιεζηάζνπλ θαηά πνιχ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Ζ έιιεηςε ππξνβνιηθνχ ηνπο 

αλάγθαδε λα επηδνζνχλ ζε πνιπήκεξε κάρε. Έηζη, ρσξίζζεθαλ ζε ηέζζεξηο 

θάιαγγεο. Υίιηνη άλδξεο απφ ηε Μεζζελία ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν κε επηθεθαιήο 

ηνλ Αλαγλσζηαξά, απφ ηα αξηζηεξά παξαηάρζεθε ν Κνινθνηξψλεο κε 2.500 άλδξεο 

Αξθάδεο θαη Μαληάηεο, 1.500 απφ ηελ Αξθαδία θαη ηε Μάλε, εμίζνπ, ζηάζεθαλ ζηα 

δεμηά κε ηνλ Γηαηξάθν
112

, ελψ φζνη έκεηλαλ παξαπίζσ, απνηειψληαο κηα εθεδξηθή 

δχλακε, ππφ ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, ζηξαηνπέδεπζαλ θαηά ηη πςειφηεξα, 

ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ ηεο ηιίκλαο. Σέινο, θάπσο πην ςειά απφ ηε ζέζε ηνπ 

Κνινθνηξψλε, ε νπνία έκεηλε γλσζηή σο «Καιχβα ηνπ Κνινθνηξψλε», 

ηνπνζεηήζεθε ε Δθνξία ηνπ ζηξαηνπέδνπ ππφ ηνλ Καλέιιν Γειεγηάλλε
113

. Σα 

ηέζζεξα απηά θχξηα ζψκαηα ζπκπιεξψλνληαλ απφ επηπιένλ κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα 

νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ζε θαίξηα ζεκεία. Κνληά ζηνλ Κνινθνηξψλε βξίζθνληαλ νη 

Φαλαξίηεο ηνπ Εαλέηνπ Υξηζηφπνπινπ, ζηνλ Άγην Αζαλάζην πήξαλ ζέζε Μαληάηεο 

κε ηνλ Μνχξηδηλν, θάπνηνη εγθαηαζηάζεθαλ ζην Λενληάξη θαη άιινη ζην δξφκν γηα 

ην Άξγνο κε αξρεγφ ηνλ Νηθεηαξά
114

. 

Ο Γεκήηξηνο Τςειάληεο θαη ν Κνινθνηξψλεο έδσζαλ δηαηαγή γηα 

πεξαηηέξσ νξγάλσζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ Διιήλσλ γχξσ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Μεηά απφ ηελ πνιηνξθία ηεο Αθξφπνιεο ζηηο 20 Ηνπιίνπ απφ ηνλ 

Οκέξ Βξπψλε, ε πηζαλφηεηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη Σνχξθνη ζηελ Σξηπνιηηζά θαη λα 

εληζρχζνπλ ηνπο θιεηζκέλνπο κέζα ζηα ηείρε ζπκπαηξηψηεο ηνπο κεγάισλε. Γηα ην 
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ιφγν απηφ, ζηήζεθαλ ζηηο δηαβάζεηο ηεο Μεγαξίδαο ζεκαίλνληεο άλδξεο, φπσο ν 

Πάλνο Κνινθνηξψλεο, ν Παπαθιέζζαο, ν Νηθφιανο Πεηηκεμάο ή Πεηκεδάο, ν 

Γεψξγηνο Υειηψηεο θαη άιινη κε ζπλνδεία ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ
115

. Οη άλδξεο 

απηνί ήξζαλ λα εληζρχζνπλ ηνπο ήδε ηνπνζεηεκέλνπο εθεί Κπξηαθνχιε, Ζιία θαη 

Κσλζηαληίλν Μαπξνκηράιε, Αλδξέα Παπαδηακαληφπνπιν, Νηθφιαν νιηψηε θαη 

άιινπο άλδξεο απφ ηελ Καξχηαηλα, ην Φαλάξη, ην Λενληάξη θαη ηε Μάλε
116

. 

 Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Τςειάληε ήηαλ λα παξεκπνδηζηνχλ νη Σνχξθνη λα 

εμέιζνπλ απφ ηα ηείρε θαη λα ζπιιέμνπλ ηξφθηκα. Ζ νινέλα απνδπλάκσζε ησλ ηδίσλ 

θαη ηνπ ηππηθνχ ηνπο ιφγσ έιιεηςεο ηξνθίκσλ ζα θαζηζηνχζε επθνιφηεξε ηελ 

πνιηνξθία ηεο Σξηπνιηηζάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ επηηπρεκέλνπ απηνχ 

ζρεδίνπ ήηαλ ε παξάδνζε ησλ Σνχξθσλ απφ ην θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ε 

ζπλζεθνιφγεζή ηνπο
117

. Χζηφζν, ε έιιεηςε ππξνβνιηθνχ θαη ηππηθνχ απφ ηε κεξηά 

ησλ Διιήλσλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ, πεηζαξρίαο θαη 

νξγάλσζεο επέθεξε κηα ζηαζηκφηεηα ζην φιν απηφ εγρείξεκα, ηελ νπνία έπξεπε 

άκεζα λα αληηκεησπίζεη ν Τςειάληεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Κνινθνηξψλε. 

 Οη κέξεο γηα έμνδν κέξνπο ησλ πνιηνξθνχκελσλ Σνχξθσλ πιεζίαδε. ην 

άθνπζκα φηη ν Κηακίι Μπέεο ζα επηρεηξνχζε έμνδν κε ζπλνδεία 300 ή 500 αλδξψλ 

θαη θαηεχζπλζε ηελ Κφξηλζν, θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα δηελέξγεηαο λέαο εθζηξαηείαο 

κε αξρεγφ ηνλ Μπατξάλ Παζά, γέλλεζε ζηνλ Κνινθνηξψλε έλα λέν ζρέδην
118

. Καηά 

ηελ επηθείκελε έμνδν ηνπ Κηακίι Μπέε, ην κέξνο απφ φπνπ ζα πεξλνχζε ζα ήηαλ ην 

ρσξηφ Μχηηθαο. Έζπεπζε, ινηπφλ, λα πάεη ζηελ πεξηνρή καδί κε 10 έθηππνπο 

πξνζδνθψληαο λα ζπλαληήζεη 200 άλδξεο απφ ηελ Σξίπνιε. Αλη’ απηνχ, ζπλάληεζε 

κφιηο 30, ελψ νη ππφινηπνη παξνπζηάζηεθαλ αθνχ έζπεπζε λα ηνπο κηιήζεη. Μαδί ηνπ 

είρε θαη ηνλ Γηάλλε Γαγξέ κε 200 άλδξεο, νη νπνίνη έθζαζαλ άκεζα. ινπο απηνχο 

ηνπο έβαιε λα θηηάμνπλ ηακπνχξηα απφ ην Μχηηθα κέρξη ηελ πέξα κεξηά ηεο 

Καπλίζηξαο. Δπίζεο, δήηεζε απφ ηα γχξσ ρσξηά, ηελ Κάςηα, ην Λεβίδη, ηνπο 

ακηάδεο, ηνλ Γάξα, ηνλ Μπνπηηά, ηνλ άγθα, ηνλ Λνπθά θαη άιια
119

, λα καδεπηνχλ 

απφ 70 έσο 200 θαη λα ζθάςνπλ κηα ακπληηθή ηάθξν ή αιιηψο γξάλα. Έηζη θη έθαλαλ. 
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ε ηξεηο κφιηο εκέξεο, ην δχζθνιν απηφ εγρείξεκα είρε θαηαζθεπαζζεί
120

. Σν 

ραξάθσκα είρε πιάηνο δχν κέηξα θαη βάζνο πεξίπνπ έλα κέηξν
121

. 

 Σν βξάδπ ηεο 9
εο

 Απγνχζηνπ, μεκεξψκαηα 10
εο

 Απγνχζηνπ, έμη ρηιηάδεο 

Σνχξθνη πεδνί θαη ηππείο ππφ ηνλ Μνπζηαθάκπεε, εμήιζαλ ηεο πχιεο ηνπ εξαγηνχ 

κε θαηεχζπλζε πξνο ην Πεγάδη ηεο Βνιίκεο θαη ην Εεπγνιαηηφ. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

ιεειαηήζνπλ ηα ρσξηά Λνπθά θαη Σζίπηαλα. Γλψξηδαλ πσο ζα έθεξλαλ αληίζηαζε νη 

Έιιελεο πνπ ήηαλ ήδε ηνπνζεηεκέλνη εθεί. Γηα ην ιφγν απηφ ρσξίζζεθαλ ζε δχν 

κέξε. Σν πξψην κέξνο θαηεπζχλζεθε πίζσ απφ ην Λνπθά θιέβνληαο φια ηα δψα θαη 

ηα πξντφληα απηψλ. Σν δεχηεξν ιεειάηεζε ηα ρσξηά Λνπθά, Σζίπηαλα, άγθα θαη 

Πηθέξλη παίξλνληαο 1.000 δψα ηθαλά λα κεηαθέξνπλ θνξηία, πάλσ ζηα νπνία έβαιαλ 

ηξφθηκα. Μάιηζηα, κεξηθνί Σνχξθνη ηππείο έζπεπζαλ λα επηηεζνχλ ζηνλ Γηάλλε 

Γαγξέ θαη ηνπο άλδξεο ηνπ ζηνπο πξνκαρψλεο ησλ. Δίθνζη επηά άλδξεο πέζαλαλ, ελψ 

νη ππφινηπνη 200 θιείζηεθαλ ζε κηα ζπειηά πνπ νλνκαδφηαλ «ε ηξχπα ηνπ 

Μπνχξκπνπλα»
122

. 

 Με ην άθνπζκα απηφ, ν Κνινθνηξψλεο, έρνληαο καδί ηνπ ηνπο Καξπηηλνχο 

θαη ηνλ Φσηάθν, πήγε πξνο ην Υσκαηνβνχλη απέλαληη απφ ην Μχηηθα θαη έζηεηιε 300 

άλδξεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε γξάλα θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ Γαγξέ. Αθνινχζεζαλ 

άιινη 200 θαη άιινη 1.000 Καξπηηλνί. Έμσ απφ ηελ Σξηπνιηηζά, νη Σνχξθνη πνπ 

βξίζθνληαλ κέζα ζηα ηείρε είραλ βγεη θαη πνιεκνχζαλ ηνπο Έιιελεο, κε ζθνπφ λα 

ηνπο απνηξέςνπλ λα ζπεχζνπλ γηα βνήζεηα
123

. 

 Πξνηνχ θαλ πξνιάβνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ν Κεραγηάκπεεο 

έθζαλε απφ ηε κία θνξησκέλνο κε φζα είρε πθαξπάμεη, ελψ απφ ηελ άιιε εξρφηαλ ν 

αδειθφο ηνπ Αιή Βεγήο, ν νπνίνο είρε εμέιζεη ηεο Σξηπνιηηζάο γηα λα θξνληίζεη ηελ 

αλαίκαθηε επάλνδφ ηνπο ζηα ηείρε. Βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε, ν Κνινθνηξψλεο, 

αθνχ έβαιε ηνπο άλδξεο ηνπ ζηε γξάλα λα πνιεκνχλ πιάηε κε πιάηε, ψζηε λα 

αληηθξνχνπλ θαη ηα δχν ζψκαηα πνπ πιεζίαδαλ, ελεκέξσζε ηνλ Τςειάληε, ηνλ 

Αλαγλσζηαξά θαη ηνλ Γηαηξάθν λα πιεζηάζνπλ φζν κπνξνχζαλ ηελ Σξηπνιηηζά. Ζ 

θίλεζε απηή ζα έδηλε ηελ αίζζεζε πσο νη Έιιελεο εηνηκάδνπλ έθνδν ζηα ηείρε θαη 

έηζη ε πξνζνρή ησλ Σνχξθσλ ζα ζηξεθφηαλ εθεί θαη φρη ζηελ απνζηνιή εθνδηαζκνχ 

ζηε γξάλα. Ακέζσο, μεθίλεζαλ ηνπθεθηζκνί θαη θαλνληνβνιηζκνί. Παξαθηλνχκελνη 
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απφ ηελ αγσλία ηνπο κήπσο απνθιεηζζνχλ απφ ηα ηείρε, έλα κέξνο ππφ ηνλ Κεραγηά 

κπέε πξνζπάζεζε λα πεξάζεη απφ έλα κέξνο ζηε γξάλα. Γξήγνξα αθνινχζεζαλ θη 

άιινη. Μαδί κεηέθεξαλ θαη ηα ππνδχγηα. Οη Έιιελεο, φκσο, κέζα ζηε γξάλα, ηνπο 

πνιεκνχζαλ ζζελαξά, ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη ηα ζπαζηά ηνπο. Σα δψα, ηα άινγα 

θαη ηα ππνδχγηα, απφ ην θφβν ηνπο άξρηζαλ λα ηξέρνπλ, ζεθψλνληαο ζθφλε πνιιή. 

Μία ψξα δηήξθεζε ε κάρε ηεο Γξάλαο, θαηά ηελ νπνία ην ηνπξθηθφ ζηξάηεπκα 

ηξάπεθε ζε θπγή πξνο ηελ Σξηπνιηηζά, κεηξψληαο 400 ζαλάηνπο θαη ηξαπκαηηζκνχο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηξαπκαηίζζεθαλ κφιηο 5 κε 6 άλδξεο θαη 2 πέζαλαλ
124

. 

 Ζ κάρε ηεο Γξάλαο, φπσο έκεηλε ζηελ ηζηνξία, ήηαλ εμαηξεηηθά δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πνιηνξθίαο θαη ηεο πηψζεο ηεο πξσηεχνπζαο 

ηνπ Μνξηά, ηελ Σξηπνιηηζά, πνπ ζα ιάκβαλε ρψξα ζηηο 23 επηεκβξίνπ. Οη Σνχξθνη 

επέζηξεςαλ θαθήλ θαθψο ζηα ηείρε ρσξίο ηξνθή αιιά θαη ρσξίο δσνηξνθέο, θάηη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, κηαο θαη ζηεξίδνληαλ ζεκαληηθά ζην ηππηθφ ηνπο
125

. 

 Οη κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ αξθεηά ελεξγέο γηα ηνπο Έιιελεο. Με 

θαζνδεγεηή ηνλ Θεφδσξν Κνινθνηξψλε, θαηαζθεπάζηεθαλ λέα ηακπνχξηα, ηθαλά λα 

εκπνδίζνπλ νπνηαδήπνηε δξάζε ηνπ ηππηθνχ ησλ ερζξψλ. ην ρσξηφ Μαληδαγξά, 

φπνπ κεηέβε ν Κνινθνηξψλεο, αθνχ αλνίρηεθαλ ραληάθηα, κπήθε κέζα ν Γεκήηξηνο 

Γειεγηάλλεο κε ηνπο 500 άλδξεο ηνπ. Σν Μαληδαγξά απείρε 10 ιεπηά απφ ηελ 

Σξηπνιηηζά. Πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο πξσηεχνπζαο απφ φιεο ηηο 

κεξηέο, νη Μεζζήληνη έθζαζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ θνληά ζηελ Πχιε ηνπ Μπζηξά, νη 

Αγηνπεηξίηεο θαη νη Σζάθσλεο ζην Πεγάδη ηεο Βνιηκήο θαη νη Σξηπνιηηζηψηεο ζηε 

ζέζε Πεηξνβνπλάθη. Πιήζνο αλδξψλ, φρη κφλν απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο αιιά αθφκε 

θαη απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο ν Ρεκπφ θαη ν Βνπηηέ απφ ηε Γαιιία θαη ν Άγγινο 

ζπληαγκαηάξρεο Θσκάο Γθφξληνλ, θαηέθζαλαλ κέξα κε ηε κέξα γηα λα βνεζήζνπλ 

ζην δχζθνιν απηφ εγρείξεκα
126

. 

 Βιέπνληαο πσο ε θαηάζηαζε γηλφηαλ νινέλα θαη πην δπζνίσλε γηα ηνπο 

εγθιεηζκέλνπο, ηξεηο ρηιηάδεο Αιβαλνί θαη θάπνηνη Σνχξθνη αλάκεζά ηνπο άξρηζαλ 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Κνινθνηξψλε.  Ο ηειεπηαίνο ηνπο ππνζρέζεθε λα ηνπο 

αθήζεη αθαηξψληαο, φκσο, απφ ηνπο Σνχξθνπο ηα φπια ηνπο. Σα γεγνλφηα 

εμειίζζνληαλ ξαγδαία. ηηο 18 επηεκβξίνπ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη Αιβαλνί κε 

επηθεθαιήο ηνλ Δικάδ κπέε δηαπξαγκαηεχνληαλ κε ηνλ Κνινθνηξψλε λα εμέιζνπλ 
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ησλ ηεηρψλ θαη λα αλεθνξίζνπλ γηα ηελ Ήπεηξν. Δκπηζηεπφκελνη ηελ πεξηνπζία ηνπο 

ζηνλ Κνινθνηξψλε, 13 θηβψηηα γεκάηα κε ρξήκαηα θαη ηηκαιθή, δέρζεθαλ λα έρνπλ 

καδί ηνπο σο αθφινπζν θαη εγγπεηή ηνλ Πιαπνχηα
127

.  

 Δλ ησ κεηαμχ, ζχγρπζε είρε πξνθιεζεί ζηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο ηεο 

Σξηπνιηηζάο. Αληηιακβαλφκελνη πσο ράλνπλ ηηο θχξηεο δπλάκεηο ηνπ ζηξαηνχ ηνπο, 

πνιινί άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά παξαδίδνληαλ ζηνπο Έιιελεο. Οη Βαξδνπληψηεο 

παξαδίδνληαλ ζηνπο Μαληάηεο, νη Φαλαξηψηεο ζηνπο Φαλαξηψηεο, νη Καξπηηλνί 

ζηνπο Καξπηηλνχο Έιιελεο θαη νχησ θαζ’ εμήο
128

. Άιινη, δεηνχζαλ θαη απηνί λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ πξσηεχνπζα, θνπβαιψληαο, φκσο, καδί θαη ηνπο νπιηζκνχο 

ηνπο
129

. Ο γέξνο ηνπ Μνξηά, βάζεη ησλ καξηπξηψλ ηνπ, δελ ηνπο αξλήζεθε ηελ έμνδν, 

απέξξηςε, φκσο, ζρεδφλ φινπο ηνπο φξνπο, φπσο απηφλ ηνπ λα εμέιζνπλ απφ ηελ 

Σξηπνιηηζά έλνπινη
130

. Μάιηζηα, δήηεζε λα θαηαβιεζνχλ ππέξνγθα πνζά ζηνπο 

Έιιελεο γηα ηηο θζνξέο πνπ είραλ πξνθαιέζεη νη Σνχξθνη ζηελ Πάηξα, ηε Βνζηίηζα, 

ηελ Κφξηλζν, ην Άξγνο θαη ηελ Σξηπνιηηζά. Απαίηεζε, επίζεο, λα αθήζνπλ φια ηνπο 

ηα φπια. Απειεπζέξσζε δήηεζαλ θαη γηα ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο πξνθξίηνπο πνπ 

είραλ επηδήζεη
131

. 

 Σελ 23
ε
 εκέξα ηνπ επηέκβξε, εκέξα Παξαζθεπή, δίρσο αθφκε λα έρνπλ 

πξνιάβεη λα απνρσξήζνπλ νη Αιβαλνί, έλαο ζηξαηηψηεο νλφκαηη Μαλφιεο Γνχληαο, 

μεγειψληαο έλαλ Σνχξθν, θαηάθεξε, καδί θάπνηνπο Αγηνπεηξίηεο λα ζπάζνπλ ηηο 

θιεηδαξηέο ηεο πχιεο θαη λα ηελ αλνίμνπλ. Απφ θάζε πχιε έκπαηλαλ Έιιελεο. 

χληνκα, ην θάζηξν βαιιφηαλ παληαρφζελ. Οη Σνχξθνη, αληί λα ζπεχζνπλ λα 

ρηππήζνπλ, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη Αιβαλνί απφ ηελ άιινη, παξεμεγψληαο ηελ θίλεζε απηή ησλ 

Διιήλσλ, ζεψξεζαλ πσο ν Κνινθνηξψλεο είρε αζεηήζεη ηε ζπκθσλία ηνπο. 

Πξνηάζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο Αιβαλνχο, ζηνπο νπνίνπο 

έβιεπε ηελ απνρψξεζε ηεο ζεκαληηθφηεξεο δχλακεο ησλ Σνχξθσλ θαη ηεο 

Σξηπνιηηζάο ελ γέλεη, ν Κνινθνηξψλεο θαηάθεξε λα θζάζνπλ ζηελ Κφξηλζν θαη απφ 

εθεί λα αλεθνξίζνπλ καδί κε φια ηνπο ηα αληηθείκελα, φπσο ηνπο είρε ππνζρεζεί
132

. 
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 Οη Σνχξθνη, ζε αληίδξαζε ηεο εηζφδνπ ησλ Διιήλσλ κέζα ζηελ πφιε, 

ζπγθεληξψζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ζηε Μεγάιε 

Σάπηα, ξίρλνληαο θαλνληνβνιηζκνχο. Αξθεηνί Έιιελεο έπεζαλ αιιά φζνη Σνχξθνη 

ήηαλ αλνρχξσηνη ζθνηψζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο κέζα ζε δχν ψξεο. ε φια ηα 

ππφινηπα κέξε, νη καηλφκελνη Έιιελεο ζθάγηαδαλ φπνηνλ έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο. 

Γελ έδεημαλ θαλέλα έιενο. Γνινθνλνχζαλ κέρξη θαη γπλαίθεο θαη παηδηά, νη νπνίνη κε 

ην πνπ μέζπαζε ε επίζεζε έζπεπζαλ ζηελ πχιε δεηψληαο θαγεηφ θαη ξνχρα γηα λα 

αληέμνπλ ην δχζθνιν εθείλν βξάδπ
133

. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

Κνινθνηξψλε, ηελ νπνία δηαβάδνπκε ζηελ Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο ηνπ 

Βαθαιφπνπινπ: «Σν άινγφ κνπ απφ ηα ηείρε έσο ηα ζαξάγηα δελ επάηεζε γε», 

ελλνψληαο φηη απφ ην πιήζνο ησλ λεθξψλ Σνχξθσλ, φιε ε πφιε ήηαλ γεκάηε κε 

πηψκαηα θαη αίκα
134

. 

 Πιήζνο Σνχξθσλ πξνζπάζεζε λα ζσζεί πξνζθέξνληαο ζηνπο Έιιελεο ηελ 

πεξηνπζία ηνπ, αιιά κάηαηα. Έλα πξνο έλα ηα ζπίηηα θπξηεχνληαλ, νη Σνχξθνη 

έπεθηαλ ακαρεηί. Καηφπηλ έθζαζε θαη ν Κνινθνηξψλεο κε ηνλ Γηαηξάθν λα 

πξνιάβνπλ ην θαθφ. Ζ νξγή, φκσο, ησλ Διιήλσλ ήηαλ ηφζε πνπ είραλ ζθαγηάζεη 

φινπο ηνπο Σνχξθνπο. Απηνί πνπ είραλ γιηηψζεη κεηά απφ φιν απηφ ήηαλ νη επίζεκνη 

Σνχξθνη άλδξεο, ηνπο νπνίνπο πάιεςαλ λα πεξηζψζνπλ ν Πεηξφκπεεο, ν Αλαγλψζηεο 

Γειεγηάλλεο θαη  Παλαγηψηεο Κξεβαηηάο. Έπξεπε λα ηνπο ζψζνπλ, καδί κε ηα 

ραξέκηα ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ αληαιιαγέο πιεζπζκψλ. Έκεηλαλ 

εθεί φιν ην βξάδπ. Κάπνηα ζηηγκή, θσηηά μέζπαζε θαη ην εξάγη θάεθε νιφθιεξν, 

ρσξίο λα θαηαιάβεη θαλείο ην πψο. Σα ραξέκηα ηνπ Κατκαθάκε θαη ηνπ Κεραγηά 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ Μνπζηαθά κπέε θαη θπιάζζνληαλ απφ ηνπο 

Μαληάηεο
135

. Σξηαθφζηνη Έιιελεο έπεζαλ εθείλε ηελ εκέξα
136

. 

 Ζ απαζρφιεζε ηνπ Κνινθνηξψλε κε ηνπο Αιβαλνχο θαη ε αδπλακία ησλ 

ππφινηπσλ αξρεγψλ λα επηβιεζνχλ ζηνπο ππφινηπνπο αγσληζηέο επέθεξαλ απηά ηα 

κνηξαία, γηα ηνπο Σνχξθνπο, απνηειέζκαηα. Μέζα ζε φια έπαημε ξφιν θαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε απφ ηελ Σξηπνιηηζά. Πιεξνθνξνχκελνο φηη 

Σνχξθνη απεηινχλ ηα παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαηεπζχλζεθε πξνο ην ζηξαηφπεδν 

ηεο Αραΐαο. Πξνηνχ θχγεη είρε δεηήζεη ηε ζχκπξαμε θαη ησλ ππνινίπσλ, αιιά νη 
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Έιιελεο επηζπκνχζαλ λα παξακείλνπλ ζηηο επάιμεηο
137

. Ζ εθπφξζεζε ηεο 

Σξηπνιηηζάο, ε έληνλε επηζπκία γηα εθδίθεζε θαη ε ιαθπξαγσγία ήηαλ βαζηθνί ιφγνη 

γηα λα κελ αθνινπζήζνπλ ηνλ Τςειάληε, ν νπνίνο αλεβαίλνληαο πξνο ηελ Κφξηλζν 

πιεξνθνξήζεθε πσο ν Οζσκαληθφο ζηφινο είρε θάςεη ηα ειιεληθά πινία, θαη άιιαμε 

πνξεία πεγαίλνληαο πξνο ηα Βαζηιηθά. Μφιηο έθηαζε εθεί, ελεκεξψζεθε πσο ε 

Σξηπνιηηζά είρε θαηαιεθζεί
138

. 

 Σξεηο εκέξεο νη Έιιελεο ζθάγηαδαλ ηνπο πνιηνξθνχκελνπο ηεο Σξηπνιηηζάο. 

Δθαηφ θιεηζκέλνη Σνχξθνη ζηε Μεγάιε Σάπηα πάιεπαλ λα ζσζνχλ γηα δχν εκέξεο 

αιιά ζην ηέινο παξαδφζεθαλ θη απηνί. Ζ ειιεληθή ζεκαία είρε πςσζεί
139

. Ζ άισζε 

ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Μνξηά ζπγθξίζεθε κε αληίζηνηρεο πξάμεηο βάξβαξσλ ιαψλ. Γε 

ιήθζεθε, φκσο, ππφςε, ζηε ζχγθξηζε απηή, φηη νη ζθαγέο απηέο πξνήιζαλ απφ έλα 

πιήζνο, ην νπνίν αλερφηαλ επί αηψλεο ηηο απνθάζεηο ηνπ θαηαθηεηή ηνπ, έλαλ 

θαηαθηεηή πνπ δε ζεβάζηεθε νχηε ηα ζεία, δνινθνλψληαο ηνλ παηξηάξρε Γξεγφξην 

Δ΄, ζθάδνληαο Έιιελεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε κχξλε, ην Ατβαιή θαη ηελ 

Κχπξν, βηάδνληαο γπλαίθεο. Μπνξεί ε έθνδνο λα έγηλε ρσξίο ηε δηαηαγή ησλ 

νπιαξρεγψλ ηεο, παξ’ φια απηά, φινη πίζηεπαλ βαζηά κέζα ηνπο πσο ε θαηάιεςε 

απηή ήηαλ επηβεβιεκέλε
140

. 

 Ζ άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1821 ήηαλ ηζνδχλακε κε ηελ 

ηειεησηηθή εδξαίσζε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Πεινπφλλεζν. Μφλν ηα θξνχξηα ζηελ 

Πάηξα θαη ην Ναχπιην μέθπγαλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Διιήλσλ. ιν ην ππφινηπν 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ήηαλ πιένλ ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο. Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά, ν 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, αλαγλσξίζζεθε απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο άλδξεο γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηνπ Αγψλα, ράξε ζην ζηξαηησηηθφ ηνπ ηαιέλην
141

. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

εκαίλνπζεο κάρεο ζηελ επαλαζηαηηθή Διιάδα ηνπ 1822 

3.1. Ζ ζθαγή ησλ Διιήλσλ ηεο Υίνπ (30 Μαξηίνπ 1822) 

 Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν ρξφλν ηεο επαλάζηαζεο, Έιιελεο θαη Οζσκαλνί 

επξφθεηην λα επηδνζνχλ, πιένλ, θαη ζε ζαιάζζηεο επηζέζεηο. Γηα αηψλεο νη Σνχξθνη 

είραλ αλαζέζεη ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο νπνηαδήπνηε εξγαζία αθνξνχζε ην 

ζαιάζζην ζηνηρείν, άξα ε εκπεηξία ηνπο ήηαλ κεγάιε. Μάιηζηα, κε ηα ρξφληα, νη 

Σνχξθνη είραλ θζάζεη κέρξη θαη λα παξαρσξήζνπλ θάπνηα πξνλφκηα ζε λαπηηθνχο, 

φπσο είρε ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, κε ην λεζί ηεο Όδξαο. 

 Αλελφριεηνη, νπζηαζηηθά, νη Έιιελεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, είραλ έηζη ηελ 

επθαηξία λα ηαμηδεχνπλ πέξαλ απφ ην Αηγαίν ή ην Ηφλην πέιαγνο. Ζ θαίξηα ζέζε ηεο 

Διιάδνο, ε νπνία απνηεινχζε πέξαζκα ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην, έδσζε ηελ 

επθαηξία ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο, λα γλσξίζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο θαη ηξφπνπο δσήο ηεο Γχζεο, θαη λα κεηαθέξνπλ καδί κε ηα 

εκπνξεχκαηα ρξπζάθη θαη αζήκη. Δπίζεο, θαηά ηα ηαμίδηα ηνπο είραλ έξζεη 

αληηκέησπνη αθφκε θαη κε πεηξαηέο, θάηη πνπ ηνπο ππνρξέσζε λα εληζρχζνπλ ηα 

θαξάβηα ηνπο κε ππξνβφια θαη άιια άξκαηα, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε ηθαλνχο 

ρεηξηζηέο. Οη λαπηηθέο ηνπο γλψζεηο, ινηπφλ, θαη ηα ρξήκαηα πνπ είραλ θαηαθέξεη, 

παξαλφκσο, λα απνζπάζνπλ απφ ηε Γχζε βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ λαπηηθνχ Αγψλα, φηαλ είρε θζάζεη, πιένλ, ε ζηηγκή γηα εμέγεξζε
142

. 

 Παξφιν πνπ ήδε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Αγψλα ππήξρε ε δηάζεζε γηα 

έλνπιε επίζεζε ζην λεζί ηεο Υίνπ, ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο απηήο άξρηζε κεηά ηελ 

επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο ζηε άκν ηνλ Απξίιην ηνπ 1821 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

επαρζείο θνξνινγίεο πνπ είρε επηβάιιεη ζην λεζί ν λένο Οζσκαλφο δηνηθεηήο νλφκαηη 

Βαρίη παζάο. Μηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, κε επηθεθαιήο ηνλ Υηψηε Αληψλε 

Μπνπξληά, απεπζχλζεθε ζηνλ Λπθνχξγν Λνγνζέηε, ν νπνίνο είρε ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο ζηε άκν, κε απψηεξν ζηφρν λα ηνπο 

βνεζήζεη ζε κηα ελδερφκελε εθζηξαηεία ελάληηα ζηνπο Σνχξθνπο
143

. 

 Θεηηθφο ζε απηή ηελ ηδέα, ν Λνγνζέηεο, αςεθψληαο ηε γλψκε ηνπ 

Γεκεηξίνπ Τςειάληε, ν νπνίνο πίζηεπε πσο δελ είρε θζάζεη αθφκε ε ψξα γηα κηα 

ηέηνηα επίζεζε, επηβηβάζηεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1822 ζηε Υίν. Με 8 βξίθηα, 30 
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ζαθνιέβεο θαη 2.500 άλδξεο, δίρσο λα ηνλ εκπνδίζνπλ νη Σνχξθνη, έθζαζε ζηελ αθηή 

ηεο Αγίαο Διέλεο, ε νπνία απείρε 1 ½ ψξα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο
144

. Γηα ηελ 

θίλεζή ηνπ απηή δελ είρε ελεκεξσζεί νχηε ε θπβέξλεζε αιιά νχηε θαη ηα γχξσ 

λεζηά, ηα νπνία, εάλ είραλ ην ρξφλν, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη απηά 

λαπηηθά. πλδπαζηηθά, θαηήξγεζε ηε δεκνγεξνληία ηεο λήζνπ θαη φξηζε εθφξνπο, νη 

νπνίνη φθεηιαλ λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζχκπλνηα θαη ηελ αζθάιεηα κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ, ππαθνχνληαο πξσηίζησο ζηνπο θαλφλεο ηνπ
145

. Ζ απφθαζε ηνπ, βέβαηα, 

κάιινλ ξηςνθίλδπλε ήηαλ παξά αζθαιήο γηα κηα επηηπρεκέλε ζχγθξνπζε. Με ηε Υίν 

λα ζπλνξεχεη κε ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα θαη κε ηέηνην θαηξφ, κφλν εάλ φιε ε 

ζάιαζζα ήηαλ γεκάηε κε ειιεληθά θαξάβηα ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ειπίδεο 

ζηνπο Έιιελεο
146

. 

 Ζ είδεζε ηεο ειιεληθήο απφβαζεο ζηε Υίν καζεχηεθε γξήγνξα. Μηα κέξα 

πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζην λεζί, ζηηο 9 Μαξηίνπ, νη Φαξηαλνί 

είραλ ελεκεξσζεί πσο εδψ θαη δχν εκέξεο νη Σνχξθνη πξνεηνίκαδαλ ην ζηφιν ηνπο, 

κε ζθνπφ λα πιεχζνπλ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ
147

. Οη Σνχξθνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, κε 

ηελ έιεπζε ηνπ Λπθνχξγνπ Λνγνζέηε, επεξεαζκέλνη απφ φζα είραλ αθνχζεη θαη 

ππεξεθηηκψληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ, θιείζηεθαλ ζην θξνχξην ηνπ λεζηνχ. Οη ρξηζηηαλνί 

πνπ θαηνηθνχζαλ, απφ ηελ άιιε, θνβήζεθαλ γηα ηελ επηθείκελε εηζβνιή, θαζψο δε 

γλψξηδαλ ηη ηχρε ζα είραλ εθεμήο νη δηθνί ηνπο φκεξνη, νη νπνίνη είραλ ζπιιεθζεί θαη 

νδεγεζεί είηε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε είηε ζηνπο αλψηεξνπο ηνπ λεζηνχ
148

. 

Αςεθψληαο ηνπο θφβνπο ησλ Διιήλσλ, νη άκηνη καδί κε ηνλ Λνγνζέηε θαη ηνλ 

Μπνπξληά, δίρσο λα ράζνπλ θαηξφ, άξρηζαλ ζηηο 16 Μαξηίνπ λα ιεειαηνχλ θαη λα 

θαίλε ηνπξθηθά ζπίηηα θαη ηδακηά, αληηθαηέζηεζαλ ηελ παιαηά δεκνγεξνληία ηνπ 

λεζηνχ κε κηα επηακειή εθνξία θαη ζπλέζηεζαλ λέν εθνξεία. Δπίζεο, ηνπνζέηεζαλ 

ππξνβφια γχξσ απφ ην θάζηξν, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζβνιή ηνπ 

θξνπξίνπ
149

.  

ηνλ αληίπνδα, νη αλψηεξνη ζε θνηλσληθή ζέζε θαη δχλακε ηνπ λεζηνχ δε 

ζηακαηνχζαλ λα εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ φιε θαηάζηαζε, ρσξίο, 

φκσο, λα ζπκκεηέρνπλ. Κάπνηνη απφ απηνχο, κάιηζηα, πξνζπάζεζαλ λα δηαθχγνπλ 
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απφ ην λεζί καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Με γλσξίδνληαο κε πνηνλ ηξφπν λα ηνπο 

θξαηήζεη ζην λεζί, ν Μπνπξληάο θπιάθηζε ηνπο πξφθξηηνπο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο θαη 

απείιεζε ηνπο εθφξνπο ηνπ λεζηνχ
150

. Με ιίγα ιφγηα επηθξαηνχζε έλαο 

απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη κηα έιιεηςε ζπλνρήο ησλ Διιήλσλ ελάληηα ζηνπο 

Σνχξθνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. 

Οη Έιιελεο επαλαζηάηεο ηνπ λεζηνχ δελ άξγεζαλ λα θαηαιάβνπλ πσο ηα 

πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ φπσο ηα είραλ ζρεδηάζεη. Δπεηδή ηα θαλφληα ήηαλ κηθξά, φρη 

κφλν δελ έβιαπηαλ ηνπο εγθιεηζκέλνπο κέζα ζην θάζηξν αιιά ε αδπλακία απηή ηνπο 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα βνκβαξδίδνπλ εθείλνη ηνπο έμσ απφ ην θάζηξν. 

Έηζη, ε εθνξία ηνπ λεζηνχ δήηεζε άκεζα βνήζεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη Έιιελεο λα 

ξίμνπλ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα ην θξνχξην
151

. Οη Φαξηαλνί, νη νπνίνη είραλ 

απνθαζίζεη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο πξνζθέξνληαο ζηνλ Λπθνχξγν 

έμη θαξάβηα, κπαξνχηηα, θαλφληα θαη άιια, πξνζπάζεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

πξνηξέςνπλ ηνπο πεηζηψηεο αιιά θαη ηνπο Τδξαίνπο λα θάλνπλ θαη εθείλνη ην 

ίδην
152

. Σν κνλαδηθφ λεζί πνπ θαηάθεξε λα εληζρχζεη, ελ ηέιεη, ηνπο Υηψηεο, ήηαλ ηα 

Φαξά, κηαο θαη ηα άιια δχν λεζηά είραλ ήδε ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζε λαπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην Ηφλην
153

. 

ην πιαίζην ηεο εθδίθεζεο γηα απηφλ ηνπο ηνλ μεζεθσκφ, ν ζνπιηάλνο 

δηέηαμε λα θνλεπζνχλ ηξεηο πξφθξηηνη, νη νπνίνη θξαηνχληαλ φκεξνη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Παληειήο Ρνδνθαλάθεο, Μηραήι θπιίηζεο θαη Θεφδσξνο 

Ράιιεο. Μαδί κε απηνχο δνινθνλήζεθαλ θαη 60 πεξίπνπ έκπνξνη. Δπίζεο, ν 

ζνπιηάλνο δηέηαμε απφ ηε κία ηνλ Καξά Αιή λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε Υίν θαη λα 

θαηαπλίμεη ηελ εμέγεξζε θαη ηνπο ππφινηπνη άλδξεο απφ ηελ άιιε λα πξνεηνηκαζηνχλ 

ζηνλ πνξζκφ ηνπ Σζεζκέ κε ζθνπφ λα θαηεπζπλζνχλ θη εθείλνη πξνο ηε Υίν
154

. 

Πξάγκαηη, ηε Μεγάιε Πέκπηε ζηηο 30 Μαξηίνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ 34 πινία 

(46 θαηά ηνλ Κνπηζνλίθα), θαηέπιεπζε ζην ιηκάλη ηεο Υίνπ ν Καξά Αιήο κε 

ζπλνδεία 7.000 αλδξψλ. Καλέλα πινίν δελ ππήξρε λα απνθξνχζεη ηελ έιεπζε ησλ 

ερζξηθψλ πινίσλ. Μφλν έλα πινίν θαηεζηξάθε νινζρεξψο καδί κε ην πιήξσκα πνπ 

έθεξε πάλσ ηνπ, ιφγσ ησλ ελεξγεηψλ ησλ Διιήλσλ απφ ηε ζηεξηά. Ο Καξά Αιήο, 

καζαίλνληαο γηα ηελ θαηαζηξνθή εθείλνπ ηνπ πινίνπ, άξρηζε λα θαλνληνβνιεί ην 
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λεζί απνβηβάδνληαο ηνπο άλδξεο ηνπ, νη νπνίνη ρσξίζζεθαλ ζε ηξεηο θάιαγγεο. Ζ κία 

επηβηβάζηεθε ζηελ Σνπξισηή, ε άιιε ζηε ζπλνηθία Αδκπάλ θαπηζί θαη ε ηξίηε ζηε 

ζπλνηθία Οθ Μετληάλ
155

. Καηφπηλ, ελψζεθαλ κε ηνπο νκνεζλείο ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα έβγαηλαλ νη Σνχξθνη απφ ην θξνχξην κε μίθε πεξηθπθιψλνληαο ην 

λεζί
156

.  

Οη εμειίμεηο αλάγθαζαλ ηνπο Έιιελεο λα δηαιχζνπλ ηε δχλακή ηνπο γχξσ απφ 

ην θξνχξην. Πνιινί θάηνηθνη πξνζπάζεζαλ λα δηαθχγνπλ πξνο ηα Φαξά 

πξνβιέπνληαο ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Οη Σνχξθνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

απμάλνληαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε ζηξαηφ, θαζψο άλδξεο θαηέθζαλαλ απφ 

απέλαληη θαη θπξίσο απφ ηνλ πνξζκφ ηνπ Σζεζκέ
157

.  

Αηκνδηςείο κνπζνπικάλνη εθηεινχζαλ ππάθνπα ηηο εληνιέο ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Άξρηζαλ λα ζθάδνπλ θάζε ρξηζηηαλφ πάλσ ζην λεζί πνπ δελ κπνξνχζε λα θχγεη ή λα 

θαηαθχγεη ζηα πξνμελεία
158

. Έθαςαλ ηελ πφιε θαη ηα γχξσ ρσξηά, φπσο ην 

Βαζηιηφληθν θαη ην Νενρψξη, φπνπ θη εθεί έζθαμαλ, άξπαμαλ αλζξψπνπο θαη ηνπο 

αηρκαιψηηζαλ. Απφ ην θφβν ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη ρξηζηηαλνί έηξεμαλ λα βξνπλ 

θαηαθχγην, κε απνηέιεζκα λα κε ρπζεί ηφζν ειιεληθφ αίκα
159

. 

Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ζηηο 2 Απξηιίνπ 1822 έθζαζαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ 

Αγίνπ Μελά 15.000 Σνχξθνη. Δθεί κέζα είραλ θιεηζζεί πεξί ηνπο 3.000 Υηψηεο, νη 

νπνίνη αξλνχληαλ λα παξαδνζνχλ. Δμνξγηζκέλνη απφ ηελ αληίζηαζή ηνπο, νη Σνχξθνη 

φξκεζαλ κέζα θαη φρη κφλν έζθαμαλ ζρεδφλ φινπο φζνπο βξίζθνληαλ εθεί, αιιά ζην 

ηέινο έθαςαλ ην κνλαζηήξη. Άιιε επίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επνκέλε ζην 

ρσξηφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, φπνπ είραλ θαηαθχγεη 2.300 Έιιελεο θαη αλάκεζά ηνπο 

νη άκηνη θαη ν Λπθνχξγνο
160

. Καηφπηλ, ν Λπθνχξγνο Λνγνζέηεο, νη άκηνη θαη φζνη 

ηνπο αθνινπζνχζαλ πηζηά έθπγαλ απφ ην λεζί αθήλνληαο ηνπο ελαπνκείλαληεο 

ρξηζηηαλνχο κφλνπο, αβνήζεηνπο θαη άνπινπο
161

. 

Ο θαπεηάκπαζαο Καξά Αιήο, φκσο, δελ ήζειε λα ηεξκαηίζεη εθεί ηελ 

πνιεκηθή εκπινθή. Με απψηεξν ζηφρν ηνλ πιήξε αθαληζκφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

λεζηνχ, ζπγθάιεζε ηνπο πξφμελνπο θαη ηνπο ελεκέξσζε πσο ζα παξείρε ακλεζηία ζε 
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θάζε ρξηζηηαλφ πνπ ζα ππνηαζζφηαλ ζηνπο Σνχξθνπο. Ο πξφμελνο ηεο Απζηξίαο 

ηηεπεβίρνο θαη ν ππνπξφμελνο ηεο Γαιιίαο Γεγηψλ, έρνληαο θνληά ηνπο θαη δχν 

Υηψηεο ρξηζηηαλνχο πείζηεθαλ ζηα ιφγηα ηνπ θαη δέρζεθαλ λα δψζνπλ έλα ηέινο ζηελ 

φιε δηακάρε, ε νπνία είρε εμειηρζεί ζε αηκαηεξή. Έηζη, μερχζεθαλ ζηελ πφιε 

θξαηψληαο θιαδηά ειηάο, ακλεζηήξηα αιιά θαη γξάκκαηα (ςεπδή) απφ ηνλ αξρηεξέα 

θαη ηνπο πξνθξίηνπο πνπ βξίζθνληαλ φκεξνη, νη νπνίνη πξνέηξεπαλ ηνπο Έιιελεο λα 

δερζνχλ ηελ ακλεζηία. Καλέλα απφ ηα δηαπηζηεπηήξηα δελ έπεηζαλ ηνπο Υηψηεο, νη 

νπνίνη αξλήζεθαλ λα δερζνχλ ηνλ ζπκβηβαζκφ ζηελ αξρή. Ζ παξνπζία ησλ 

κεζνιαβεηψλ πξφμελσλ, φκσο, ηνπο έθαλε λα πηζηέςνπλ θαη λα παξαδψζνπλ ελ ηέιεη 

ηα φπια ηνπο. Τπήξμαλ θαη θάπνηνη, νη νπνίνη έζπεπζαλ λα θχγνπλ απφ ην λεζί απφ 

ην θφβν ηνπο κήπσο φιν απηφ ήηαλ κηα παγίδα
162

. 

Γίρσο φπια νη ρξηζηηαλνί απνζχξζεθαλ άιινη ζηελ πφιε, άιινη ζηελ εμνρή, 

άιινη ζηα ρσξηά ηνπο. Μφιηο νη Σνχξθνη θαηάιαβαλ πσο είρε έξζεη ε ζηηγκή, 

μερχζεθαλ ζην λεζί αςεθψληαο ηελ ππφζρεζή ηνπο θαη θαηαπαηψληαο ηελ ακλεζηία 

πνπ είραλ πξνζθέξεη. Λεειάηεζαλ, έβαιαλ θσηηέο, έζθαμαλ, αηρκαιψηηζαλ 

θαηνίθνπο
163

. Υσξηά, φπσο ν Αλάβαηνο θαη ηα Θπκηαλά θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο. 

Μφλν ηα καζηηρνθφξα πνπ ήηαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ  ζνπιηάλσλ γιίησζαλ απφ 

ηνλ αθαληζκφ. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηα κνλαζηήξηα ζαλαηψζεθαλ εμίζνπ θαη άιινη 

απφ απηνχο πνπιήζεθαλ σο δνχινη
164

. Ο Αιέμαλδξνο Βιαζηφο αλαθέξεη: «… 

έζθαδνλ φζνπο απήλησλ κε θεηδφκελνη νχηε γέλνο, νχηε ειηθίαλ, νχηε απηνχο ηνπο ελ 

ηνηο λνζνθνκίνηο αζζελείο θαη Λεπξνχο, αλψξπηηνλ ηνπο ηάθνπο δηά λα χξσζη 

θεθξπκκέλνπο ζεζαπξνχο, έξξηπηνλ ηνπο ήδε ζεζζεκέλνπο λεθξνχο πιεζίνλ ησλ έηη 

αζπαηξφλησλ λενζθαγψλ Υξηζηηαλψλ, εθχβξηδνλ ηα Θεία θαη ηα Λείςαλα ησλ 

Αγίσλ…»
165

. 

Σν λεζί, ην νπνίν έζθπδε απφ δσή, ζηελ θπξηνιεμία εξήκσζε. Απφ ηηο 

113.000 ςπρέο πνπ απαξηζκνχζε ην λεζί ηεο Υίνπ θαηάθεξαλ λα ζσζνχλ ειάρηζηεο 

ρηιηάδεο Διιήλσλ, νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζε άιια κέξε ηεο Διιάδνο
166

. 

Γνινθνλήζεθαλ γχξσ ζηνπο 30.000 κε 40.000 πεξίπνπ θαη αηρκαισηίζηεθαλ άιινη 

40.000. Δπέδεζαλ κφιηο 15.000 κε 20.000 θαη ζην λεζί έκεηλαλ κφλν γχξσ ζηνπο 

1.800 Έιιελεο. Έλα κέξνο ησλ θαηνίθσλ έπιεπζε ζηα Φαξά θαη άιινη ζηε χξν. Σν 
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κέγεζνο ηνπ πξνζθπγηθνχ απηνχ θχκαηνο ήηαλ ην δεχηεξν ζε κέγεζνο θαηά ηνλ 

Αγψλα ησλ Διιήλσλ. Μεηά ηε κεηαθίλεζε ησλ Διιήλσλ απφ ηε Μηθξά Αζία κε ηνλ 

απαγρνληζκφ ηνπ παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄ ζηηο 10 Απξηιίνπ 1821, ε ηζηνξία γηα ηνπο 

Υηψηεο επαλαιακβαλφηαλ
167

. 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ ζπγθιφληζε φρη κφλν ηνπο Έιιελεο απφ θάζε κέξνο 

ηνπ θφζκνπ αιιά θαη νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία θαη φπνπ 

ππήξραλ Φηιέιιελεο θπθινθνξνχζαλ θπιιάδηα θαη βηβιία πξνηξέπνληαο ηνλ θφζκν 

λα πεξηζάιςεη ηα ζχκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα θαηαδίθαδαλ ηελ απνηξφπαηε πξάμε ησλ 

Σνχξθσλ. ε έλαλ ζχληνκν απνινγηζκφ, δελ ήηαλ κφλν επζχλε ηνπ Λπθνχξγνπ θαη 

ησλ ζπλαθφινπζψλ ηνπ πνπ θαηεζηξάθε ε Υίνο. Ζ θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα δξάζεη 

εγθαίξσο θαη λα ζηείιεη βνήζεηα, αθφηνπ είραλ επηζηξέςεη ηα πινία απφ ην Ηφλην. Ζ 

ζπλεηζθνξά ησλ Φαξηαλψλ, φπσο θάλεθε, δελ ήηαλ αξθεηή λα αλαηξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε
168

.  Ζ κνίξα ηεο λήζνπ Υίνπ ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε. 

 

3.2.  Ζ νιέζξηα ήηηα ηνπ Γξάκαιε ζηα Γεξβελάθηα (26 Ηνπιίνπ 1822) 

 Δλ ησ κεηαμχ, ζηελ Πεινπφλλεζν επηθξαηνχζε εκθχιηα δηακάρε κεηαμχ ηεο 

λενζπζηαζείζαο θπβέξλεζεο ηνπ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ θαη ησλ 

θνηδακπάζεδσλ θαη κεξηθψλ θπβεξλεηηθψλ, φπσο ν Ησάλλεο Κσιέηηεο. Οη κελ 

ππνζηήξηδαλ πσο ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο έπξεπε λα ζπεχζεη ζηελ Πάηξα, ψζηε 

λα αληηκεησπίζεη ηα ερζξηθά ζηξαηεχκαηα πνπ ζα θαηέθζαλαλ απφ ηα Ησάλληλα, ελψ 

νη άιινη δηαθσλνχζαλ επεηδή δελ ήζειαλ λα απνθηήζεη ν Κνινθνηξψλεο πεξαηηέξσ 

θήκε (κεηά απφ απηή πνπ είρε απνθηήζεη κε ηελ άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1821). Οη δεχηεξνη, σζηφζν, παξαθηλεκέλνη απφ ην ζπκηθφ θαη 

αδηαθνξψληαο γηα ηελ πηζαλφηεηα πνπ ππήξρε λα επηηεζνχλ νη 12.000 Σνχξθνη ζηε 

βνξεηνδπηηθή Πεινπφλλεζν θαη λα παξακείλνπλ απξνζηάηεπηνη, δηέηαμαλ ηνλ 

Κνινθνηξψλε λα θαηεπζπλζεί ζηε Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, φπνπ ζα ήηαλ, θαη’ 

απηνχο, πεξηζζφηεξν ρξήζηκνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθχιηα δηακάρεο ησλ Διιήλσλ, ε Τςειή Πχιε 

πεξηεξγαδφηαλ ηελ θαηαζηνιή ηεο Δπαλάζηαζεο. Απαιιαγκέλνο απφ ηνλ Αιή παζά 

θαη ηνπο άλδξεο ηνπ, ν ζνπιηάλνο αλέζεζε ζηνλ Υνπξζίη παζά, ν νπνίνο είρε 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ Σεπειελιή ζηα Ησάλληλα, ηελ επίζεζε 

ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. Έηζη, ν Υνπξζίη, δίρσο λα ράζεη ρξφλν, θαηεπζχλζεθε απφ ηα 
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Ησάλληλα ζηε Λάξηζα κε 4.000 ηππείο, γηα λα ελσζεί κε ηνπο άλδξεο ηνπ πνπ 

βξίζθνληαλ ήδε εθεί θαη κάρνληαλ κε ηνπο νπιηψηεο. Δπηπιένλ ζηξαηφο απφ ηελ 

Αιβαλία, επίζεο, θαηεθφξηδε θη απηφο πξνο ηελ πεξηνρή. Αλακέλνληαο ηελ εληνιή 

ηεο Πχιεο γηα ηελ θαηεχζπλζή ηνπο ζηελ Πάηξα, ν Υνπξζίη παζάο βξέζεθε πξν 

εθπιήμεσο. Ζ Πχιε αλέζεηε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ζηνλ Μαρκνχη παζά, ή αιιηψο 

Γξάκαιε, ελψ ζηνλ Υνπξζίη αλέζεηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηπρφλ αλεθνδηαζκφ ηνπ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο αιιά θαη ζε επίβιεςε ηεο Γπηηθήο ηεξεάο. 

 Ο Μαρκνχη παζάο, είρε ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ 30.000 έκπεηξνπο πνιεκηζηέο. 

Απφ απηνχο ηα ηξία ηέηαξηα ήηαλ ηππείο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο ήηαλ πεδνί 

ήηαλ αιβαληθήο θαηαγσγήο. Μαδί ηνπ είρε θαη έμη ππξνβφια αθνινπζνχκελα απφ 

πεπεηξακέλνπο ππξνβνιεηέο. Σα ππνδχγηά ηνπ απαξηζκνχληαλ πεξί ηα 30.000, ελψ 

είρε θαη 500 θακήιεο. πσο είλαη θπζηθφ, έλα ηέηνην πιήζνο απφ άλδξεο θαη δψα ζα 

δηέζπεηξε ηνλ παληθφ κφλν κε έλα πέξαζκά ηνπ. 

 Καζ’ φζνλ ζπλέβαηλαλ φια απηά απφ ηε κεξηά ησλ Σνχξθσλ, ν 

Κνινθνηξψλεο δηελεξγνχζε επηρείξεζε ελάληηα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο. Δίρε θξνληίζεη 

λα ζηείιεη, κάιηζηα, επηζηνιή ζηνπο δηθνχο ηνπ, δεηψληαο λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ θαη 

λα κεηαβνχλ κε ζηξαηφ ζην Άξγνο, ψζηε λα δηαιχζνπλ ηελ θπβέξλεζε θαη λα 

αλέιζνπλ ζηελ εμνπζία. Βνήζεηα δήηεζε θαη απφ ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε, ν νπνίνο 

δελ ηνπ ηελ έδσζε, θαη ηνπ αλαθνίλσζε πσο ν Γξάκαιεο θαηεπζπλφηαλ ήδε απφ ηε 

ηεξεά Διιάδα ζηελ Πεινπφλλεζν. Λίγνη ήηαλ απηνί πνπ ηνλ πίζηεςαλ. Μφλν φηαλ ν 

Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο έγξαςε ζηελ θπβέξλεζε πσο θαηαθζάλεη ν Γξάκαιεο, 

άξρηζαλ λα επηβεβαηψλνληαη νη ηπρφλ ππνςίεο
169

. 

 Ξεθηλψληαο απφ ηε Λάξηζα, ν Σνχξθνο πθηζηάκελνο ηεο Τςειήο Πχιεο, 

πέξαζε ηελ Αιακάλα, ηε Βνησηία, έξημε ππξά ζηε Θήβα, θαηέιαβε ηε Υαιθίδα, απφ 

εθεί πξνρψξεζε πξνο ηελ Αηηηθή, ηνλ Κηζαηξψλα, ηα Μέγαξα. Μεηαμχ Μεγάξσλ θαη 

Κνξίλζνπ επξφθεηην λα ζπλαληήζεη ειιεληθφ ζηξαηφ 700 Διιήλσλ, νη νπνίνη είραλ 

πξνιάβεη λα θχγνπλ θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην θάζηξν ηνπ Αθξνθνξίλζνπ. ην 

δξφκν ηνπο, ηνπο επηηέζεθαλ 70 Σνχξθνη ηππείο θαη ακέζσο ράζεθαλ πξνο πάζα 

θαηεχζπλζε. Μεζηφο απφ ζπλαηζζήκαηα ππεξνςίαο, ν Μαρκνχη έθζαζε ζην 

ζηξαηφπεδν ηεο Κνξίλζνπ, φπνπ ζπλάληεζε ηνπο 2.000 άλδξεο ηνπ Κνινθνηξψλε θαη 

ηε θξνπξά ζηνλ Αθξνθφξηλζν κε επηθεθαιήο ηνλ άπεηξν Έιιελα Αρηιιέα 

Θενδσξίδε. ηελ φςε ηεο κεγάιεο ζηξαηηάο, ν ηειεπηαίνο έζπεπζε ζε θπγή, κε 
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απνηέιεζκα ν Γξάκαιεο λα κπεη ζην θάζηξν θαη λα ζπγθαιέζεη ηνλ Αιή παζά ηνπ 

Άξγνπο θαη ηνλ Γηνπζνχθ παζά, ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ πνηεο ζα ήηαλ νη 

επφκελεο θηλήζεηο ηνπο. 

 Ο Γξάκαιεο, παξά ηε γλψκε ησλ ππνινίπσλ, απνθάζηζε θαη δηέηαμε ηελ 

θαηεχζπλζε νιφθιεξνπ ηνπ ζηξαηνχ πξνο ην Άξγνο κε απψηεξν ζθνπφ λα 

ηεξκαηηζηεί ε πνιηνξθία ηνπ Ναππιίνπ θαη λα ζπλαληήζεη ηνλ αξρεγφ ηνπ εθεί 

ηνπξθηθνχ ζηφινπ. Έπεηηα, ην ζρέδην ήζειε λα θαηαιάβνπλ καδί ηελ Σξηπνιηηζά. Ο 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο είρε αληίζεηε άπνςε. ήκαλε ακέζσο γεληθή 

επηζηξάηεπζε. Οη Έιιελεο ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ θαλεξά ηξνκνθξαηεκέλνη. Ο 

Γέξνο ηνπ Μνξηά ηνπο είπε γηα λα ηνπο θαζεζπράζεη: «Έιιελεο κε θνβείζζε! εκείο 

εζθνηψζακε ηφζνπο Σνχξθνπο εληφπηνπο, θαη ηνχηνπο έηδη ζα ηνπο θάκσκε. Γελ είλαη 

πνιινί νη Σνχξθνη φζνπο ηνπο ιέγνπλ». Ο θφβνο ηνπο, φκσο, ήηαλ ηέηνηνο πνπ αθφκα 

θαη ε Γεξνπζία, παξέκεηλε ζηε ζέζε ηεο γηα αλεθνδηαζκφ κε θαγεηφ θαη πνιεκηθή 

χιε ησλ αλδξψλ, κφλν κεηά ηελ ππφζρεζε ηνπ Κνινθνηξψλε πσο άκα δελ πάλε θαιά 

ηα πξάγκαηα ζα ηνπο ελεκέξσλε ψζηε λα πξνιάβνπλ λα ππνρσξήζνπλ
170

.  

ην κεηαμχ, ν Κνινθνηξψλεο είρε θξνληίζεη ήδε λα ζηείιεη ηνλ Κνιηφπνπιν 

θαη ηνλ Αληψλε Κνινθνηξψλε, νη νπνίνη είραλ αλαρσξήζεη γηα ηνλ Άγην Γεψξγην ηεο 

Νεκέαο ζηηο 8 Ηνπιίνπ κε 1.700 άλδξεο, ψζηε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο Έιιελεο ηνπ 

Κάζηξνπ (δελ ήμεξαλ βέβαηα πσο είραλ ήδε ηξαπεί ζε θπγή). Αθνινχζσο, πήξε ην 

δξφκν πξνο ην Άξγνο κε 300 άλδξεο πξνζδνθψληαο λα ελσζεί κε ηνπο 5.000 – 6.000 

πνπ βξίζθνληαλ εθεί. ην δηάβα ηνπ ζπλάληεζε πιήζνο Διιήλσλ, νη νπνίνη 

ιηπνηαθηνχζαλ θαη έθεπγαλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε ζηελ φςε ηεο ζηξαηηάο ηνπ 

Γξάκαιε
171

. Με μέξνληαο ηη λα θάλεη γηα λα ηνπο κεηαπείζεη, είπε ςεπδψο πσο νη 

νησλνί ηνλ επηβεβαίσλαλ γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Γξάκαιε. 

Μέζα ζε κφιηο 24 ψξεο, είρε θαηαθέξεη λα μεζεθψζεη νιφθιεξε ηελ 

Πεινπφλλεζν
172

.  

 Μέζα ζε 2 κφιηο εκέξεο, ν Κνινθνηξψλεο ζπγθάιεζε ζε πνιεκηθφ 

ζπκβνχιην ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε, ηνλ Παλαγηψηε 

Κξεββαηά, ηνλ Παπαθιέζζα θαη ην γην ηνπ, Πάλν. Ήηαλ 10 Ηνπιίνπ ζηνλ 

Αριαδφθακπν, φηαλ απνθάζηζε λα πάξεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα 
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αλαθνηλψζεη ην ζρέδηφ ηνπ, ην νπνίν νλφκαζε «θακέλε γε»
173

.Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά 

δηέηαμε ηνπο Έιιελεο λα απνθιείζνπλ ηε ζηξαηηά ηνπ Γξάκαιε ζηελ πεδηάδα ηνπ 

Άξγνπο, δίρσο απηφο λα κπνξέζεη λα θαηεπζπλζεί πηζαλφηαηα πξνο ηελ Αξθαδία. Θα 

είραλ ήδε θξνληίζεη λα θαηαζηξέςνπλ θάζε πηζαλφηεηα γηα αλεθνδηαζκφ ηξνθήο θαη 

λεξνχ ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Γξάκαιε, κε απνηέιεζκα φηαλ βγνπλ ζε αλαδήηεζε λα 

βξεζνχλ ζε αθφκε πην δπζκελή ζέζε. ην θξνχξην ηνπ Άξγνπο (ή αιιηψο Κάζηξν 

Λάξηζαο Άξγνπο) ζα βξίζθνληαλ κεξηθνί επίδνμνη πνιεκηζηέο κε αξρεγφ ηνλ 

Γεκήηξην Τςειάληε, νη νπνίνη ζα θαζπζηεξνχζαλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζαλ ηνλ 

ζηξαηφ, θαίνληαο ζπλάκα θαη ηελ πεδηάδα. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ 

επηβεβιεκέλε, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ νινθιεξσηηθά ηνλ ερζξφ. Οη Έιιελεο 

κεηνλεθηνχζαλ ζεκαληηθά κε ηνπο 11.000 άλδξεο πνπ δηέζεηαλ ζην Άξγνο. Δπίζεο, 

δελ είραλ νχηε ππξνβνιηθφ, νχηε ηππηθφ. 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, νη Έιιελεο ζθνξπίζηεθαλ κε θαηεχζπλζε 

πξνο ηηο ζέζεηο ηνπο. Ο Πάλνο Κνινθνηξψλεο πήγε ζηνπο Μχινπο κε 150 άλδξεο θαη 

κάδεςε 2.000 άλδξεο. Θέζεηο πήξαλ νη Έιιελεο θαη ζην Κηβέξη, ην Κεθαιάξη, ηε 

Εαραξηά θαη ην Γεξβελάθη. Ο Νηθεηαξάο θαη νη Φιεζζαίνη πήγαλ απφ ηε Ρνχκειε 

ζην ηεθάλη θαη ην Αγηνλφξη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Αξγφηεξα εληζρχζεθε ν ζηξαηφο 

ηνπο κε ηνλ Παπαθιέζζα, ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε, ηνλ Γησξγάθε, ηνλ Πάλν 

Κνινθνηξψλε, ηνλ Ησάλλε Μαπξνκηράιε θαη ηνλ Ζιία Σζαιαθαηίλν
174

. 

 ηηο 12 Ηνπιίνπ ν Γξάκαιεο βξηζθφηαλ ζην Άξγνο, έηνηκνο λα πνιηνξθήζεη 

ην Κάζηξν, ελάληηα ζηε ζπκβνπιή ηνπ ζπκπαηξηψηε ηνπ Αιή παζά, ν νπνίνο σο πην 

έκπεηξνο νπιαξρεγφο πίζηεπε πσο ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληηπάινπ ζα επηηπγραλφηαλ κε ην ρσξηζκφ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζε δχν κέξε. Γψδεθα 

εκέξεο πνιηνξθνχζαλ ην Κάζηξν ν Γξάκαιεο θαη ν πνιππιεζήο ζηξαηφο ηνπ, 

γξήγνξα, φκσο, ε έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνχ άξρηζε λα γίλεηαη έθδειε. Ζ πείλα θαη ε 

δίςα δελ άξγεζαλ λα θέξνπλ ηξηβέο κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ θαη ησλ Σνχξθσλ 

αμησκαηηθψλ. Κη ελψ ν Γξάκαιεο πίζηεπε πσο ν Υνπξζίη παζάο ζα ηνλ βνεζνχζε 

ζηνλ αλεθνδηαζκφ, εθείλνο δελ ήηαλ ζην πιεπξφ ηνπ ηε δχζθνιε ζηηγκή. Σα 

ηνπξθηθά πινία, ηα νπνία είραλ θζάζεη ζηνλ Αξγνιηθφ θφιπν αλαρψξεζαλ επζχο γηα 

ηα Κχζεξα θαη κεηά ζα αλεθφξηδαλ γηα ηελ Πάηξα, αθήλνληαο αβνήζεηνπο ηνπο 

Σνχξθνπο
175

. Οη πνιηνξθεκέλνη, κάιηζηα, ην βξάδπ ηεο 23 Ηνπιίνπ θξφληηζαλ θαη 

                                                           
173

 Σ. Υαηδεαλαζηαζίνπ, Μ. Καζηκάηε, Πνιεκώληαο ην ‘21, Αζήλα 2020, ζ. 108. 
174

ΙΔΔ, η. 12 (1975), ζ. 251-252. 
175

 Π. Καξνιίδεο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, η.2. (1916), ζ. 63. 



53 
 

βγήθαλ απφ ην Κάζηξν θαη έηξεμαλ πξνο ηνπο Μχινπο. Με γλσξίδνληαο ηη άιιν λα 

θάλεη, ν Μαρκνχη έδσζε εληνιή λα θαηεπζπλζνχλ φινη πξνο ηελ Κφξηλζν, 

δεκηνπξγψληαο ςεπδείο εηδήζεηο ζηνπο Έιιελεο πσο ν επφκελνο πξννξηζκφο ηεο 

ζηξαηηάο ηνπ ζα ήηαλ ε Σξηπνιηηζά
176

. Ξέραζε, φκσο, λα ηνπνζεηήζεη άλδξεο ζην 

θαξάγγη κεηαμχ Κνξηλζίαο θαη Άξγνπο, θάηη πνπ επξφθεηην λα εθκεηαιιεπζεί χζηεξα 

ν Κνινθνηξψλεο.  

 Σελ επνκέλε, ζηηο 25 Ηνπιίνπ, ζπγθαιψληαο ζπκβνχιην ν Κνινθνηξψλεο, 

δηαβεβαίσζε ηνπο Έιιελεο πσο νη Σνχξθνη ήηαλ ηδηαίηεξα ηαιαηπσξεκέλνη γηα λα 

θαηεθνξίζνπλ πξνο ηελ Σξηπνιηηζά θαη πσο ήηαλ βέβαηνο γηα ηελ παξακνλή ηνπο 

ζηελ Κφξηλζν κε ζθνπφ λα αλαζπληαρζνχλ. Δπίζεο, παξφιν πνπ δε ζπκθσλνχζαλ 

πιήξσο κε ην ιφγν ηνπ φινη νη ζηξαηησηηθνί φπσο ν Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, 

πξνρψξεζε κε ηνπο άλδξεο ηνπ ζην ζηελφ πέξαζκα πνπ ππήξρε ζηα Γεξβελάθηα, 

αλάκεζα απφ ην νπνίν ππνιφγηδε φηη ζα δηαβεί ν Γξάκαιεο κε ην ζηξαηφ ηνπ
177

. 

 Σελ θαηεχζπλζε πνπ ζα έπαηξλαλ νη Σνχξθνη ηελ έκαζε ν Κνινθνηξψλεο ην 

πξσί ηεο 26
εο

 Ηνπιίνπ. Γηα λα θζάζεη ζηελ Κφξηλζν απφ ην Άξγνο, ν Γξάκαιεο είρε 

επηιέμεη λα πάεη αλαηνιηθά, λα πεξάζεη ηα Φίρηηα θαη απφ εθεί λα δηαβεί ην δξφκν ηνπ 

Γεξβελαθίνπ. Γίρσο λα ράζεη ρξφλν, ζηηο 10:00 π.κ., έθζαζε ζην Γεξβελάθη καδί κε 

800 άλδξεο, δηαηάδνληάο ηνπο, έηζη κνηξαζκέλνη φπσο ήηαλ, λα πάλε ζηηο ζέζεηο 

Παιεφραλν θαη Υξπζνθνπκαξηέο. Σνπνζέηεζε ζψκαηα ζηξαηησηψλ ζε δηάθνξα κέξε. 

Ο Αληψλεο Κνινθνηξψλεο καδί κε ηνπο νπιαξρεγνχο Εάθα, Εέξβα θαη άιινπο 700 

άλδξεο θαηέιαβαλ ηελ Παλαγφξξαρε. Ο Γεκεηξαθφπνπινο κε 700 άλδξεο 

θαηεπζχλζεθε πξνο ην ιφθν ηνπ Αγξηιφβνπλνπ θαη ζηα δπηηθά, ζην δξφκν γηα ηνλ 

Άγην Γεψξγην, εγθαηαζηάζεθαλ 150 άλδξεο κε επηθεθαιήο ηνλ ηεξέα Γεκήηξην 

Υξπζνβηηζηψηε. Λίγν πην δπηηθά πεξίκελε θαη ν Κνινθνηξψλεο
178

.  

Ο Κνινθνηξψλεο, επεηδή ήζειε λα δψζεη ηελ αίζζεζε ζηνλ Σνχξθν πσο νη 

Έιιελεο ήηαλ πνιινί, ζηα ζηελά αλάκεζα ζηνλ Άγην Γεψξγην θαη ην Γεξβελάθη, 

ηνπνζέηεζε δψα θαη ηα θέζηα κε ηηο θάπεο θάπνησλ αλδξψλ, ηα νπνία απφ καθξηά 

δεκηνπξγνχζαλ κηα ςεπδαίζζεζε πιήζνπο αηφκσλ
179

. Ο θινηφο νινθιεξψζεθε κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Τςειάληε, ηνπ Νηθήηαο θαη ηνπ Παπαθιέζζαο ζηα αλαηνιηθά 

κε 3.500 άλδξεο, κεηαμχ ησλ Γεξβελαθίσλ θαη ηνπ Αγηνλφξνπο, απνθιείνληαο θη απηφ 
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ην πέξαζκα
180

. Δπίζεο, έζηεηιε επηζηνιή ζηνπο έκπηζηνχο ηνπ άλδξεο Νηθεηαξά, 

Πιαπνχηα θαη Παπαλίθα δεηψληαο ηνπο λα παξνπζηαζζνχλ άκεζα. Μφλν ν 

Νηθεηαξάο ελεκεξψζεθε, σζηφζν
181

.  

 Λίγεο ψξεο κεηά, ζηηο 14:30 κ.κ., ην πξνπνξεπφκελν ηκήκα ηνπ ηνπξθηθνχ 

ζηξαηνχ, ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ Αιβαλνχο, έθζαζε ζην Παιηφραλν Αξθαδίαο. 

Ακέζσο, νη Αιβαλνί μεθίλεζαλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, δεηψληαο απφ ηνπο Έιιελεο λα 

ηνπο αθήζνπλ λα θχγνπλ κε αληάιιαγκα λα θχγνπλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν. Οη 

Έιιελεο, φκσο, θαζπζηεξνχζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο γηαηί είραλ πάξεη εληνιή απφ ηνλ 

Κνινθνηξψλε λα κελ αξρίζνπλ ηε κάρε απφ ην πξσί θαη λα πεξηκέλνπλ ηε δχζε ηνπ 

ειίνπ, ψζηε λα είλαη επλντθφηεξεο νη ζπλζήθεο. Απηή ε παξάηαζε ρξφλνπ ζα έδηλε 

ηελ επθαηξία λα πιεζηάζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξνη άλδξεο ζε εθείλν ην κέξνο, έηζη 

ψζηε ε επίζεζε λα είλαη γεληθεπκέλε. κσο, γχξσ ζηηο 16:00 κ.κ., νη Έιιελεο 

νπιαξρεγνί πνπ βξίζθνληαλ εθεί μεθίλεζαλ ηηο βνιέο ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ. Γε 

ρσξνχζε άιιε αλακνλή. Ο Κνινθνηξψλεο έδσζε ην ζήκα ηεο επίζεζεο. Γξήγνξα ε 

επίζεζε ζα εμειηζζφηαλ ζε ζθαγή ησλ Σνχξθσλ.  

Οη Αιβαλνί, γεκάηνη απφ παληθφ, άξρηζαλ λα ηξέρνπλ πξνο ηνλ Άγην ψζηε, ν 

νπνίνο δελ είρε αθφκε θαηαιεθζεί απφ ηνλ Νηθεηαξά θαη ηα παιιεθάξηα ηνπ, 

αθήλνληαο παξαπίζσ ηα ππνδχγηα θαη φια ηα πξάγκαηά ηνπο. Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά 

έζηεηιε ακέζσο ηνλ Αληψλε Κνινθνηξψλε θαη ηνπο άλδξεο ηνπ ζηελ Παλαγφξξαρε 

λα νξκήζνπλ ελαληίνλ ησλ Αιβαλψλ, εκπνδίδνληάο ηνπο λα δηαθχγνπλ κέζσ ηεο 

Κνπξηέζαο. Οη άλδξεο ηνπ Κνινθνηξψλε θαη φζνη βξίζθνληαλ ζην Παιηφραλν 

έζπεπζαλ λα ρηππήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο πνπ αθνινπζνχζαλ παξαπίζσ, ρηππψληαο 

ηνπο απφ θάζε κεξηά. Παλαγφξξαρε, Αγξηιφβνπλν, Υξπζνθνπκαξηέο είραλ 

θαηαιεθζεί απφ ηνπο Έιιελεο. Ζ αλαζηάησζε πνπ είρε πξνθιεζεί δεκηνπξγνχζε ηελ 

αίζζεζε πσο νη Έιιελεο είλαη πνιινί
182

. ζνη Αιβαλνί θαη Σνχξθνη θαηάθεξαλ λα 

θαηαθχγνπλ πξνο ηνλ  Άγην ψζηε κπφξεζαλ λα δηαθχγνπλ πξνο ηελ Κνπξηέζα. Οη 

ππφινηπνη πεξηθπθιψζεθαλ
183

.  

 Με ηελ έιεπζε ηνπ Νηθεηαξά, ν νπνίνο αθνινπζνχηαλ απφ ηνλ Γεκήηξην 

Κξηεδή, ην Γεκήηξην, Νηθήηα, Ησάλλε θαη Γεψξγην Φιέζζα, ηνλ Γηνλχζην 

Δπκνξθφπνπιν, ηνλ Κεθάια, ηνλ Παπαζέλε Κξέζηα, θαη θπζηθά ηνπο Παπαθιέζζα 

θαη Τςειάληε, ε κάρε πήξε άιιε ηξνπή. Ξεθίλεζε ε θαηά κέησπν επίζεζε κε ηνπο 
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Αιβαλνχο θαη ηνπο Σνχξθνπο λα βάιινληαη παληαρφζελ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη άλδξεο 

εληζρχζεθαλ θαη κε ηνπο ππφινηπνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην Γεξβελάθη κε επηθεθαιήο 

ηνλ Μάξθν Κνινθνηξψλε. Οη Έιιελεο ήηαλ πιένλ 3.000 άλδξεο θαη αληηκεηψπηδαλ 

ζζελαξά ηνπο 14.000 άλδξεο ηεο ζηξαηηάο ηνπ Γξάκαιε, εθ ησλ νπνίσλ νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ ηππείο
184

. 

 Μέρξη ηε δχζε ηνπ ειίνπ ηεο 26
εο

 Ηνπιίνπ 1822, νη Σνπξθαιβαλνί 

πξνζπαζνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ ηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ. Γελ κπνξνχζαλ, φκσο, λα 

θαληαζηνχλ ηη ζα ηνπο πεξίκελε θαζψο ην θσο ηνπ ειίνπ ζα έπεθηε. Σν βξάδπ ηα 

ππξά πχθλσζαλ θαη επεηδή νη ερζξνί δελ γλψξηδαλ εθείλα ηα κέξε, κέζα ζηνλ παληθφ 

ηνπο έηξεραλ λα ζσζνχλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε. Δπεηδή ην κέξνο ήηαλ θαηεθνξηθφ, 

κέζα ζην ηξέμηκν ηα δψα θπινχζαλ θαη καδί ηνπο έπαηξλαλ θαη αλζξψπνπο, λεθξνχο 

θαη δσληαλνχο
185

. Ζ ραξάδξα ηνπ Άγηνπ ψζηε είρε θαηαιεθζεί απφ δηακειηζκέλα 

άινγα θαη αλζξψπνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θξηθαιεφηεηαο είλαη ε θξάζε ηνπ 

Νηθεηαξά, ν νπνίνο εθείλελ ηελ εκέξα άιιαμε ηέζζεξα ζπαζηά θνλεχνληαο ηνπο 

ερζξνχο: «Κνπξάγην Νηθήηα! Σνχξθνπο ζθάδεηο!»
186

. 

 Σν μεκέξσκα ζηηο 27 Ηνπιίνπ, νη θαηαζηξνθέο ησλ Σνχξθσλ αλέξρνληαλ 

ζηνπο 2.500 κε 3.000 άλδξεο. Ο Γξάκαιεο δηέηαμε ππνρψξεζε πξνο ηελ ζεκεξηλή 

Σίξπλζα ή Γιπθεηά. Έηζη, ην βξάδπ ζηηο 27 Ηνπιίνπ, μεκεξψκαηα 28 Ηνπιίνπ, 

πιεξνθνξεκέλνο πσο ε ραξάδξα ηνπ Μπεξκπαηίνπ δελ ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ 

Έιιελεο απνθάζηζε λα πάξεη ην δξφκν πξνο ην Αγηνλφξη θαη λα θηάζεη ζηελ Κφξηλζν 

κέζσ ηεο Κιέληαο. Γηα λα πξνζηαηεχζεη φζν κπνξνχζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

ηνπνζέηεζε ηελ εκπξνζζνθπιαθή ηνπ ζηε ραξάδξα ηνπ Μπεξκπαηίνπ. Ο Νηθεηαξάο, 

φκσο, κε ηνπο άλδξεο ηνπ, ζα ηνπ ραινχζαλ ηα ζρέδηα
187

.  

 Έλα κέξνο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο ηνπ Νηθεηαξά θαηέιαβε ην δξφκν 

κεηαμχ ηεο ραξάδξαο θαη ηνπ Αγηνλνξίνπ θαη ν ίδηνο θαηεπζχλζεθε λνηηφηεξα πξνο ην 

ρσξηφ ηεθάλη καδί κε ιίγνπο άλδξεο ζηκά ηνπ. Ο Γξάκαιεο, φκσο, αθνχ έβαιε 

κεξηθνχο άλδξεο ηνπ λα απαζρνιήζνπλ ηνπο Φιεζζαίνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην 

Αγηνλφξη, ψζηε λα κε κπνξέζνπλ λα εληζρχζνπλ ηνλ Νηθεηαξά φηαλ βξηζθφηαλ 

αληηκέησπνο κε ηνλ Γξάκαιε, πνξεχζεθε ν ίδηνο πξνο ην ηεθάλη. Δθεί, φκσο, 

ζπλάληεζε ηειηθά ηνλ Νηθεηαξά. Μελ έρνληαο πεξίζζηα βνήζεηα, άξρηζε λα 

ππνρσξεί, ελψ άλδξεο ηνπ ππξνβνινχζαλ ηε ζηξαηηά ηνπ Γξάκαιε, ε νπνία πιεζίαδε 
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ζηγά - ζηγά θη απηή πξνο ην Αγηνλφξη. Βαιιφκελνη απφ δχν κεξηέο, πιένλ, απφ ην 

Νηθεηαξά θαη ηνπο Φιεζζαίνπο, νη Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ πάιη ζε ππνρψξεζε. Σν 

πιήγκα θαη απηή ηε θνξά ήηαλ ζεκαληηθφ. Πεξηζζφηεξνη απφ 600 άλδξεο 

ζθνηψζεθαλ, αλάκεζά ηνπο θαη ν Σνπάι Αιή παζάο. Παξαζπξκέλνη απφ ηα ιάθπξα, 

δελ αθνινχζεζαλ πνιινί Έιιελεο ηνπο ελαπνκείλαληεο Σνχξθνπο πνπ αλεθφξηδαλ 

πξνο ηελ Κφξηλζν γηα λα ζσζνχλ
188

.  

 Ο ερζξφο είρε εηζέιζεη ζηελ Πεινπφλλεζν, γηα λα δψζεη ειπίδα θαη λα 

θσηίζεη ηειηθά ηνπο Έιιελεο. Μεηά ηελ νιέζξηα ήηηα ηνπ Γξάκαιε θαη ηεο ζηξαηηάο 

ηνπ ζηα Γεξβελάθηα, ε Πεινπφλλεζνο θαηέζηε απιεζίαζηε ζηα κάηηα ηνπ ερζξνχ. Ζ 

δχλακε πνπ θαηέθιπζε ηνπο Έιιελεο ζε φιε ηελ Διιάδα ηνπο θηλεηνπνίεζε 

ζεκαληηθά, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ελσκέλνη ηελ επεξρφκελε απνηίλαμή ηνπο απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ δπγφ
189

. Ο Κνινθνηξψλεο αλαδείρζεθε ζε εγέηεο ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ηα 

ιάθπξα θαη ηα αληηθείκελα πνπ θνπβαινχζαλ νη Σνπξθαιβαλνί πεξηήιζαλ ζηα ρέξηα 

ησλ Διιήλσλ, αγαζά πνπ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ Αγψλα ηα 

ππφινηπα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ
190

. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

Γπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο. Ζ κάρε ζην Μαληάθη. 

4.1. Ο Παπαθιέζζαο θαη ε κάρε ζην Μαληάθη (20 Μαΐνπ 1825) 

 Σν έηνο 1825 βξίζθεη ηνπο Έιιελεο λα έρνπλ θαηαθιπζζεί απφ δχν εκθχιηεο 

ζπγθξνχζεηο, ε πξψηε ηνλ Μάξηην-Μάην 1824 θαη ε δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην-

Γεθέκβξην 1824. Καηά ηνλ δεχηεξν εκθχιην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 

1824 ζθνηψζεθε ν πξσηφηνθνο πηφο ηνπ Κνινθνηξψλε, Πάλνο, γεγνλφο πνπ 

επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα. Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά 

απνζχξζεθε ζηε Βπηίλα θαη δήηεζε απφ ηνλ Γεκήηξην Πιαπνχηα λα ηνλ παξαδψζεη 

ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεσξγίνπ Κνπληνπξηψηε. Έηζη, ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ 1824 ν 

Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο βξέζεθε ζην Ναχπιην θαη καδί κε άιινπο νκντδεάηεο ηνπ 

αληηθπβεξλεηηθνχο, φπσο νη Ησάλλεο θαη Παλνχηζνο Ννηαξάο, νη Γειεγηαλλαίνη, ν 

Θεφδσξνο Γξίβαο θαη άιινη, ηέζεθαλ ζε θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο. Αλαπάληερα, 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1825, ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε 

θπιάθηζε ηνπ Κνινθνηξψλε θαη άιισλ αληηθπβεξλεηηθψλ ζην κνλαζηήξη ηνπ 

Πξνθήηε Ζιία ζηελ Όδξα. Σνλ Απξίιην θπιαθίζζεθε θαη ν Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο, 

ν ηειεπηαίνο ππέξκαρνο ησλ αληηθπβεξλεηηθψλ κε αξρεγφ ηνλ Κνπληνπξηψηε
191

. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Σνχξθνη, αλ θαη είραλ εμαληιεζεί απφ ηνλ πφιεκφ 

ηνπο κε ηελ Πεξζία, δελ είραλ ζηακαηήζεη λα νλεηξεχνληαη κε πνηνλ ηξφπν ζα 

επηηεζνχλ εθ λένπ ζηνπο Έιιελεο. Δθκεηαιιεπφκελνο ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

ζηξαηησηηθή ελίζρπζε, ν Αηγχπηηνο παζάο Μερκέη Αιήο, ηππηθά ππνηειήο ζηελ 

Τςειή Πχιε, δέρζεθε ηε ζχκπξαμή ηνπ κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ην 

ζνπιηάλν Μαρκνχη Β΄. Σν ζρέδην ηνπ Μαρκνχη Β΄ ήζειε ηνλ ηνπξθναηγππηηαθφ 

ζηφιν λα εμνπδεηεξψζεη ζηελ νπζία ηα λεζηά Όδξα, πέηζεο, Φαξά θαη Κάζν θαη 

αθνινχζσο νη κελ Σνχξθνη λα ρηππήζνπλ ηε ηεξεά Διιάδα θαη νη δε Αηγχπηηνη ηελ 

Πεινπφλλεζν. Χο αληάιιαγκα, ε Αίγππηνο ζα θέξδηδε ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο θαη 

ηεο Κχπξνπ θαη ν ζεηφο πηφο ηνπ Ηκπξαήκ ζα γηλφηαλ παζάο ηεο Πεινπνλλήζνπ
192

. 

 Δθεζπραζκέλνη, ινηπφλ, νη Έιιελεο απφ ηελ απξαγία ησλ Σνχξθσλ θαη 

δίρσο λα γλσξίδνπλ ηη εηνηκάδνπλ, είραλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα εζσηεξηθά 

ηνπο ζέκαηα. Παξφιν πνπ απφ ην 1824 ε Πεινπφλλεζνο είρε πιεξνθνξεζεί γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Αηγππηίσλ ζηνλ αγψλα, δελ έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δλ ησ κεηαμχ, 
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ην Μάην ηνπ1824 ν Ηκπξαήκ θαηέζηξεςε ηελ Κάζν. θαγηάζηεθαλ 500-1.000 άλδξεο 

θαη νδεγήζεθαλ ζε αηρκαισζία πεξί ηα 2.000 γπλαίθεο θαη παηδηά αιιά νχηε κε απηή 

ηνπ ηελ πξάμε θηλεηνπνηήζεθαλ νη Έιιελεο
193

. Δθκεηαιιεπφκελνη εηνχηελ ηελ 

θσιπζηεξγία, νη Αηγχπηηνη άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζρίζνπλ 

ηε Μεζφγεην ην ρεηκψλα θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ Πεινπφλλεζν. Ήηαλ κηα θίλεζε πνπ 

ζεσξνχζαλ ζρεδφλ απίζαλε νη Έιιελεο λα ζπκβεί, θαζψο ν θαηξφο δε βνεζνχζε
194

. 

 Πξάγκαηη, ζηηο 11-12 Φεβξνπαξίνπ 1825, ν Ηκπξαήκ παζάο απνβηβάζηεθε 

ζην θάζηξν ηεο Μεζψλεο ζηε Μεζζελία, ζπλνδεπφκελνο απφ έλα πξψην ηκήκα 

ζηξαηνχ δίρσο λα ηνλ ελνριήζεη θαλείο
195

. Ο ιφγνο ήηαλ γηαηί ηα θάζηξα ηεο 

Μεζψλεο αιιά θαη ηεο Κνξψλεο ήηαλ θαηεηιεκκέλα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ 

Σνχξθνπο θαη δελ ππήξραλ Έιιελεο πνιεκηζηέο εθεί ηξηγχξσ γηα λα θέξνπλ 

αληίζηαζε
196

.  

Γεληθφηεξα, ην θιίκα ηεο επνρήο έβξηζθε κηα Πεινπφλλεζν απνγπκλσκέλε 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ηεο αξρεγνχο, φπσο ν 

Κνινθνηξψλεο. Έβξηζθε κηα θπβέξλεζε πνπ θαζπζηεξνχζε λα δξάζεη, 

ζπλνδεπφκελε απφ έλα χθνο ππεξνςίαο θαη ππνηίκεζεο ηνπ ζηξαηνχ ησλ Αηγππηίσλ 

ελ γέλεη
197

. Έηζη, ν Ηκπξαήκ κε ηνπο άλδξεο ηνπ μεθίλεζε ηελ επέιαζή ηνπ άκεζα 

πξνο ην Νεφθαζηξν, ηε ζεκεξηλή Πχιν, φπνπ βξίζθνληαλ ήδε θιεηζκέλνη νξηζκέλνη 

Έιιελεο. Καηφπηλ, έζηεηιε πινία ηνπ πίζσ ζηε νχδα γηα λα θέξνπλ εληζρχζεηο. ηηο 

5 Μαξηίνπ επηβηβάζηεθε ζηε Μεζψλε επηπιένλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα γηα ηνλ 

Αηγχπηην παζά. ηηο 2 Απξηιίνπ, ν Ηκπξαήκ εγθαηαζηάζεθε ζην Νεφθαζηξν θαη 

έζηεηιε θαξάβηα γηα εληζρχζεηο ζηελ Κξήηε θαη κία λαπηηθή ηνπ κνίξα ζηελ Πάηξα, 

γηα λα εληζρχζεη ηνπο ηνχξθνπο λαπηηθνχο. Πξνρσξψληαο νη κέξεο, ε θπβέξλεζε 

Κνπληνπξηψηε νινέλα θαλεξσλφηαλ πσο δελ είρε εθηηκήζεη ζσζηά ηελ θαηάζηαζε. 

Απφ ηε κία ήηαλ ε ήηηα ησλ Διιήλσλ ζην Κξεκκχδη, ε νπνία άθεζε αλνηρηφ ην 

δξφκν ζηνπο Αηγππηίνπο γηα ην Ναβαξίλν. Απφ ηελ άιιε, ζηηο 26 Απξηιίνπ ν 

Ηκπξαήκ κε 3.000 άλδξεο επηρείξεζε λα επηηεζεί ζηε θαθηεξία ελάληηα ζηνλ Ησάλλε 

Μαθξπγηάλλε θαη ηνπο 500 άλδξεο ηνπ
198

. Σέζζεξηο εκέξεο κεηά έπεζε ην 

Παιαηφθαζηξν θαη δέθα ην Νεφθαζηξν
199

. 
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 Ζ ςπρνινγία ησλ Διιήλσλ είρε θακθζεί νινθιεξσηηθά. Ζ απαίηεζε λα 

απειεπζεξσζνχλ νη θπιαθηζκέλνη ζηελ Όδξα απφ ηελ άιιε γηλφηαλ φιν θαη πην 

ηεηακέλε. «Με πνηνλ ζα πάκε, βξε; Πνηνο ζα καο νδεγήζεη; Πνπ είλαη ζηξαηεγνί καο; 

Πνπ είλαη νη αθεληάδεο (θνηδακπάζεδεο) καο, βξε;» αλαθσλνχζαλ φινη ζε κηα 

επεξρφκελε αληίζηαζε ζηνλ νξγαλσκέλν ζηξαηφ ηνπ Ηκπξαήκ
200

. Αθφκε θαη ν 

Γξεγφξηνο Γηθαίνο ή Παπαθιέζζαο, ελψ ππνζηήξηδε ηελ θπβέξλεζε Κνπληνπξηψηε 

επέξξηπηε φιεο ηηο επζχλεο ζε απηήλ γηα ηηο απαλσηέο ήηηεο ησλ Διιήλσλ. Σηο εκέξεο 

εθείλεο νη Ρνπκειηψηεο ελεκεξψζεθαλ πσο ν Κηνπηαρήο παζάο επξφθεηην λα 

ρηππήζεη ηε ηεξεά Διιάδα θαη φληαο απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ φιε θαηάζηαζε ζα 

αλεθφξηδαλ πξνο ην Ναχπιην θαη απφ εθεί ζα πεξλνχζαλ ζηε ηεξεά. ληαο ήδε 

εθιεγκέλνο Μηλίζηξνο ησλ Δζσηεξηθψλ ζηε Β΄ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1823, θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηελ θαηάζηαζε, πξφηεηλε ζηνλ 

Κνπληνπξηψηε λα εγεζεί κηαο εθζηξαηείαο ελάληηα ζηνλ Ηκπξαήκ, θαιχπηνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ην θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ απνρψξεζε ησλ Ρνπκειησηψλ. 

Μελ έρνληαο άιιε επηινγή, ην Βνπιεπηηθφ θαη ην Δθηειεζηηθφ ζψκα ηνλ φξηζαλ 

αξρεγφ ζηελ επίζεζε ηνπ Αηγππηίνπ Ηκπξαήκ ζηηο 27 Απξηιίνπ 1825
201

. 

 Ήδε απφ ηελ επνκέλε, ν Γξεγφξηνο Γηθαίνο κε αθεηεξία ην Ναχπιην 

μεθίλεζε γηα ηελ Σξηπνιηηζά, ηνλ πξψην ηνπ ζηαζκφ γηα λα νξγαλψζεη έλα 

εθζηξαηεπηηθφ ζψκα, ην νπνίν ζα αλέθνπηε ηελ πνξεία ηνπ Ηκπξαήκ πνπ βάδηδε πξνο 

ην Ναχπιην, ηελ πξσηεχνπζα ηεο θπβεξλήζεσο. Σαπηφρξνλα, δήηεζε απφ φινπο ηνπο 

θαπεηαλαίνπο ηνπ Μνξηά λα ηνλ βνεζήζνπλ. Οη άλδξεο πνπ δέρζεθαλ λα ηνλ 

αθνινπζήζνπλ ζηελ Σξηπνιηηζά ήηαλ ν Πάλνο Παπαληθνιάνπ, ν Νέδνο, ν Καθάλεο, 

ν Νηθνιάνπ, ν Γηάλλαθαο, ν Παπαγηψξγεο, ν Πεξγάκαιεο, ν Μεηξφπνπινο, ν 

Ρηδηψηεο, ν ηάηθνο, ν Παππάο θαη ν πηφο ηνπ, Δκκαλνπήι, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο 

δηθνχο ηνπο άλδξεο
202

. 

 Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Παπαθιέζζα λα ζπγθεληξψζεη φζν πεξηζζφηεξν ζηξαηφ 

κπνξνχζε ζπλερηδφηαλ. Αλαρσξψληαο γηα ηε Μεζζελία θαη ζην δξφκν γηα ην 

Λενληάξη βξήθε ηνλ αληςηφ ηνπ Γεκήηξην Φιέζζα κε 150 άλδξεο . Δθεί ελψζεθε κε 

ηνπο ηνπηθνχο νπιαξρεγνχο Αλαζηάζην Κνπκνπλδνχξν, Υξήζην Παηξηλέιιε, 

Αδακάθε Απνζηνιφπνπιν, Παλαγηψηε Μπνχξα θαη Αλαζηάζην Κνπινρέξα. 

Αθνινχζσο, πξνρψξεζε πξνο ηνπο Λάθθνπο, πξνζζέηνληαο ζην δπλακηθφ ηνπ ηνλ 
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Γεψξγην Μπνχην θαη ηνλ Καξαθίηζν. Δπφκελε ζηάζε ηνπ ήηαλ ε Φξνπηδάια ζηηο 12 

Μαΐνπ, φπνπ ν Γηνλχζηνο Μνχξηδηλνο αξλήζεθε λα ζπκπξάμεη καδί ηνπ. Ο 

Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο, επίζεο, δελ κπφξεζε λα ηνλ αθνινπζήζεη, γηαηί ήηαλ 

άξξσζηνο. Γχν εκέξεο κεηά, κεηαβαίλνληαο ζηε Γξαΐλα ηεο Αλδξνχζαο 

ελεκεξψζεθε απφ ηνλ Γεκήηξην Πιαπνχηα πσο ζα ηνλ ελίζρπε κε 1.600 άλδξεο θαη 

θαηφπηλ ζα έθηαλαλ θαη άιινη 2.000 πεξίπνπ Αξθάδηνη, ππνζρέζεηο πνπ δελ 

πξφιαβαλ, φκσο, λα πινπνηεζνχλ. Μέρξη θαη «κηζζφ» έηαμε ζε φπνηνλ ηνλ 

αθνινπζνχζε ν παλνχξγνο ηεξέαο. ην κεηαμχ, πεξίκελε ήδε εληζρχζεηο απφ 700 

άλδξεο απφ ηνλ αδειθφ ηνπ Νηθήηα θαη 1.000 απφ ηνλ Ζιία Καηζάθν, νη νπνίνη 

αλεθφξηδαλ απφ ηελ Καιακάηα. Λίγν αξγφηεξα έθζαζαλ θαη ν Ζιίαο Κφξκαο κε 

άιινπο 120 άλδξεο, ν Θαλάζεο Καπεηαλάθεο κε 80 άλδξεο, ν Πηέξνο-Βντδήο 

Μαπξνκηράιεο, ν Ζιίαο Σζαιαθαηηλφο κε 120 Μαληάηεο, ν ηαπξηαλφο 

Καπεηαλάθεο, ν Παλαγηψηεο Λίβαο, ν Γεψξγηνο Γηθαίνο θαη ν Αλαγλψζηεο 

Μπηηζηάλεο κε επηπιένλ 80 άλδξεο
203

.  

 Έρνληαο ζπγθεληξψζεη κφιηο 1.500 ζηε Γξαΐλα, ν Παπαθιέζζαο έκαζε γηα 

ηελ πξνέιαζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Ηκπξαήκ θαη δήηεζε ηε γλψκε ησλ ληφπησλ γηα ην πνπ 

ζα βξεη ην πςειφηεξν βνπλφ ή ρσξηφ ψζηε λα βιέπεη θαζαξά ην Νεφθαζηξν. Σνπ 

κίιεζαλ γηα ην Μαληάθη
204

. Δλ ησ κεηαμχ, φζν βξηζθφηαλ ζηε Γξαΐλα έιαβε επηζηνιή 

απφ ηνλ αδειθφ ηνπ, Νηθήηα, ν νπνίνο, φληαο εκπεηξφηεξνο ζηξαηησηηθά, αξλήζεθε 

ηειηθά λα ηνπ ζηείιεη βνήζεηα θαη ηνλ ζπκβνχιεπζε λα αλαθφςεη ηελ πνξεία ηνπ θαη 

λα θαηέβεη πξνο ηα θάησ, φπνπ ζα ήηαλ πην εχθνιν λα ιάβεη εληζρχζεηο
205

. 

Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ αδειθνχ ηνπ, ηνπ έγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθά: «…Δγψ άπαμ σξθίζζελ λα ρχζσ ην αίκα κνπ εηο ηελ αλάγθελ ηεο 

παηξίδνο καο, θαη απηή είλαη ε ψξα...πξψηε θαη ηειεπηαία επηζηνιή κνπ είλαη απηή, 

βάζηα ηελ λα ηελ δηαβάδεο θακκηά θνξά λα κε ελζπκήζαη (θαη) λα θιαίεο»
206

. 

 Γχν ψξεο πξνηνχ δχζεη ν ήιηνο, ζηηο 18 Μαΐνπ, ν Παπαθιέζζαο, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο άλδξεο ηνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ ηφπν, φπνπ έκειιε λα 

ζπζηαζζεί γηα ηελ παηξίδα ηνπ. Σν μεκέξσκα ηεο 19
εο

 Μαΐνπ πήξε καδί ηνπ κεξηθνχο 

θαπεηαλαίνπο ζην φξνο Μαβιαβά, γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ζέζε απφ ηελ νπνία 

κπνξνχζε λα δεη θαλείο φιν ην δξφκν πνπ νδεγνχζε ζηελ Πχιν. Απνθάζηζαλ, ζρεδφλ 

νκφθσλα, λα νρπξσζνχλ εθεί, θαζψο ε πεξηνρή ήηαλ δχζβαηε, άξα ζα δπζθφιεπε ηνλ 
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ερζξφ θαη θαηά δεχηεξνλ ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθνινπζνχλ ηηο φπνηεο θηλήζεηο 

ησλ Αηγππηίσλ απφ ην Νεφθαζηξν ηνπο έδηλε έλα ζεκαληηθφ πξνλφκην
207

.  

Απφ ην φξνο Μαβιαβά κπνξνχζαλ λα δνπλ ηε ζηξαηηά ηνπ Ηκπξαήκ, ε νπνία 

θαηλφηαλ λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα Υίιηα Υσξηά κε πηζαλή δηαλπθηέξεπζή ηνπο. 

Θνξπβεκέλνο απφ απηφ πνπ είδε, ν Παπαθιέζζαο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

γξακκαηηδνχκελσλ πνπ βξίζθνληαλ εθεί, έγξαςε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεδηλψλ κεξψλ 

ηεο Μεζζελίαο λα θχγνπλ απφ εθεί θαη λα αλέβνπλ πξνο ηα βνπλά, γηα λα ζσζνχλ. 

αλ έλαο άιινο Λεσλίδαο ζηηο Θεξκνπχιεο πήξε ηφηε ηελ απφθαζε λα απνζπάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ηφηε ερζξνχ ηεο παηξίδαο. Γηαηάδνληαο ηνπο άλδξεο ηνπ λα αλάςνπλ 

φζν πην πνιιή θσηηά κπνξνχζαλ, ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηνπ Ηκπξαήκ, ν νπνίνο, 

αθνχ δηαλπθηέξεπζε, πξάγκαηη, ζηα Υίιηα Υσξηά, ηελ επνκέλε, ζηηο 20 Μαΐνπ 1825 

έπαηξλε ην δξφκν πξνο ηα βνπλά
208

. 

 Σν μεκέξσκα ινηπφλ, ν Αξρηκαλδξίηεο καδί κε ηνπο θαπεηαλαίνπο 

βξίζθνληαλ λα δεκηνπξγνχλ εζπεπζκέλα (θαη πξφρεηξα), ηξία ηακπνχξηα, πιάγηα 

ηνπνζεηεκέλα, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. ην πξψην θαη βφξεην 

νρχξσκα ζα έκπαηλε ν Παπαθιέζζαο κε ηνπο Αξθάδεο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ, ν 

Γεκήηξηνο Φιέζζαο, θαη νη άιινη άλδξεο, θπξίσο Μεζζήληνη ζην δεχηεξν θαη ην 

ηξίην θαη λφηην ζα ππεξαζπίδνληαλ ν Πηέξνο Βντδήο Μαπξνκηράιεο, μάδειθνο ηνπ 

Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, έρνληαο καδί ηνπο Μαληάηεο
209

. Δπξφθεηην, βέβαηα, γηα κηα 

ηνπνζεζία, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη νπιαξρεγνί δελ ζπκθσλνχζαλ, θαζψο ηα 

κηζνηειεησκέλα νρπξψκαηα ζα ήηαλ εχθνιε ιεία γηα ηνπο Αηγππηίνπο, ζην ηέινο, 

φκσο, αλαγθάζηεθαλ λα ππαθνχζνπλ ηελ επηζπκία ηνπ αξρεγνχ ηνπο
210

. 

 Γχν ψξεο ρξεηάζζεθαλ λα θαηαζθεπαζζνχλ ηα νρπξψκαηα θαη κφιηο ηα 

ηειείσζαλ, θάλεθαλ νη Αηγχπηηνη πάλσ απφ ην βνπλφ θάξκηγθα απέρνληαο πεξί ηεο 

1 ψξαο απφ ηνπο Έιιελεο νπιαξρεγνχο. Ακέζσο, ν Γηθαίνο έζηεηιε ηνλ κπζηηθφ ηνπ 

ζχκβνπιν λα ζηεζεί ζηελ απέλαληη ξάρε, ψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ερζξνχ. ηε ζέα ηνπ πνιππιεζνχο ζηξαηνχ ηνπ Ηκπξαήκ ηξάπεθαλ ζε θπγή γχξσ 

ζηνπο 1.000 Έιιελεο, αθήλνληαο ηνλ Παπαθιέζζα κε άιια 500 παιιεθάξηα κφλνπο 

ηνπο. Καηφπηλ θάλεθε θαη ην ηππηθφ ηνπ Ηκπξαήκ. Οη άλδξεο ηνπ πεξηθχθισζαλ 

γξήγνξα ηνπο Έιιελεο, κηα θίλεζε πνπ ζηελ αξρή ν αξρηκαλδξίηεο ζεψξεζε 

επηχρεκα, ζεσξψληαο πσο ζα ήηαλ πην εχθνιν γηα ηνπο Έιιελεο λα πνιεκήζνπλ. 
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Γίρσο λα ράζεη ρξφλν δηέηαμε ηνλ Αιέμην Λεβηδηψηε λα θέξεη φινπο ηνπο άλδξεο ζηα 

νρπξψκαηα, ψζηε λα πνιεκήζνπλ ελσκέλνη. Μεηά ιχπεο ηνπ, ζπλεηδεηνπνίεζε ιίγν 

αξγφηεξα πσο νη πεξηζζφηεξνη είραλ θχγεη θαη αλαγθάζηεθε λα κνηξάζεη φζνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ είραλ απνκείλεη ζηα 3 ηακπνχξηα
211

. 

 Γλσξίδνληαο πφζν δπζνίσλε ήηαλ ε παξνπζία ησλ Διιήλσλ εθεί, ν 

Παπαθιέζζαο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εκςπρψζεη μεθίλεζε λα ηνπο ππελζπκίδεη ηηο 

ππεξήθαλεο λίθεο ησλ Διιήλσλ απηά ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ. Μάρε ζην Βαιηέηζη, 

ζην Λεβίδη, ηε Γξάλα, ε άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο. Γηα ην ηέινο άθεζε ηελ επηθείκελε 

ελίζρπζή ηνπο κε παξαπάλσ απφ 15.000 άλδξεο. Οη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ, φκσο, 

ήμεξαλ, ηελ θαηάιεμε εηνχηνπ ηνπ άληζνπ αγψλα θαη παξαθηλνχζαλ ηνλ αληςηφ ηνπ 

λα ηνπ κηιήζεη, ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ άκεζα ηελ έμνδφ ηνπο απφ θεη. Μάηαηα. Ο 

Παπαθιέζζαο, θνβνχκελνο γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζηξαηνχ ζε πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηα 

ηακπνχξηα, άξα θαη ηνλ βέβαην ζάλαηφ ηνπο, δηέηαμε λα παξακείλνπλ φινη ζηηο 

επάιμεηο
212

. 

 Οη Μακεινχθνη ηππείο ηνπ Ηκπξαήκ πεξηθχθισζαλ αζθπθηηθά ηνπο Έιιελεο 

πνιεκηζηέο. Πξνο ην θέληξν βάδηδε ν ζηξαηφο πξνρσξψληαο παξαηαγκέλνο ζε ζρήκα 

παξαιιειφγξακκνπ. Απφ ηα δεμηά θαη απφ ηα αξηζηεξά έξρνληαλ Αιβαλνί θαη 

Σνχξθνη. Σφηε δφζεθε ε δηαηαγή γηα ξίςε βνιψλ
213

. Ο Παπαθιέζζαο άκεζα δηέηαμε 

ην πξψην ζψκα λα ζπεχζεη ελάληηα ζηνπο αθξνβνιηζηέο θαη φζνπο θξαηνχζαλ 

ηνπθέθηα θαη έπεηηα λα θηλήζεη πξνο ην ηππηθφ, ελέξγεηα πνπ έθακςε ηελ πξψηε ζεηξά 

ηνπ ερζξηθνχ ζηξαηεχκαηνο. Μία ψξα δηήξθεζε ν αθξνβνιηζκφο. Ο Ηκπξαήκ παζάο 

θάιεζε ην ζηξάηεπκά ηνπ λα απνζπξζεί, ψζηε λα αλαπαπζεί θαη λα γεπκαηίζεη. Ο 

Παπαθιέζζαο δελ άξγεζε λα θαιέζεη ζε ζχζθεςε ηνπο ελαπνκείλαληεο άλδξεο. 

Σξηαθφζηνη ζηνλ αξηζκφ ήηαλ φζνη είραλ απνκείλεη (πνιινί είραλ ηξαπεί ζε θπγή). 

Οκνθψλσο, νη ζεκαίλνληεο νπιαξρεγνί ηνλ πξνέηξεςαλ λα δξάμνπλ ηελ επθαηξία, 

φηαλ νη Αηγχπηηνη μεθνπξάδνληαλ, θαη λα επηρεηξήζνπλ έμνδν πξνο ηελ Αλδξνχζα. ε 

απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα ζα ράλνληαλ θάκπνζνη, δεδνκέλνπ φηη νη ξεκαηηέο ήηαλ 

ήδε θαηεηιεκκέλεο απφ ηνπο Αηγππηίνπο, αιιά άιινη ηφζνη ζα θαηφξζσλαλ λα 

δηαθχγνπλ δσληαλνί. «Δγψ ζαο είπα θαη πξψηα θαη ηψξα ζαο ιέγσ, ηελ θεπγάια κελ 

ηελ βάιεηε δηφινπ εηο ηνλ λνπλ ζαο…πεξηκέλνκελ ηελ βνήζεηαλ…πεγαίλεηε εηο ηα 

ζέζεηο ζαο» απάληεζε ν Παπαθιέζζαο. Μελ απνδερφκελνο κηα ελδερφκελε ήηηα θαη 
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πηζηεχνληαο πσο ζχληνκα ζα θαηέθζαλε ν Πιαπνχηαο κε επηπιένλ άλδξεο, ν 

Παπαθιέζζαο φινη πήξαλ μαλά ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα νρπξψκαηα
214

. 

  Σν κεζεκέξη ζηηο 14:00 κ.κ. ε κάρε άξρηζε μαλά. Οη ελαπνκείλαληεο 

Έιιελεο πάιεπαλ λα κε δηαζπαζηνχλ. Καηφπηλ έθζαζε ν Πιαπνχηαο κε 1.500 

άλδξεο. Καηεπζπλφκελνο, φκσο, πξνο ην Μαληάθη θαη θξίλνληαο πσο δε ζα κπνξνχζε 

λα θφςεη ηνλ θινηφ ησλ Αηγππηίσλ, ηφληζε ην εζηθφ ησλ Διιήλσλ κε δχν 

νκνβξνληίεο, δίρσο, σζηφζν, λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ. Μία ψξα κεηά, ν Ηκπξαήκ απνθάζηζε λα εηζέιζεη ν ίδηνο ζην πεδίν ηεο κάρεο θαη 

ρσξίο δηζηαγκφ δηέηαδε ηνπο άλδξεο ηνπ λα εθηεινχλ φπνηνλ έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο. 

Πεξί ηνπο 3.000 άλδξεο ζε πεδηθφ θαη ηππηθφ πάιεπαλ λα απνθξνχζνπλ νη Έιιελεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θάζε κέζν πνπ είραλ. Ο Παπαθιέζζαο πνιεκνχζε θξαηψληαο δχν 

κπηζηφιηα ζηα ρέξηα ηνπ
215

.  

 Σν πξψην νρπξφ πνπ θάκθζεθε ήηαλ απηφ ηνπ Αξρηκαλδξίηε. θνηψλνληαο 

κε ηα δχν ηνπ πηζηφιηα ηνπο δχν Αιβαλνχο πνπ ηνπ επηηέζεθαλ, ν Παπαθιέζζαο 

πήγε λα βγάιεη ην ζπαζί ηνπ αιιά δελ πξφιαβε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Λαβψζεθε 

ζαλάζηκα ζηε ξάρε απφ έλαλ Αιβαλφ, νλφκαηη, θαηά ην ζξχιν, Υνχζν. Ο 

νπιαξρεγφο Αλαγλψζηεο Γθφηζεο πνπ ήηαλ δίπια ηνπ ζθφησζε ηνλ Υνχζν, αιιά 

γξήγνξα ππέπεζε θη απηφο ζηα ηξαχκαηά ηνπ. Ο αληςηφο ηνπ Παπαθιέζζα, 

Γεκήηξηνο Φιέζζαο, έρνληαο κείλεη ν κνλαδηθφο δσληαλφο, θαηεπζχλζεθε πξνο ην 

θεληξηθφ νρπξφ, θξαηψληαο ηε ζεκαία ηνπ αγψλα. Γξήγνξα ζίγεζε θαη εθείλν ην 

νρπξφ, κε ηνλ Φιέζζα λα πέθηεη καρφκελνο. Γελ άξγεζε λα πέζεη θαη ην ηειεπηαίν 

νρπξφ, εθείλν ηνπ Πηέξνπ Βντδή Μαπξνκηράιε, ην νπνίν απαξηηδφηαλ απφ 

εκπεηξνπφιεκνπο Μαληάηεο, πνπ είραλ επηιερζεί εηδηθψο λα ζηαινχλ λα 

πνιεκήζνπλ
216

. Διάρηζηνη άλδξεο θαηάθεξαλ λα ηξαπνχλ ζε θπγή. Δλσλφκελνη κε 

ηνπο Έιιελεο πνπ είραλ επηδήζεη απφ ηα άιια δχν ηακπνχξηα, εθαηφλ πελήληα ζηνλ 

αξηζκφ, πήξαλ ην δξφκν γηα ηελ Αλδξνχζα, επειπηζηψληαο λα δηαθχγνπλ κέζσ ηεο 

ραξάδξαο ηνπ Κξπνξέκαηνο. Απφ εθεί, πξάγκαηη, νη Αηγχπηηνη ηππείο πξνζπαζνχζαλ 

λα ηνπο ηνπθεθίζνπλ αιιά δελ ηνπο επλννχζε ην έδαθνο
217

.  

 Ζ κάρε ζην Μαληάθη είρε ηειεηψζεη πιένλ ην απφγεπκα ηεο 20
εο

 Μαΐνπ 

1825. Ο αδειθφο ηνπ Παπαθιέζζα, Νηθήηαο, κε ηνπο 700 άλδξεο ηνπ δελ θαηφξζσζε 

λα θηάζεη εζπεπζκέλα. Κάπνπ αθνχγνληαλ κεξηθά ληνπθέθηα αθφκε, αιιά νη 
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Έιιελεο θείηνληαλ λεθξνί. Οη Αηγχπηηνη, παξά ηνλ θαπλφ, θαηάθεξαλ λα κπνπλ ζηα 

νρπξψκαηα θαη λα θαξπσζνχλ ηα ιάθπξα ησλ αληηπάισλ ηνπο. Δληχπσζε πξνθαιεί 

πσο ηνπο έθνβαλ ηα αθηηά, ψζηε λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνλ Ηκπξαήκ θαη λα ιάβνπλ 

ακνηβή γη’ απηφ
218

. Παξάδεηγκα ηεο θηελσδίαο ησλ Αηγππηίσλ απνηειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ην θεθάιη ηνπ Παπαθιέζζα βξέζεθε ζε άιιν ζεκείν απφ ην ζψκα  ηνπ. 

Σελ επνκέλε, αλελφριεηνη νη Αηγχπηηνη πήξαλ ην δξφκν πξνο ηε Μεζψλε θαη ην 

Νεφθαζηξν θαη ιίγεο εκέξεο κεηά ππξπφιεζαλ ηελ Καιακάηα θαη άιιεο θσκνπφιεηο 

ηεο Μεζζελία
219

. 

 Ζ κάρε ζην Μαληάθη, ε «Λεσλίδεηνο» απηή κάρε, παξφιν πνπ ζηξαηεγηθά 

δελ ήηαλ νξγαλσκέλε ζσζηά θαη ε ηνπνζεζία ηεο ήηαλ ιαλζαζκέλε, θαηάθεξε λα 

αθππλίζεη ηνπο Έιιελεο, έηζη ψζηε λα νξγαλσζνχλ, λα ζηξαηεπζνχλ ζσζηά θαη λα 

θαηαθφςνπλ ηελ νξκή ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Σνχξθσλ ηα επφκελα ρξφληα ηνπ 

πνιέκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εθείλεο ηηο εκέξεο απνθπιαθίζζεθαλ νη εγέηεο 

ηνπ Μνξηά, αλάκεζά ηνπο θαη ν Κνινθνηξψλεο. 
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Δ΄ Κεθάιαην 

Ζ ζύκπξαμε ησλ Σνπξθναηγππηίσλ θαη ην Μεζνιόγγη 

5.1. Ζ εξσηθή έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ε λίθε ησλ ηνπξθναηγππηηαθώλ 

ζηξαηεπκάησλ (10-11 Απξηιίνπ 1826) 

 Όζηεξα απφ ηελ νξκεηηθή θαη ηαρεία επίζεζε ηνπ Αηγχπηηνπ Ηκπξαήκ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ην Μεζνιφγγη είρε νξηζζεί ν επφκελνο ζηφρνο ηεο Τςειήο Πχιεο. Ζ 

ηνπνζεζία ηεο πφιεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο Έιιελεο, αθνχ φρη κφλν 

δηαθηλνχζε ζηξαηεχκαηα κεηαμχ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Ζπείξνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα, ην ιηκάλη ηεο απέδηδε ζεκαληηθά πνζά ζην ηακείν ηνπ θξάηνπο. Ζ 

πεξηνρή, κάιηζηα, απνηεινχζε ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ θηιειιήλσλ. 

ληαο ε έδξα ηεο «Γεξνπζίαο ηεο δπηηθήο Υέξζνπ Διιάδνο», νη Σνχξθνη 

πξνζέβιεπαλ ζηελ θαηάθηεζή ηεο, ψζηε λα κπνξνχλ ειεχζεξα λα αλαπηπρζνχλ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα
220

. 

 Ζ πξψηε απφπεηξα θαηάθηεζεο ηνπ Μεζνινγγίνπ ζπληειέζζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1822, φπνπ ν Οκέξ Βξπψλεο, αθνχ ήξζε πξψηα ζε επαθή κε ηνλ 

ζπκπαηξηψηε ηνπ Κηνπηαρή, παξνπζηάζζεθε ζηηο 25 Οθησβξίνπ έμσ απφ ην 

Μεζνιφγγη. ληαο πεξηθπθισκέλνη απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα, νη Μεζνινγγίηεο 

έζπεπζαλ γξήγνξα ζε δηαπξαγκαηεχζεηο. Έρνληαο θαηά λνπ πσο γξήγνξα ζα 

θαηέθζαλαλ εληζρχζεηο απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ν Μάξθνο Μπφηζαξεο, επηθεθαιήο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ Διιήλσλ, δήηεζε 8 εκέξεο αλαθσρή. Μέζα ζε απηφ ην 

δηάζηεκα, ήδε απφ ηελ 4
ε
 κέξα ηεο αλαθσρήο, ζηηο 8 ή 9 Ννεκβξίνπ, έπιεαλ ζηε 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ 8 πινία απφ ηελ Όδξα θαη ηηο πέηζεο, ηα νπνία 

αλέθνςαλ ηελ πνξεία ησλ ηνπξθηθψλ. Απφ ηε ζηεξηά θαηέθζαλε θαη έλα ζψκα 1.500 

Διιήλσλ αλδξψλ. Οη ερζξνπξαμίεο ζπλερίζζεθαλ αιιά ε δχλακε θαη ν αλεθνδηαζκφο 

ησλ Διιήλσλ ήηαλ ηέηνηνο πνπ αλάγθαζε ηνπο Σνχξθνπο λα ζηακαηήζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο αλεθνξίδνληαο ηειηθά γηα ηελ Ήπεηξν
221

. 

 Σελ Άλνημε ηνπ 1825, θαη ελψ νη Έιιελεο βξίζθνληαλ ζε εκθχιηα δηακάρε 

κεηαμχ ηνπο, ν ζνπιηάλνο Μαρκνχη ηεο Τςειήο Πχιεο δηαινγηδφκελνο πψο ζα 

θαηαπλίμεη ηελ ειιεληθή Δπαλάζηαζε, δηέηαμε ηνλ Μερκέη Ρεζίη παζά ή Κηνπηαρή, 

αθνχ μεθηλήζεη απφ ηε Λάξηζα, κε θαηεχζπλζε πξνο ηα Ησάλληλα θαη ηελ Άξηα λα 
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ζπγθεληξψζεη ηνλ απαξαίηεην ζηξαηφ θαη λα θζάζεη ζην Μεζνιφγγη έρνληαο έλα 

πξάγκα ζην κπαιφ ηνπ: «Σν Μεζνιφγγη ή ην θεθάιη ζνπ»
222

.  

ηελ αξρή, πιεξνθνξνχκελε ε ειιεληθή θπβέξλεζε ηελ θάζνδν ηνπ 

Κηνπηαρή δελ πξνέβε ζε θάπνηα ελέξγεηα, κφιηο, φκσο, θαηάιαβε πσο απφ ηα ηέιε 

Μαξηίνπ 1825 ε ζηξαηηά ηνπ Κηνπηαρή πξνρσξνχζε πξφζσ νινηαρψο πξνο ην 

Μεζνιφγγη, έζπεπζε λα δηνξίζεη κηα ηξηκειήο επηηξνπή ππφ ηνπο Η. 

Παπαδηακαληφπνπιν, Γεψξγην Καλλαβφ θαη Γεκήηξην Θέκειε, νη νπνίνη ζα 

επέβιεπαλ ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ θξνπξίνπ κε ηξφθηκα θαη πνιεκνθφδηα, θαζψο θαη ζα 

θξφληηδαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ κε επηπιένλ ζηξαηεχκαηα
223

. 

 Ζ νρχξσζε ηεο πφιεο απνηεινχηαλ απφ κηα ηάθξν πιάηνπο 9 κέηξσλ θαη 

βάζνπο 3 κέηξσλ θαη απφ έλα ηείρνο, ην νπνίν απφ 1.70 κέηξα πνπ είρε αλαγεξζεί 

θαηά ηελ Α’ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ,  είρε πιένλ κεγαιψζεη ζε πάρνο θαη απφ 

πάλσ είραλ θαηαζθεπαζζεί ππξγίζθνη, δηφπηξεο, 23 πξνκαρψλεο θαη θαλνληνζηάζηα. 

Σα νρπξσκαηηθά απηά έξγα νινθιεξψζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ 

Μηραήι Κνθθίλε, ν νπνίνο κεηέηξεςε ην κηθξφ ηείρνο ηεο πφιεο ζε έλα απφξζεην 

θξνχξην. Μάιηζηα, ζέινληαο λα ηηκήζεη ηνπο θηιέιιελεο θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηελ 

Δπξψπε, έδσζε ζηνπο πξνκαρψλεο νλφκαηα ζεκαληηθψλ επξσπαίσλ, φπσο 

«Βχξσλαο», «Γνπιηέικνο Σέιινο», «Μνληαιακπέξ», «Γνπιηέικνο ηεο Οξάγγεο», 

«έθθηιλη» θαη άιια
224

. 

 ηηο 13 Απξηιίνπ 1825 εκθαλίζζεθε ν Κηνπηαρήο κε ηνπο άλδξεο ηνπ 

κπξνζηά απφ ην Μεζνιφγγη. Έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπ πεξί ηνπο 50.000 άλδξεο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 35.000 ήηαλ έλνπινη, θαζψο θαη 3.000 άλδξεο γηα λα ρξεζηκεχζνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ηάθξσλ θαη θάπνηνπο ρξηζηηαλνχο εξγάηεο, είρε θξνληίζεη λα θαιχςεη 

κε ζηξαηηψηεο θάπνηεο θαίξηεο ηνπνζεζίεο παξά πίζσ ηνπ, ψζηε λα κελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νη Έιιελεο λα αλαπιεξψζνπλ απηά ηα θελά θαη λα εληζρχζνπλ ηνπο 

πνιηνξθνχκελνπο ηνπ Μεζνινγγίνπ, φηαλ εξρφηαλ εθείλε ε ψξα. Έηζη, άθεζε ζην 

δηάβα ηνπ 2.000 Σνχξθνπο ζην Μαθξπλφξνο, 3.000 ζηε Λάζπε, 4.000 αλαηνιηθά θαη 

δπηηθά ηνπ Αλαηνιηθνχ, 2.500 ζηα άισλα θαη ζην Πεηξνρψξη θαη 3.500 ζηε 

Γηνπξηά
225

. Απέλαληη απφ ηνλ πνιπάξηζκν ζηξαηφ ηνπ Κηνπηαρή παξαηάρζεθαλ κφιηο 

4.000 Έιιελεο κε αξρεγφ ηνλ Αζαλάζην Ραδεθφηζηθα θαη ηνπο Ν. ηξνλάξεο, Γ. 
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Μαθξήο, Ν. Μπφηζαξεο, Γ. Σζφγθαο, Μ. Γειεγηψγεο, Α. Ίζθνο, Γ. νχθαο, Β. 

Γηψηεο, Φ. Μπφηζαξεο, Κ. Οηθνλφκνπ, π. Μήιηνο, Γ. Ράγθνο θαη άιινη. Με ηελ 

έιεπζή ηνπ ζην Μεζνιφγγη, κάιηζηα, ν Κηνπηαρήο θαηαζθεχαζε νρπξψκαηα 400 

κέηξσλ χςνπο, ηα νπνία φρη κφλν ζα βνεζνχζαλ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα λα 

πιεζηάζνπλ πεξηζζφηεξν ηα ηείρε αιιά θαη λα θπιαρζνχλ απφ ηα ππξά ησλ 

Διιήλσλ
226

. 

 Γχν εκέξεο κεηά, μεθίλεζαλ νη πξψηνη θαλνληνβνιηζκνί, ελψ ηελ επνκέλε 

ζηηο 16 Απξηιίνπ εληάζεθαλ. Οη Έιιελεο, κε θνβνχκελνη ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ηνπ 

ερζξνχ, κήηε ην ηππηθφ ηνπ, κήηε ηνπο πξνκαρψλεο ηνπ, έπεζαλ έλζεξκα ζηε κάρε. 

Παξά ηνπο ηνπθεθηζκνχο, νη πνιηνξθεκέλνη πξφηαμαλ ηα δηθά ηνπο βέιε 

αλαγθάδνληαο ηνπο Σνχξθνπο λα ππνρσξήζνπλ, νη νπνίνη άθελαλ αθφκε θαη ηνπο 

πξνκαρψλεο ηνπο. Λίγν αξγφηεξα, ζπεχδνληαο ν εκαηνθφξνο λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

Δζληθή εκαία αθφκε πην θνληά ζηνλ ερζξφ, ζα δνινθνλνχηαλ. Απφ εθείλε ηελ ψξα, 

αξπάδνληαο ηε εκαία νη Έιιελεο θαη ηνπνζεηψληαο ηε παξαθάησ, ζθφησλαλ 

νπνηνλδήπνηε πήγε λα ηελ αξπάμεη. Δθείλε ηελ εκέξα ηξαπκαηίζηεθαλ 8 Έιιελεο θαη 

αξθεηνί Σνχξθνη ζθνηψζεθαλ
227

. 

 ινο ν Μάηνο θπινχζε κε αξαηά πεξηζηαηηθά, φπσο ην πξναλαθεξζέλ, 

δίλνληαο ρξφλν ζηνλ Κηνπηαρή λα θαηαζθεπάδεη ηάθξνπο θαη λα πιεζηάδεη αθφκε πην 

θνληά ζηα ηείρε. Γελ έραζε επθαηξία λα ζηείιεη, επίζεο, δχν θνξέο Αιβαλνχο 

αμησκαηηθνχο, γλψξηκνπο ησλ Διιήλσλ, λα πξνηείλνπλ ζχκπξαμε κε ηνλ ίδην θαη ηελ 

Τςειή Πχιε παξαδίδνληαο ηελ πφιε ρσξίο λα πάζεη θαθφ θαλείο
228

. ηηο 20 Ηνπιίνπ 

απαληψληαο νη Έιιελεο ζηνλ Κηνπηαρή πσο «ην Μεζνιφγγηνλ αλαηκσηί δελ 

παξαδίδεηαη εηο ηαο ρείξαο ηνπ· δηφ αλ ζέιε θαλνληνζηάζηα θαη ζχξαο, αο έιζε λα ηα 

ιάβε κε ηα φπια ηνπ», ζπλέρηζαλ γξάθνληαο επηζηνιή ζηνλ παιαηφ ηνπο θίιν Σατξ-

Ακπάδε, αηξάπε, πιένλ, ηεο Ρνχκειεο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ πηα ζην αληίπαιν 

ζηξαηφπεδν πσο «λα εμεχξεη θαιά ρσξίο λα θάκε γηνπξνχζη λα έκβε κε ην ζπαζί ηνπ 

Μεζνιφγγη δελ παίξλεη». Με ην αλάγλσζκα ηεο επηζηνιήο ηνπ Λάκπξνπ Βέηθνπ, 

μεθίλεζε λέα έθνδνο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαηά ησλ Μεζνινγγηηψλ. Σν 

μεκέξσκα ηεο επνκέλεο, ζηηο 21 Ηνπιίνπ, παξαηάρζεθαλ φινη ζηηο ζέζεηο ηνπο. Ο 

Μπφηζαξεο, ν Μαθξήο θαη ν Μνληάιεκπεξη πήξαλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο ζην 

θαλνληνζηάζην ηνπ «Φξαγθιίλνπ». Οη Σνχξθνη αλαηίλαμαλ ηνλ πξνκαρψλα ηνπ 
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«Φξαγθιίλνπ», πξνρσξψληαο πξνο ην πξψην ηείρνο ηνπ θάζηξνπ. Πξνβιέπνληαο κηα 

ηέηνηα θίλεζε, νη Έιιελεο είραλ θξνληίζεη λα θαηαζθεπάζνπλ θαη δεχηεξν εζσηεξηθφ 

ηνίρνο, απφ ην νπνίν πιένλ πνιηνξθνχζαλ ηνπο Σνχξθνπο. Ζ θίλεζε απηή αλάγθαζε 

ηνπο ερζξνχο κεηά απφ 3 ψξεο κνλνκαρίαο θαη κε 300 λεθξνχο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο 20 ησλ Διιήλσλ, λα ππνρσξήζνπλ πάιη πξνο ηα πίζσ 

δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα ραξάο θαη λίθεο ζην Μεζνιφγγη
229

. 

 Οη νπιαξρεγνί, έπεηηα απφ ηελ θξίζηκε κάρε, έζηεηιαλ αγσληψδε επηζηνιή 

ζηελ θπβέξλεζε δεηψληαο άκεζε βνήζεηα. Σα ηξφθηκα είραλ αξρίζεη λα ηειεηψλνπλ. 

Σν λεξφ ηνπο ήηαλ γιπθφ, αθνχ ήδε απφ ηηο 6 Ηνπιίνπ ν Κηνπηαρήο είρε δψζεη 

δηαηαγή λα θφςνπλ ηνλ αγσγφ ηνπ πδξαγσγείνπ θαη νη Μεζνινγγίηεο ήηαλ 

αλαγθαζκέλνη λα αληινχλ λεξφ απφ ηε ιηκλνζάιαζζα
230

. Έηζη, ζηηο 23 Ηνπιίνπ 

θάλεθαλ ζηνλ θφιπν ηνπ Ακβξαθηθνχ 27 ειιεληθά πνιεκηθά πινία θαη 5 ππξπνιηθά 

θέξνληαο καδί ηνπο φια ηα απαξαίηεηα. Έπεηηα απφ 3 ψξεο λαπκαρίαο κε 8 αληίπαια 

πνιεκηθά, έθζαζαλ ζην Βαζηιάδη κε επηθεθαιήο ηνλ αληηλαχαξρν πεηζψλ Ησάλλε 

Κπξηαθφ εθνδηάδνληαο ην θξνχξην κε πνιεκνθφδηα, ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνβίβαζεο νη Σνχξθνη επηρείξεζαλ δεχηεξν ζαιάζζην ρηχπεκα, 

αλαγθάζηεθαλ, φκσο, ζε δεχηεξε ππνρψξεζε, αθήλνληαο ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο λα 

νινθιεξψζνπλ απξφζθνπηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο
231

. 

 Αιιεπάιιειεο ήηαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ Σνχξθσλ εθείλεο ηηο 2 εκέξεο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο Έιιελεο απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα, νη ηειεπηαίνη, φκσο, ηνπο 

απέθξνπαλ κε γελλαηφηεηα, αλαγθάδνληάο ηνπο λα ππνρσξνχλ πξνο ηα δάζε. 

Δπξφθεηην γηα 2 εκέξεο πνπ έδσζαλ ηδηαίηεξε απηνπεπνίζεζε ζηνπο 

Μεζνινγγίηεο
232

. Μέζα ζε απηφ ηνλ παικφ ησλ ληθψλ, δελ έιιεηςε θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ δηνξηζζέληνο απφ ηα κέζα Απξηιίνπ 1825 Αξρηζηξαηήγνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε, 

ν νπνίνο ήδε απφ ηφηε είρε δεκηνπξγήζεη ην ζηξαηφπεδφ ηνπ θνληά ζην Μεζνιφγγη, 

ζην ρσξηφ ηεο Γεξβέθηζηαο, ψζηε λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηνπο 

Έιιελεο πνιηνξθεκέλνπο. Έηζη, ζηηο 25 Ηνπιίνπ ηνπο ελεκέξσζε πσο βξηζθφηαλ ζηα 

Κξάβαξα θαη ζα θαηέθζαλε ζχληνκα κε ηνπο Κίηζν Σδαβέιια, Υξήζην Φσηνκαξά 

θαη 1.000 αθφκε άλδξεο. Ζ επηρείξεζε απηή, ηελ νπνία νλφκαζε ζπλζεκαηηθά 

«ηζεθνχξη», ζα πξνμελνχζε κεηαμχ 25 θαη 26 Ηνπιίνπ 2.000 Σνχξθνπο λεθξνχο θαη 
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ηξαπκαηίεο κε κφιηο 17 Έιιελεο ζχκαηα ηεο επίζεζεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ Καξατζθάθε 

θαη ησλ αλδξψλ ηνπ έδεημε ζηνπο Έιιελεο πσο ν Κηνπηαρήο δελ είλαη αήηηεηνο
233

. 

 πσο είλαη θπζηθφ, νη θαηαζηάζεηο απηέο έθακςαλ ην εζηθφ ησλ Σνχξθσλ, 

φρη φκσο ηνπ Κηνπηαρή, ν νπνίνο πξνζπαζνχζε κάηαηα λα δψζεη μαλά ηνλ παικφ 

ζηνπο πνιεκηζηέο ηνπ. Οη Έιιελεο ζηνλ αληίπνδα, είραλ ηελ επθαηξία ζε απηή ηελ 

πεξίνδν θάκςεο πνπ πεξλνχζε ν ερζξφο λα θαλνληνβνινχλ, λα πνιεκνχλ ζηνπο 

πξνκαρψλεο θαη λα θιέβνπλ ηα ρψκαηα, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηάθξνπο. 

εκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη ιεγφκελνη ιαγνπκηηδήδεο, νη νπνίνη αλαηίλαδαλ 

ππνλφκνπο πνπ άλνηγαλ θάησ απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Σνχξθσλ θαη γθξέκηδαλ ηα 

ρσκάηηλα ηείρε πνπ πξνζπαζνχζαλ λα πςψζνπλ νη ερζξνί. Γλσζηφο ιαγνπκηηδήο 

ήηαλ ν Κψζηαο Υαξκνβίηεο ή «ιαγνπκηηδήο»
234

. 

 Με γλσξίδνληαο ηη άιιν λα θάλεη γηα λα επηζπεχζεη ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

Μεζνινγγίνπ, ν Κηνπηαρήο επηδφζεθε ζηελ αλχςσζε νρπξνχ πςειφηεξνπ απφ ην 

νρπξφ ηνπ «Φξαγθιίλνπ», ψζηε λα κπνξέζεη λα εμαιείςεη ηα ππξνβφια ησλ Διιήλσλ 

θαη λα κπεη επθνιφηεξα ζηελ πφιε. ηαλ ην ηείρνο απηφ έγηλε ηφζν πςειφ θαη πιαηχ 

ελψζεθε νπζηαζηηθά κε απηφ ησλ Διιήλσλ, παίξλνληαο ηελ νλνκαζία χςσκα ηεο 

«Έλσζεο». Πνιινί ζθιάβνη ρξηζηηαλνί εθηειέζηεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο θαηά ηε 

δηάξθεηα αλχςσζήο ηνπ. ηνλ αληίπνδα, νη Έιιελεο είραλ επηδνζεί ζηε δεκηνπξγία 

δεχηεξνπ πξνκαρψλα, πίζσ απφ ην νρπξφ ηνπ «Φξαγθιίλνπ», ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

κπεη κέζα ν ερζξφο λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ έρνληαο κπξνζηά ηνπο κηα αζπίδα 

πξνζηαζίαο
235

. 

Βιέπνληαο ν Κηνπηαρήο πσο ην αληηηείρηζκα κεγάισλε, θξφληηζε λα 

θαηαζθεπάζεη θη απηφο έλα επηπιένλ κέζα ζηνλ πξνκαρψλα ηνπ «Φξαγθιίλνπ», πάλσ 

ζηνλ νπνίν έζηεζα ππξνβφια, ηα νπνία άξρηζαλ λα βάιινπλ ελαληίνλ ηνπ πξνκαρψλα 

ηνπ «Κνξαή». Ζ θίλεζή ηνπ, φκσο, δελ επφδσζε, γηαηί 30 άλδξεο αθνχ φξκεζαλ θαη 

γθξέκηζαλ έλα κέξνο ηνπ, αλάγθαζαλ πξνζσξηλά ηνπο Σνχξθνπο ζε ππνρψξεζε. Οη 

Έιιελεο, επζχο, πξνζπάζεζαλ λα πξνρσξήζνπλ κπξνο αιιά δελ ηα θαηάθεξαλ θαη 

επέζηξεςαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο. Οη Σνχξθνη αλέθηεζαλ μαλά ηνπο πξνκαρψλεο ηνπο. 

Ρίρζεθαλ ακθνηεξφπιεπξα πάιη ζηε κάρε πεηψληαο κέρξη θαη πέηξεο θαη μχια, ελψ νη 

ερζξνί έξηρλαλ θαη βφκβεο. Οπηζζνρσξψληαο νη Οζσκαλνί, θιείζζεθαλ ζηνπο 
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πξνκαρψλεο πξνηάζζνληαο ηα μίθε ηνπο αιιά νη Έιιελεο ζπλέρηδαλ λα ηνπο βάιινπλ 

κε πέηξεο θαη μχια. Μέρξη ην βξάδπ θξάηεζε ε κάρε, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

ήζειε ηνπο Σνχξθνπο λα απνρσξνχλ πιένλ απφ ην χςσκα ηεο «Δλψζεσο» θαη λα 

γπξλνχλ πίζσ ζην ζηξαηφπεδφ ηνπο. ηνλ απνινγηζκφ ζθνηψζεθαλ 20 Έιιελεο θαη 

ηξαπκαηίζζεθαλ 45 εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Γ. Σδαβέιιαο, ν Νηάγθαο θαη ν Γ. 

Ραδνθφηζηθαο
236

. 

Σελ 1
ε
 επηεκβξίνπ, νη Σνχξθνη επηρείξεζαλ λέα έθνδν θαηά ησλ Διιήλσλ, 

δέρζεθαλ, φκσο, λέα ππξά απφ ηνλ πξνκαρψλα ηνπ «Φξαγθιίλνπ». Θεσξψληαο ν 

Κηνπηαρήο πσο ε πξνζνρή ησλ Μεζνινγγηηψλ ήηαλ ζηξακκέλε κνλάρα ζηνλ 

πξνκαρψλα απηφ, απνθάζηζε λα επηηεζεί ελαληίνλ ησλ πξνκαρψλσλ ηνπ «Μαθξή», 

ηνπ «Ρήγα» θαη ηνπ «Μνληαιακπέξ». Οη Έιιελεο, φκσο, βξίζθνληαλ επί πνδφο θαη 

παξά ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Κηνπηαρή ξίρζεθαλ ακέζσο ζηελ αληεπίζεζε. Ο 

ζηξαηφο ηνπ Κηνπηαρή απνζχξζεθε γηα κηα αθφκε θνξά πξνο ηα πίζσ. Ζ αδπλακία, 

κάιηζηα αλεθνδηαζκνχ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ, νδήγεζε πνιινχο λα ιηπνηαθηήζνπλ, 

πξνθαιψληαο ηζρπξφ πιήγκα ζηνλ Σνχξθν ζηξαηεγφ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Κηνπηαρή 

κπνξεί λα ζπλερίδνληαλ αιιά φζν πεξλνχζαλ νη κέξεο θαη ην θαινθαίξη ππνδερφηαλ 

ην θζηλφπσξν, νη ελέξγεηεο ραιάξσλαλ
237

.  

Ζ λεξνπνληή ζηηο 6 Οθησβξίνπ αλάγθαζε ηνλ Κηνπηαρή λα ζπκπηχμεη φιν ην 

ζηξαηφπεδφ ηνπ θαη λα θαηεπζπλζεί θνληά ζην χςνο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ. Δθκεηαιιεπφκελνο ηελ θαηάζηαζε, ν Καξατζθάθεο κπήθε ζην 

Μεζνιφγγη ζηηο 26 Οθησβξίνπ. Σν ζρέδηφ ηνπ ήζειε λα επηηεζνχλ απφ θνηλνχ ζην 

ζηξαηφ ηνπ Κηνπηαρή, πξφηαζε πνπ δελ εηζαθνχζζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

νπιαξρεγνχο. «-Να κνπ δψζεηε πεληαθφζηνπο λνκαηαίνπο, λα πεγαίλσ θη εγψ λα 

ηξαβήμσ φζνπο κπνξέζσ, ρίιηνπο… θη έηζη παίξλεη ηέινο ην κπιφθν» είπε ν Γεψξγηνο 

Καξατζθάθεο, ελψ ν Γεκήηξηνο Μαθξήο ηνπ απνθξίζεθε «Δίδεο ίζακε πνπ καο έθεξε 

ν νρηξφο θαη ηνλ εδηψμακε ρσξίο βνήζεηα…λα’ ξζνπλ θη απηνί φινη εδψ, λα δπγψζνπλ 

ηνλ νρηξφ, φπσο εκείο… θαη λα ηνλ δηψμνπκε»
238

. 

Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ηα ηέιε ηνπ Οθηψβξε βξίζθνπλ ηνλ Ρεζίη Μερκέη 

παζά λα έρεη απνζπξζεί ζην ζηξαηφπεδφ ηνπ πεξηκέλνληαο απφ ηε κία ηε ζχκπξαμή 

ηνπ κε ηνλ Αηγχπηην Ηκπξαήκ θαη απφ ηελ άιιε ηελ έιεπζε βνήζεηαο απφ ηε 
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ιηκλνζάιαζζα, ψζηε λα πεξηθπθιψζεη εθ λένπ ηνπο Έιιελεο
239

. Ο ζνπιηάλνο 

Μαρκνχη Β΄, θαηαιαβαίλνληαο πσο ν Κηνπηαρήο δελ κπνξνχζε λα θέξεη εηο πέξαο 

ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη αθνινχζσο ηελ θαηάπλημε ηεο Δπαλάζηαζεο 

έζπεπζε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ Αηγππηίσλ κέζσ ηνπ ζνπιηάλνπ ηεο Αηγχπηνπ. Ο 

παηέξαο ηνπ Ηκπξαήκ, ινηπφλ, Μερκέη Αιή παζάο είρε θξνληίζεη ήδε απφ ην 

θαινθαίξη λα ζπγθεληξψζεη θαη λα εθπαηδεχζεη λέα ηάγκαηα ζηξαηνχ πξνεξρφκελα 

απφ ηε Γαιιία. Τπφ ηνπο Γάιινπο ζηξαηεγνχο Μπναγέ θαη Ληβξψλ, ν ζηφινο 

απνηεινχηαλ απφ 10.000 ζηξαηηψηεο, κνηξαζκέλνη ζε 135 πινία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 75 

ήηαλ πνιεκηθά. Αθνχ, ινηπφλ, ελψζεθαλ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηξαηηψηεο ηνπ 

Ηκπξαήκ, εκθαλίζζεθαλ ζηα παξάιηα ηεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο ζηηο 6 

Ννεκβξίνπ κε ηνλ Ηκπξαήκ λα θηινδνμεί λα θαηαθέξεη φζα δελ θαηφξζσζε ν 

Κηνπηαρήο ηφζνπο κήλεο
240

. 

ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1825 μεθίλεζε ε δεχηεξε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο 

πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ. Οη Έιιελεο ήηαλ θαλεξά εμαζζελεκέλνη κεηά απφ ηελ 

ελλεάκελε ζχγθξνπζή ηνπο κε ην ζηξαηφ ηνπ Κηνπηαρή. Ο αλεθνδηαζκφο ηξνθίκσλ 

θαζπζηεξνχζε, θαζψο νη Έιιελεο ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε ηε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε
241

. 

Γχν εκέξεο κεηά ζπλαληήζεθε ν Ηκπξαήκ κε ηνλ Κηνπηαρή. Οη ζρέζεηο ηνπο δελ 

θαλέξσλαλ δχν αξρεγνχο πνπ επξφθεηην λα ζπλεξγαζζνχλ, αιιά κάιινλ δχν 

αληίδεινπο. «Απηή ηελ θξάθηε δελ κπφξεζεο λα θπξηεχζεηο ηφζνλ θαηξφ;» 

αλαθψλεζε ζηνλ Κηνπηαρή ν Αηγχπηηνο παζάο. Έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ν 

Ηκπξαήκ απνθαζίζζεθε λα εθπνξζήζεη κφλνο ην θξνχξην ηνπ Μεζνινγγίνπ κέζα ζε 

15 εκέξεο. Έηζη, κέρξη θαη ηηο 17 Γεθεκβξίνπ ην ηνπξθηθφ ζηξαηφπεδν είρε 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο άλδξεο ηνπ Ηκπξαήκ
242

. 

Ο Ηκπξαήκ, αθνχ πξψηα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Έιιελεο λα παξαδψζνπλ 

ηελ πφιε ακαρεηί θαη εθείλνη, φπσο θάζε θνξά, έδσζαλ ηελ αξλεηηθή ηνπο απάληεζε, 

ξίρζεθαλ νη πξψηνη θαλνληνβνιηζκνί, νη νπνίνη δελ ήηαλ ηδηαίηεξεο έληαζεο, θαζψο νη 

Αηγχπηηνη πεξίκελαλ ηελ εαξηλή πεξίνδν γηα λα επηηεζνχλ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1826, 

ινηπφλ, ρηίζζεθαλ θαηλνχξγηα ππξνβνιεία θαη πξνκαρψλεο κπξνζηά απφ ην 

Μεζνιφγγη, έηζη ψζηε λα ξηρζνχλ εθ λένπ ζηε κάρε
243

. ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ, 

δεκνζηεχζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα «Διιεληθά Υξνληθά», πσο ήδε απφ ηηο 4 
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Φεβξνπαξίνπ νη Αηγχπηηνη έπαηξλαλ ζέζεηο κάρεο. Παξαηεξνχζαλ κε ην ηειεζθφπηφ 

ηνπο, καδί κε ηνπο Γάιινπο ζηξαηηψηεο, πνχ βξίζθνληαλ ηα ειιεληθά θξνχξηα θαη 

έπαηξλαλ νδεγίεο γηα ην πψο λα ηα εμνινζξεχζνπλ
244

. 

 ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ηα κεζάλπρηα, μεθίλεζαλ μάθλνπ θαλνληνβνιηζκνί θαη 

ηνπθεθηζκνί ζηα ηείρε απφ ηνλ πξνκαρψλα ηνπ Μπφηζαξε. Αθνίκεηνη νη θχιαθεο 

ηνπ πξνκαρψλα ξίρζεθαλ ζηε κάρε πεηψληαο θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

ρεηξνβνκβίδεο. Οθηψ ιφρνη Αηγππηίσλ ρξεηάζζεθαλ λα ζπκπξάμνπλ κε ηνλ Ηκπξαήκ 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Έιιελεο εθείλν ην βξάδπ. Ζ κάρε θξάηεζε κέρξη ην 

πξσί, φπνπ ε θαηάζηαζε πεξηήιζε εηο λίθε ησλ Διιήλσλ. Αθνχ μερχζεθαλ απφ ηνλ 

πξνκαρψλα άξρηζαλ λα πνιεκνχλ κε ηα μίθε ηνπο, πήξε ζεκαίεο ηνπ ερζξνχ θαη φπια 

πνιιά, θέξλνληαο ηνπο Γαιιναηγππηίνπο ζε παληθφ. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Ηκπξαήκ, ν νπνίνο κε απεηιέο θαη καζηηγψκαηα θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο ζηξαηηψηεο 

ηνπ λα επηηεζνχλ μαλά, ελψ παξάιιεια ξίρζεθε θαη ν ίδηνο ζηε κάρε. Σειηθά νη 

Έιιελεο ππεξίζρπζαλ θαη φζνη είραλ απνκείλεη ηξάπεθαλ ζε θπγή
245

. 

 Μεηά απφ αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο ν Ηκπξαήκ απνθάζηζε λα δεηήζεη ηε 

ζχκπξαμε ηνπ Κηνπηαρή. Μφλν έηζη ζα κπνξνχζαλ λα ξίμνπλ ην θξνχξην ηνπ 

Μεζνινγγίνπ. Σξνπνπνίεζαλ ινηπφλ ην ζρέδηφ ηνπο. Γηα λα πέζεη ην Μεζνιφγγη 

έπξεπε λα ην απνθιείζνπλ ηφζν απφ ηε ζάιαζζα φζν θαη απφ ηα λεζηά πνπ ην 

πξνζηάηεπαλ πέξημ. Έηζη, ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ, ν Υνπζεΐλ κπέεο, γακπξφο ηνπ 

Ηκπξαήκ, θαηέιαβε ην πξνπχξγην ηνπ Μεζνινγγίνπ, ην Βαζηιάδη. Σξεηο εκέξεο κεηά 

ν Ηκπξαήκ επηηέζεθε ζηα λεζηά Νηνικά θαη Πφξν, ηα νπνία παξά ηελ αληίζηαζε πνπ 

πξνέβαιαλ έπεζαλ ηειηθά νη πεξηζζφηεξνη καρφκελνη εξσηθά. Παξαθνινπζψληαο ηηο 

εμειίμεηο, νη θάηνηθνη ηνπ Αλαηνιηθνχ απνθάζηζαλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο 

Σνπξθναηγππηίνπο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Άξηα. 

Ο Κηνπηαρήο, κε ηε ζεηξά ηνπ, έδσζε ηελ επηινγή ζηνπο Μεζνινγγίηεο λα 

παξαδνζνχλ θαη αξλήζεθαλ
246

.  

ηηο 25 Μαξηίνπ, ν Μερκέη Ρεζίη παζάο εηζέβαιε ζην λεζί Κιείζνβα, ζην 

νπνίν βξίζθνληαλ κφιηο 130 άλδξεο κε αξρεγφ ηνλ Παλαγηψηε σηεξφπνπιν. Ο 

ζηνιίζθνο πνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ Κιείζνβα θηλεηνπνίεζε ηνλ Κίηζν Σδαβέιια, 

ν νπνίνο κε 8 άλδξεο ηνπ έζπεπζαλ απνβηβαζζνχλ ζην κηθξφ λεζί πξνηνχ θζάζνπλ νη 

Σνχξθνη. Έμη εθφδνπο είραλ απνθξνχζεη κέρξη ηηο πξψηεο κεζεκεξηαλέο ψξεο νη 
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Έιιελεο. Μελ κπνξψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο κφιηο 70-80 Έιιελεο (νη 

ππφινηπνη είραλ είηε ζθνησζεί είηε ηξαπκαηηζζεί) θαη κε 1.000 λεθξνχο, νη Σνχξθνη 

ππνρψξεζαλ. Σφηε, έζπεπζαλ θαη νη Αηγχπηηνη κε επηθεθαιήο ηνλ Υνπζεΐλ κπέε. 

Οχηε εθείλνη ηα θαηάθεξαλ θαη κάιηζηα, κφιηο ζθνηψζεθε ν Υνπζεΐλ, νη Αηγχπηηνη 

ζπγθινλίζηεθαλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θαηέθζαζαλ θη άιινη Έιιελεο απφ ην 

Μεζνιφγγη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Μέζα ζε ιίγε ψξα ε 

ιηκλνζάιαζζα ηνπ Ακβξαθηθνχ κεηξνχζε 1.200 πηψκαηα Αηγππηίσλ. Μία απφ ηηο πην 

ζπγθινληζηηθέο κάρεο είρε κφιηο δνζεί θαη νη Έιιελεο είραλ βγεη ληθεηέο
247

. 

Χζηφζν, παξά ηε κεγαιεηψδε απηή λίθε ησλ Διιήλσλ, ε πείλα εμαζζέληδε 

νινέλα πεξηζζφηεξν ηνπο Έιιελεο πνιηνξθεκέλνπο. ηηο 31 Μαξηίνπ 1825, ν 

Αλδξέαο Μηανχιεο πξνζπάζεζε λα ζπάζεη ηνλ θινηφ ησλ ηνπξθναηγππηηαθψλ πινίσλ 

θαη λα εθνδηάζεη κε ηξφθηκα ηνπο Έιιελεο αιιά ε πξνζπάζεηά ηνπ απέβε άθαξπε
248

. 

Οη Μεζνινγγίηεο άξρηζαλ λα ηξέθνληαη κε ην θξέαο ησλ αθάζαξησλ δψσλ, 

αξκπξίθηα, θάηη πνπ είρε σο επαθφινπζν ηηο ιηπνζπκίεο πνιιψλ. ζνη 

ηξαπκαηίδνληαλ ή αξξψζηαηλαλ δελ κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ. ληαο απειπηζκέλνη, 

ινηπφλ, πήξαλ ηελ απφθαζε λα εμέιζνπλ ηνπ θξνπξίνπ. Έπξεπε φκσο λα 

θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην
249

.   

Σν ζρέδην ήζειε ην άββαην ηεο 10
εο

 Απξηιίνπ 1825, μεκεξψκαηα ηεο 

Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ, λα επηρεηξήζνπλ ηελ έμνδφ ηνπο έρνληαο καδί ηνπο ηηο γπλαίθεο 

θαη ηα παηδηά. Γηα λα κπνξέζνπλ, φκσο, λα θχγνπλ απφ εθεί έπξεπε λα επηηχρνπλ ηνλ 

ηέιεην αληηπεξηζπαζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, έληπζαλ δχν άλδξεο κε αιβαληθέο ζηνιέο, 

κε ζθνπφ, ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί, λα αλεθνξίζνπλ πξνο ην ζηξαηφπεδν ηνπ 

Καξατζθάθε ζηε Γεξβέθηζηα, ζην φξνο Επγφο, θαη λα ζπλαληήζνπλ ηνλ ίδην θαη ηνπο 

2.000 άλδξεο ηνπ. Δίραλ ζρεδηάζεη πσο φζν απηνί ζα θαηέβαηλαλ εθείλν ην βξάδπ απφ 

ην βνπλφ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Σνπξθναηγππηίνπο, νη Μεζνινγγίηεο ζα έβξηζθαλ 

ηελ επθαηξία λα βγνπλ απφ ην θξνχξην. Δπεηδή, φκσο, ν Καξατζθάθεο απνπζίαδε 

ιφγσ αζζελείαο, κφλν ν Κσλζηαληίλνο Μπφηζαξεο κε ηνπο 800 άλδξεο ηνπ 

ζπκθψλεζε λα ζπκπξάμεη κε ηνπο ειεχζεξνπο πνιηνξθεκέλνπο
250

.  

Πξάγκαηη, ην κεζεκέξη ηεο 10
εο

 Απξηιίνπ, νη Έιιελεο ρσξίζζεθαλ ζε ηξία 

ζψκαηα. Σα πξψηα δχν κε επηθεθαιήο ηνπο θξνπξνχο Μαθξή θαη Νφηε Μπφηζαξε 

ζα επηρεηξνχζαλ λα εμέιζνπλ απφ ηηο γέθπξεο ηεο «Λνπλέηαο» θαη ηνπ «Ρήγα». Σν 
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ηξίην θαη ηειεπηαίν, ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ γπλαίθεο, παηδηά αιιά θαη 200 

ζηξαηηψηεο, ζα θαηεπζπλφηαλ πξνο ηηο γέθπξεο ηνπ «Μνληαιακπέξη» θαη ηνπ 

«ηνπξλάξε». ινη καδί ζα ζπλαληηνχληαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ πκεψλ. Έηζη, 

ην απφγεπκα αθνχζζεθαλ απφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Καξατζθάθε νη ζπκθσλεκέλνη 

ηνπθεθηζκνί. Πξνο έθπιεμε φισλ, φκσο, ν Ηκπξαήκ άξρηζε λα ξίρλεη βνιέο κε ηα 

θαλφληα ηνπ πξνο ην Μεζνιφγγη, θάηη πνπ έθαλε ηνπο Μεζνινγγίηεο λα πηζηέςνπλ 

πσο θάπνηνο είρε πξνδψζεη ζηνπο ερζξνχο ην ζρέδηφ ηνπο
251

. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Αξηέκην Μίρν, πνπ ήηαλ παξφλ ζηελ πνιηνξθία θαη ηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

ην ζρέδην ησ φληη είρε πξνδνζεί απφ έλαλ Βνχιγαξν, ν νπνίνο είρε πηαζηεί θαη 

εθρξηζηηαληζζεί ζην Εαπάληη ηεο Σξηρσλίαο ην 1821 θαη πνιεκνχζε φιν απηφλ ηνλ 

θαηξφ θαηά ησλ Σνχξθσλ. Πξν ηεο εμφδνπ, φκσο, πξφδσζε ηνπο Έιιελεο, 

θαλεξψλνληαο ην ζρέδηφ ηνπο
252

. 

Καζψο ην θσο ηεο εκέξαο έδηλε ηε ζέζε ηνπ ζην ζθφηνο, πεξίπνπ 9.000 

άλζξσπνη επηρείξεζαλ ηελ έμνδν. Μπξνζηά πήγαηλαλ 3.000 κε επηθεθαιήο ηνπο Νφηε 

Μπφηζαξε, Κίηζν Σδαβέιια θαη Μαθξή. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ θαη γπλαίθεο, νη 

νπνίεο δε δίζηαζαλ λα θνξέζνπλ αλδξηθέο ελδπκαζίεο θαη λα πηάζνπλ ηα φπια. Με 

μίθε ζηα ρέξηα θαη αθνχ ρσξίζζεθαλ ζηα ηξία κέξε, πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο
253

. Καζψο 

ε ψξα πεξλνχζε, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηεο θξνπξάο εμέξρνληαλ απφ ηελ πφιε. 

Αθνινπζνχζαλ θαηφπηλ νη αδχλακνη θαη ηα παηδηά θαη απφ πίζσ νη ππφινηπνη 

νπινθφξνη. Πνιινί, κάιηζηα, ιφγσ ησλ αζζελεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ, αδπλαηνχζαλ 

λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο θαη επέιεγαλ λα κείλνπλ παξαπίζσ
254

. Καηφπηλ, 

φληαο ζπγθεληξσκέλνη ζηελ ηάθξν, αλάκελαλ ηνλ αληηπεξηζπαζκφ ησλ Διιήλσλ, 

φπσο είρε ζπκθσλεζεί, αιιά εηο κάηελ.  

Με κπνξψληαο λα πεξηκέλνπλ άιιν, θαζψο ηα ππξά δηαδέρνληαλ ην έλα ην 

άιιν, ζηηο νθηψ θαη ηέηαξην απνθάζηζαλ λα εμέιζνπλ ηα πξψηα δχν ζψκαηα. 

Κξαηψληαο ηα ζπαζηά θαη ηα γηαηαγάληα ηνπο ξίρλνληαλ κε νξκή ελαληίνλ ησλ 

ερζξψλ θαη ηίπνηα δε κπνξνχζε λα ηνπο ζηακαηήζεη. Με ην πνπ πξνρψξεζαλ, φκσο, 

άθνπζαλ θάπνηνλ απφ ην ηξίην ζψκα λα θσλάδεη «νπίζσ, νπίζσ, κσξέ παηδηά!». Οη 

Αηγχπηηνη, ηφηε, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα έζπεπζαλ λα ρηππήζνπλ ην 
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κεζαίν ζψκα αλαγθάδνληαο πνιινχο λα νπηζζνρσξήζνπλ πξνο ην θξνχξην θαη 

άιινπο λα πεδήμνπλ ηελ ηάθξν
255

. 

Μέζα ζην αλαζηαησκέλν πιήζνο ε νξκεηηθφηεηα θαη ην πάζνο πνιιψλ δελ 

ήηαλ αξθεηή λα ηνπο θάλεη λα ππνρσξήζνπλ απνδερφκελνη ηελ ήηηα ηνπο. Μηζή ψξα, 

φκσο, καθξηά απφ ηελ πφιε, νη Μεζνινγγίηεο ππφ ηνπο Μαθξή θαη Σδαβέιια 

βξέζεθαλ κπξνο ζην ηππηθφ ηνπ Κηνπηαρή, ελψ ν Μπφηζαξεο θαη φζνη ηνλ 

αθνινπζνχζαλ πηάζηεθαλ απφ ηνλ Ηκπξαήκ. Αθφκε θαη απφ απηνχο, φκσο, 

θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ
256

. Αιιά θαζψο πιεζίαζαλ πξνο ην φξνο Επγφο θαη 

ζεσξψληαο πσο επηηέινπο ζψζεθαλ, ηνπο πεξίκελαλ 3.000 Αιβαλνί ππφ ηνλ 

Μπνπζηάκπεε Κηαθεδέδε. Οη Έιιελεο έραζαλ γχξσ ζηνπο 500 Έιιελεο εθεί ζηνπο 

πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ αιιά παξ’ φια απηά ζπλέρηδαλ λα πξνζπαζνχλ κε απνηέιεζκα 

λα θζάζνπλ ζηελ θνξπθή. Δθεί πάλσ βξήθαλ ηνπο νπιηψηεο Γεψξγην θαη Αζαλάζην 

Γξάθν καδί κε 100 άλδξεο θαη φινη καδί ηνπο έδησμαλ ηνπο Αιβαλνχο
257

. 

Κάπνηνη Έιιελεο θαηφξζσζαλ λα δηαθχγνπλ ζην ζεκεξηλφ Δπελνρψξη, άιινη 

μέθπγαλ κέζσ ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο, αλάκεζά ηνπο ν Κνθθίλεο, 

ν ηνπξλάξεο, ν πξφθξηηνο Παπαδηακαληφπνπινο, αξθεηνί Γεξκαλνί θηιέιιελεο, 

θαζψο θαη ν Διβεηφο ηαηξφο Μέηεξ έπεζαλ εξσηθά. Απψιεηεο, βέβαηα ππήξραλ θαη 

απφ ηε κεξηά ησλ αληηπάισλ, θπξίσο κέζσ ησλ ππξηηηδαπνζεθψλ, ηηο νπνίεο 

αλαηίλαδαλ νη Έιιελεο
258

. 

Σελ επνκέλε, μεκεξψκαηα ηεο Κπξηαθήο ησλ Βαΐσλ, φζνη είραλ θαηαθέξεη 

απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ λα ππεξηζρχζνπλ ησλ Αιβαλψλ ζηελ θνξπθή ηνπ φξνπο 

Επγφο, κπνξνχζαλ λα αληηθξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξσηθήο ηνπο εμφδνπ. Σν 

Μεζνιφγγη είρε ηπιηρζεί ζηηο θιφγεο θαη κέζα ζε απηφ είραλ ράζεη ηε δσή ηνπο 

θπξίσο αδχλακνη, άξξσζηνη, ηξαπκαηηζκέλνη θαη φζνη είραλ απνθνπεί απφ ην ηξίην 

ζψκα θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο εμφδνπ
259

. 

Ζ έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ κπνξεί λα απνηππσζεί ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα 

απφζπαζκα απφ ηε Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο: «Πφζε θαηαηζρχλε εηο ηνλ κέγαλ 

ζνπιηάλνλ, φζηηο εθίλεζε θαη Δπξψπε θαη Αζίαλ θαη Αθξηθήλ ελαληίνλ κηάο 

κηθξνηάηεο γσλίαο ηεο Διιάδνο, θαη εηο δηάζηεκα ελφο νινθιήξνπ ρξφλνπ δελ  

εκπνξεί λα θαηνξζψζε ηνλ ζθνπφλ ηνπ! Καη πφζε εμ ελαληίαο δφμα εηο ηελ Διιάδα! 
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Δάλ δε κεηά ηφζαο ιακπξάο λίθαο, κεηά ηνζαχηελ γελλαηνηάηελ αληίζηαζηλ, 

θαηαπέζε ην Μεζνιφγγηνλ, πίπηεη φρη δηά ηελ πνιιήλ θαη κεγάιελ ηνπ ερζξνχ 

δχλακηλ.. αιιά δη’ άιιαο αηηίαο»
260

. 
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Σ΄ Κεθάιαην 

Ζ παξέκβαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ε Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ 

6.1. Ζ  Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ θαη ε ζπκβνιή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (8/20 

Οθησβξίνπ 1827) 

Έλαλ πεξίπνπ ρξφλν απφ ηελ πνιηνξθία θαη ηελ πηψζε ηνπ Μεζνινγγίνπ, ε 

θαηάζηαζε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν δελ επέηξεπε ζηνπο Έιιελεο λα αηζηνδνμνχλ. Ζ 

Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα βξηζθφηαλ ππφ ηνπξθηθή θαηνρή, ε Πεινπφλλεζνο είρε 

πεξηέιζεη ζε δπζκελή ζέζε ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ηνπ παζά ηεο Αηγχπηνπ θαη ζηελ 

Αζήλα είρε ήδε θζάζεη ν Κηνπηαρήο. ηε ζάιαζζα επηθξαηνχζε αλαζηάησζε κε ηελ 

χπαξμε πεηξαηψλ. Δπίζεο, νη εκθχιηεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ δελ είραλ 

ηειεησκφ
261

.   

Παξά ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζρεηηθά ραψδνπο θαηάζηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ απνζάξξπλζή ηνπο, νη Έιιελεο ζπλέρηδαλ λα δηαηεξνχλ πιήζνο ελφπισλ 

δπλάκεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Κηνπηαρήο θαη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ ζηελ 

Αλαηνιηθή ηεξεά είραλ αδξαλήζεη κεηά ηελ πηψζε ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ, 

ιφγσ έιιεηςεο ηξνθήο θαη επηπιένλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ν Ηκπξαήκ ζηελ 

Πεινπφλλεζν πεξίκελε θαξηεξηθά λα ηνπ ζηείιεη ν παηέξαο ηνπ Μερκέη Αιήο 

ζηξαηησηηθέο εληζρχζεηο
262

.  

Δθκεηαιιεπφκελνη ηελ αδξάλεηα ησλ αληηπάισλ ηνπο ζηε ζάιαζζα, θαζψο ηα 

κελ Σνπξθηθά πινία βξίζθνληαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα δε Αηγππηηαθά ήηαλ 

αγθπξνβνιεκέλα ζηελ Αιεμάλδξεηα, νη Έιιελεο, φληαο αλελφριεηνη, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηε λαπηηθή ηνπο δχλακε. Γχν λέα πινία, ε θξεγάηα 

«Διιάο» θαη ην αηκήιαην «Καξηεξία» είραλ πξνζαξηεζεί ζην ειιεληθφ λαπηηθφ ήδε 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1826 θαη γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπο είρε δηνξηζζεί 

επηθεθαιήο ησλ ν Άγγινο λαχαξρνο Λφξδνο Κφρξαλ, ζεκαίλνλ πξφζσπν γηα ηελ 

Αγγιία ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο. εβφκελνη ηε 

λαπηηθή ηνπ εκπεηξία, κάιηζηα, ηνλ αθνινχζεζαλ θαη νη Έιιελεο αξρεγνί, αλάκεζά 

ηνπο θαη ν Αλδξέαο Μηανχιεο. ηηο αξρέο Μαΐνπ ν ειιεληθφο ζηφινο εληζρχζεθε απφ 
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έλα αθφκε θαξάβη κε ην φλνκα «σηεξία», δσξεά απφ ηε Μαζζαιία θαη θαηέπιεπζε 

ζηελ Πεινπφλλεζν
263

.  

Μεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 1827, παξαηεξψληαο νη Μεγάιεο 

Γπλάκεηο (εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνπο Άγγινπο, ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Ρψζνπο) ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, ακθηηαιαληεχνληαλ γηα ην πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε επφκελε 

θίλεζή ηνπο. Γεγνλφο είλαη πσο ήδε απφ ηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο απνζθνπνχζαλ 

άκεζα ζηελ θαηάπαπζή ηεο, θαζψο απέβιεπαλ ζε κηα εηξεληθή πεξίνδν έπεηηα απφ 

ηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο. Χζηφζν, ζηε δηάξθεηα ηνπ 1826, ν Βξεηαλφο 

πξεζβεπηήο ηξάηθνξλη Κάληλγθ έθζαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε επηζπκψληαο λα 

επηηχρεη έλαλ δηαθαλνληζκφ κε ηνλ ζνπιηάλν ρσξίο πφιεκν. Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ νη πξνζπάζεηέο ηνπ εληάζεθαλ. ιν ην ρεηκψλα, κε αξγνχο παξ’ φια απηά 

ξπζκνχο, ν Κάληλγθ, ζπκπξάηηνληαο κε ηνπο άιινπο δχν πξεζβεπηέο ηεο Γαιιίαο θαη 

ηεο Ρσζίαο, Γθηγηεκηλφ θαη Ρηκπνπηέξ αληίζηνηρα, μεθίλεζε λα πηέδεη ηελ Τςειή 

Πχιε. Με ηνλ δηνξηζκφ ηνπ μάδεξθνχ ηνπ Σδσξηδ Κάληλγθ σο πξσζππνπξγφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1827, κάιηζηα, ε δχλακε ηνπ ηάηθνλξη αλέβεθε θαη ε γλψκε ηνπ έγηλε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ππνινγίζηκε
264

.   

Ήδε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1827 νη πξεζβεπηέο πίεδαλ ην ζνπιηάλν 

Μαρκνχη Β΄ λα ζπλάςεη επηηέινπο εηξήλε κε ηνπο Έιιελεο. Πξφηαμαλ, κάιηζηα, θαη 

ην αγγιν-ξσζηθφ πξσηφθνιιν ηνπ 1826, θαηά ην νπνίν είρε απνθαζηζζεί ε ζχκπξαμε 

ησλ δχν ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπο. Μνιαηαχηα, ε 

θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο αξλήζεθε λα ζπκπξάμεη κε ηνπο πξεζβεπηέο. Οη 

πξνζπάζεηεο, φκσο, είραλ αξρίζεη λα θαλεξψλνληαη ζηνπο Έιιελεο. Ο Κφρξαλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έθζαζε ζηελ Διιάδα ην 1826, θαηά ηελ πηψζε ηεο 

Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ ν Βξεηαλφο Υάκηιηνλ θαη ν Γάιινο λαχαξρνο Γεξηγλχ 

έζπεπζαλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ. Σέινο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1827 ν Έληνπαξλη 

Κφξδξηγθησλ, λαχαξρνο ηνπ Βξεηαληθνχ ζηφινπ, εηζήιζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε 

Μεζφγεην
265

. 

Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ, ζηηο 24 Ηνπλίνπ/6 Ηνπιίνπ 1827, ε Γαιιία θαη ε 

Ρσζία απνδέρζεθαλ ην ζρέδην ησλ Άγγισλ θαη ζπκθψλεζαλ ππνγξάθνληαο ηε 

πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ή αιιηψο ηε «πλζήθε εηξελεχζεσο ηεο Διιάδαο», κηα 

πλζήθε πνπ ζηφρεπε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο Έιιελεο απφ ηελ Οζσκαληθή 
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Απηνθξαηνξία θαη λα δψζεη επηηέινπο έλα ηέινο ζηηο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο. Ζ 

πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ απνηεινχζε νπζηαζηηθά κηα επαλαδηαηχπσζε ησλ φξσλ ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ηεο Πεηξνχπνιεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 1826, αιιά εδψ αθνινπζνχζαλ 

θπξψζεηο ζε φπνηα απφ ηηο δχν κεξηέο αξλνχληαλ λα ηνπο αθνινπζήζεη
266

. 

Αλαιπηηθφηεξα, εάλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν απνθάζηδε λα παξαβεί ηελ ελ ιφγσ 

αλαθσρή, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο φθεηιαλ λα παξέκβνπλ θαη λα θαηαζηείινπλ ηελ 

νπνηαδήπνηε πνιεκηθή επηρείξεζε
267

. 

Πξνβιέπνληαο νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηελ πηζαλφηεηα άξλεζεο ησλ φξσλ, 

θξφληηζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ κέζα ζηε πλζήθε θαη έλα «Άξζξνλ ζπκπιεξσκαηηθφλ 

θαη κπζηηθφλ», ην νπνίν φξηδε πσο εθφζνλ νη αληίπαινη δελ αθνινπζνχζαλ ηηο 

νδεγίεο θαη δελ απνδέρνληαλ ηνπο φξνπο κέζα ζε έλα κήλα, νη Γπλάκεηο ζα 

ελεκέξσλαλ άκεζα ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζηφισλ γηα θαηάπαπζε ησλ ππξψλ ρσξίο, 

φκσο, λα εκπιαθνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο, ελψ αξγφηεξα, αλ ζπλέρηδαλ 

απηφεηνη, ζα έζπεπδαλ λα επέκβνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα
268

. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ην ελ ιφγσ έγγξαθν παξειήθζε απφ ηνλ 

Κφδξηγθησλ ζηηο 26 Ηνπιίνπ/7 Απγνχζηνπ 1827 θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ έζπεπζε 

λα ην αλαθνηλψζεη ζηελ θπβέξλεζε ηεο Διιάδνο ιίγεο εκέξεο κεηά. Έηζη, ζηηο 5/17 

Απγνχζηνπ, ν Κφδξηγθησλ κε ηνλ Γεξηγλχ αλαθνίλσλαλ ζην Ναχπιην ηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο. ηηο 21 Απγνχζηνπ/2 επηεκβξίνπ, νη φξνη έγηλαλ απνδεθηνί
269

. Χζηφζν, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε είρε ήδε παξζεί θαη αλαθνηλσζεί, ν Σζσξηο, ν 

Κφρξαλ, ν Φαβηέξνο, ν Κνινθνηξψλεο θαη άιινη, αλεζπρνχζαλ ζεκαληηθά γηα ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ζηνλ αγψλα ππέξ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

Διιάδνο ε Ηνπιηαλή πλζήθε
270

. 

ηνλ αληίπνδα, ε αλαθνίλσζε ησλ φξσλ ηεο πλζήθεο έθζαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Τςειή Πχιε ζηηο 16/28 Απγνχζηνπ 1827. Οη πκκαρηθέο 

Γπλάκεηο είραλ δψζεη ζηνπο Σνχξθνπο 15 εκέξεο λα απαληήζνπλ θαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Ναχαξρνο Κφδξηγθησλ 

ελεκεξσλφηαλ απφ ηελ Ναχαξρν Γεξηγλχ πσο ν Ηκπξαήκ εξρφκελνο απφ ηελ 

Αιεμάλδξεηα ήδε απφ ηηο 5/17 Απγνχζηνπ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηε Μεζψλε κε 92 

πινία θαη 4.500 ζηξαηηψηεο θαη απψηεξν ζηφρν, αθνχ ελσλφηαλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ 
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Ηκπξαήκ ζην Ναπαξίλν, λα επηηηζφηαλ ζηελ Όδξα. Σελ επνκέλε, θαηέπιεπζαλ έμσ 

απφ ηα Κχζεξα 1 αθφκε πινίν, 8 θξεγάηεο θαη 14 θνξβέηεο ππφ ηνλ Σαρήξ παζά, κε 

ζθνπφ λα εληζρχζνπλ παξαπάλσ ηνπο Αηγππηίνπο. Απφ ηε κεξηά ησλ πκκάρσλ, ν 

Γεξηγλχ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ 4 πινία θαη 4 θξεγάηεο, ηα νπνία δελ ήηαλ ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη ν Κφδξηγθησλ 1 πινίν κε 84 ππξνβφια, 3 θξεγάηεο, 2 θνξβέηεο θαη 15 

εκηνιίεο. Αξγφηεξα έθζαζαλ ηα πινία «Genoa» θαη «Albion» κε 74 ππξνβφια ην 

θαζέλα. Ζ κεγαιχηεξε, φκσο, δχλακε αλακελφηαλ απφ ηνπο Ρψζνπο, νη νπνίνη 

έθζαζαλ ζην Πφξηζκνπζ ζηηο 21 Απγνχζηνπ/2 επηεκβξίνπ κε 4 πινία θαη 4 

θξεγάηεο κε πεξηζζφηεξα ππξνβφια απφ ησλ δχν ζπκκάρσλ ηνπο καδί
271

. Ο 

Κφδξηγθησλ κε ηνλ Γεξηγλχ νκνθψλσο ζπκθψλεζαλ λα κελ επέκβνπλ ζηελ 

αηγππηηαθή απηή επηρείξεζε, θαζψο πηζαλψο λα επαγξππλνχζε ηνπο ηειεπηαίνπο 

θάλνληάο ηνπο, έηζη, λα επηζπεχζνπλ ηελ νξγαλσκέλε επίζεζή ηνπο ελαληίνλ ηεο 

Όδξαο
272

.  

Δλ ησ κεηαμχ, ζηηο 9/21 επηεκβξίνπ 1827, νη ηξεηο άλδξεο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ θξφληηζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

Μερκέη Πεξηέθ επηζεκαίλνληάο ηνπ πσο έρνπλ ήδε επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αξρεγνχο 

ησλ ζηφισλ ηνπο, ελεκεξψλνληάο ηνπο κε πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα επέκβνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηβάιινπλ ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή. Ζ θίλεζε απηή απνηέιεζε, 

νπζηαζηηθά, έλα πξνκήλπκα ηνπ ηη ζα αθνινπζνχζε
273

. 

ηηο 13 Απγνχζηνπ/12 επηεκβξίνπ ν Κφδξηγθησλ, επηθεθαιήο ηνπ αγγιηθνχ 

ζηφινπ, μεθηλψληαο απφ ηε κχξλε έθζαζε ζηελ Όδξα ζηηο 3/15 επηεκβξίνπ, κε 

ζθνπφ λα αλαηξέςεη ηα ζρέδηα ησλ ηνπξθναηγππηηαθψλ πινίσλ ζην λεζί. Ο Γεξηγλχ 

κε ηε ζεηξά ηνπ είρε θξνληίζεη λα παξακείλεη ζηε Μήιν αιιά κεηά ηελ ελεκέξσζή 

ηνπ πσο ηα αηγππηηαθά πινία θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε Μεζψλε, αλαρψξεζε θαη ν ίδηνο 

πξνο ηα εθεί, παξφιν πνπ ηφζν θαηξφ πξνζπαζνχζε λα ην απνθχγεη γηαηί κεηαμχ ησλ 

ερζξηθψλ πινίσλ είραλ επηβηβαζζεί θαη Γάιινη αμησκαηηθνί, ηνπο νπνίνπο γλψξηδε, 

φπσο ν Λεηειιηέ
274

. 

Απφ ην Νεφθαζηξν, πιένλ, ζην νπνίν είρε θζάζεη ν Γεξηγλχ ζηηο 9/21 

επηεκβξίνπ θνηλνπνίεζε ζηνλ Ηκπξαήκ παζά ηεο Αηγχπηνπ ηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ νπνία θαη απαγνξεπφηαλ λα παξαβεί. Σν ίδην κήλπκα 

θξφληηζε λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Σνχξθν λαχαξρν Σαρήξ παζά θαη ν Βξεηαλφο 
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Ναχαξρνο Κφδξηγθησλ ιίγεο εκέξεο κεηά, έρνληαο θζάζεη θαη απηφο πιένλ ζην 

Νεφθαζηξν. ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ απηή, κάιηζηα, πξφζζεζε πσο νπνηαδήπνηε 

ερζξηθή επίζεζε ζεκεησζεί ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε αγγιηθνχ πινίνπ, νιφθιεξνο ν 

Οζσκαληθφο ζηφινο ζα θαηαζηξεθφηαλ
275

. 

Ο Ηκπξαήκ, σζηφζν, δελ έιαβε ππ’ φςηλ ηνπ ηνλ Κφδξηγθησλ ιφγσηνπ 

θαηλνκεληθά κηθξνχ ηνπ ζηφινπ θαη πήξε ηελ απφθαζε λα ζηείιεη ηζρπξή κνίξα ζηελ 

Όδξα ζηηο 9/21 επηεκβξίνπ 1827 απνηεινχκελε απφ 3 πνιεκηθά, 7 θξεγάηεο θαη 22 

θνξβέηεο θαη κπξίθηα. Ο αγγιηθφο ζηφινο, φκσο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ θαη ησλ 

δπζρεξψλ αλέκσλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαραηηίζεη ηνλ ερζξφ. Σελ θαηάζηαζε ήξζε 

λα αληηκεησπίζεη εγθαίξσο ν Γάιινο Γεξηγλχ, ν νπνίνο κε ην πιήζνο ηνπ ζηφινπ ηνπ 

ηελ ίδηα εκέξα ππεξηεξνχζε ζε δχλακε απφ απηή ησλ Σνπξθναηγππηίσλ
276

. Μάιηζηα, 

βιέπνληαο ν Σνχξθνο Ναχαξρνο ηελ ππεξνρή ηνπ ζηφινπ ησλ πκκαρηθψλ 

Γπλάκεσλ, απνθάζηζε λα αλαθφςεη ηελ πνξεία ηνπ θαη λα κελ αγθπξνβνιήζεη ζηνλ 

θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ αιιά λα πεξηκέλεη ιίγεο εκέξεο
277

. 

Γίρσο λα ράζεη πνιχηηκν ρξφλν, ηελ επφκελε θηφιαο εκέξα ν Γεξηγλχ πήγε λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Κφδξηγθησλ ζην πινίν ηνπ «Αζία», ψζηε λα πάξνπλ καδί ηελ 

απφθαζε γηα ηηο επεξρφκελεο ζηξαηεγηθέο ηνπο θηλήζεηο ελαληίνλ ζηνλ Ηκπξαήκ θαη 

ηνπ ζηφινπ ηνπ. Άκεζα απνθαζίζζεθε λα ζηείιεη θαη ν Γεξηγλχ κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηζηνιή πξνο ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ, αλαθνηλψλνληάο ηνπ ηηο απνθάζεηο ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. ηηο 11/23 επηεκβξίνπ, κάιηζηα, ν Γεξηγλχ αλαρψξεζε γηα ηε 

ζθελή ηνπ Ηκπξαήκ ζην Ναπαξίλν, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηνλ πείζεη λα ζπκκεξηζηεί 

ηηο απνθάζεηο ηεο πλζήθεο θαη λα απνζπξζεί απφ ηελ πεξηνρή. Πξάγκαηη, ν 

Αηγχπηηνο παζάο σο έλδεημε θαηαλφεζεο απέζπξε ην ζηφιν ηνπ απφ ηελ Όδξα θαη 

ζηηο 12/24 επηεκβξίνπ ηα πινία ηνπ έπιεαλ πάιη ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ
278

.  

ηηο 05:00 κ.κ. ηελ ίδηα εκέξα, ηα πινία ησλ πκκάρσλ εηζέπιεαλ ζηνλ θφιπν 

ηνπ Ναπαξίλνπ. Ο Κφδξηγθησλ κε ηελ «Αζία», ε λαπαξρίδα «εηξήλ» κε ηνλ Γεξηγλχ 

θαη ην αγγιηθφ κπξίθη «Philomel» έθζαλαλ ζην Νεφθαζηξν πξνζδνθψληαο λα 

ζπλαληεζνχλ κε ηνλ παζά ηεο Αηγχπηνπ Ηκπξαήκ
279

. Πξάγκαηη, ζηηο 13/25 

επηεκβξίνπ, νη δχν άλδξεο (ν Υέπδελ δελ είρε αθφκα θζάζεη) θαη ππφ ηελ παξνπζία 
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ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ δχν παξαηάμεσλ ν Κφδξηγθησλ επηρείξεζε εθ λένπ λα 

πείζεη ηνλ Ηκπξαήκ λα απνζχξεη ηνπο ζηφινπο θαη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ηελ 

Διιάδα. Ο ηειεπηαίνο απνθξίζεθε ζηνπο αξρεγνχο ησλ ζηφισλ ελεκεξψλνληάο ηνπο 

πσο ε δηαηαγή πνπ ηνπ είρε δψζεη ε Τςειή Πχιε ήηαλ λα ζηακαηήζεη φπνηνλ 

Έιιελα επηρεηξνχζε λα επαλαζηαηήζεη θαη πσο πξψηνο ηνπ πνιεκηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ην λεζί ηεο Όδξαο. Χζηφζν, επεηδή ε θαηάζηαζε είρε αιιάμεη θαη ν ίδηνο πεξίκελε 

λέεο νδεγίεο, νη νπνίεο έκειιε λα θαζπζηεξήζνπλ 20 εκέξεο, ζπκθψλεζε ειιφγσο κε 

ηνπο αξρεγνχο ησλ ζηφισλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ην παξφλ κε ηελ επηζπκία ηνπο. 

Εήηεζε φκσο απφ ηνλ Κφδξηγθησλ θαη ηνλ Γεξηγλχ λα παξαθσιχζνπλ ηηο θηλήζεηο 

ησλ Κφρξαλ θαη Σζσξηο ζηε Γπηηθή Διιάδα
280

. 

Ζ αλππνκνλεζία ηνπ Ηκπξαήκ δελ άξγεζε λα θαλεί. Απφ ηελ επφκελε θηφιαο 

εκέξα, ζηηο 14/26 επηεκβξίνπ, ν ίδηνο θαηεγνξνχζε ζηνλ Κφδξηγθησλ κέζσ ηνπ 

δηεξκελέα ηνπ νλφκαηη Άκπξν, φηη ν Κφρξαλ είρε παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο θαη είρε επηηεζεί ζηελ Πάηξα. Ακέζσο, ινηπφλ, δήηεζε ηελ άδεηα απφ ηνπο 

δχν λαπάξρνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ λα ζηείιεη έλα κέξνο απφ ηα πινία ηνπ εθεί, 

πξφηαζε, φκσο, πνπ απνξξίθζεθε ηελ ίδηα ζηηγκή
281

. Ζ αηηηνινγία ήηαλ πσο αθελφο 

νη Έιιελεο είραλ ζπκθσλήζεη ζηελ αλαθσρή πνπ φξηδε ε Ηνπιηαλή πλζήθε θαη 

αθεηέξνπ είραλ ην δηθαίσκα ζε εθείλε ηελ πεξηνρή λα επηβάιινπλ νη Έιιελεο 

απνθιεηζκφ. Καηφπηλ ηεο ζπδεηήζεσο ηαχηεο ν Κφδξηγθησλ θαη ν Γεξηγλχ 

εμέπιεπζαλ απφ ην Νεφθαζηξν κε πξννξηζκφ ηε Εάθπλζν θαη ηα Διαθνλήζηα 

αληίζηνηρα, έσο φηνπ θζάζεη ε 2/14 Οθησβξίνπ
282

. 

εβφκελνο ηελ επηζπκία ηνπ Ηκπξαήκ, ν Κφδξηγθησλ έδσζε εληνιή ζηνλ 

Κφρξαλ λα ζηακαηήζεη ηελ επίζεζε ζηνλ Παηξατθφ θφιπν. ηέιλνληαο ην κπξίθη 

«Philomel» γλσζηνπνίεζε ηε δηαηαγή ηνπ θαη ακέζσο ν Κφρξαλ κε ηα πινία 

«Διιάο», «Καξηεξία» θαη «σηήξα» εμέπιεπζε. Πίζσ ηνπ άθεζε ηνλ θηιέιιελα 

Άκπλευ Άζηηγμ,  κε ζεκαληηθή λαπηηθή κνίξα ρσξίο, φκσο, λα ηνπ αλαθέξεη ηε 

δηαηαγή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ίζσο ε απφθαζή ηνπ λα ήηαλ εζθεκκέλε, θαζψο ν 

Άζηηγγαο κε ηε θξεγάηα ηνπ «Καξηεξία» θαηέζηξεςε 7 ηνπξθηθά πινία θαη ζπλέιαβε  

3 απζηξηαθά ζηε λίθε ηνπ ζηε λαπκαρία ησλ αιψλσλ ζηελ Αγθάιε (Ηηέα) 

πξνθαιψληαο, ρσξίο λα ην γλσξίδεη, αθφκε παξαπάλσ ηνλ Αηγχπηην παζά
283

. Ζ 
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επαλαζηαηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Πάηξα απνηεινχζε ζηελ νπζία ηα ζπάξγαλα 

γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ θαη ηελ επηθείκελε Ναπκαρία. 

Δλ ησ κεηαμχ, ην δηάζηεκα ησλ 20 εκεξψλ, θαηά ην νπνίν πεξίκελε ν Ηκπξαήκ 

νδεγίεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Αιεμάλδξεηα, είρε ζρεδφλ εθπλεχζεη. 

ηηο 19 επηεκβξίνπ/1 Οθησβξίνπ ην απφγεπκα, ε θξεγάηα «Dartmouth» ελεκέξσλε 

ηνλ Κφδξηγθησλ απφ ηε Εάθπλζν πσο κεγάιν κέξνο ηνπξθηθνχ λαπηηθνχ αλαρσξνχζε 

απφ ην Νεφθαζηξν. Σα κεζάλπρηα είραλ ήδε θζάζεη αλάκεζα ζε Εάθπλζν θαη Μνξηά, 

αιιά ηα βξεηαληθά πινία θξαηνχζαλ ζηελή επαθή καδί ηνπο. ηηο 06:00 π.κ., ηελ 

επνκέλε, ν Κφδξηγθησλ έζηεηιε ηνλ πινίαξρν Spencer ζηνλ Σνχξθν επηθεθαιήο 

Μνπζηαθά κπέε πσο ν έθπινπο απφ ην Ναπαξίλν παξαβίαδε ηνπο φξνπο θαη ηε 

ζπκθσλία πνπ είραλ ζπκπξάμεη κε ηνλ Ηκπξαήκ.  

Ο Μνπζηαθά κπέεο έζηεηιε ζηελ «Αζία» κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλ  δηθφ ηνπ 

απεζηαικέλν Υαιήι, γηα λα δεηήζεη εμεγήζεηο. Σειηθά ζπλαίλεζαλ κε ηηο απνθάζεηο 

ησλ Δπξσπαίσλ λαπάξρσλ, θαη ελψ φινη θάλεθε πσο έπαηξλαλ ην δξφκν ηεο 

επηζηξνθήο, ζηηο 04:00 κ.κ. ζηηο 20 επηεκβξίνπ/2 Οθησβξίνπ θάλεθαλ 13 ηνπξθηθά 

ηζηηνθφξα λα πιένπλ πάιη βφξεηα. Ξεκεξψκαηα ηεο επνκέλεο, φκσο, νη λαχαξρνη 

θαηάιαβαλ πσο φρη κφλν έπιεαλ ηνπξθηθά πινία αιιά πάλσ ζε έλα απφ ηα πινία κηαο 

δεχηεξεο κνίξαο πνπ αθνινπζνχζε είρε επηβηβαζζεί θξπθά ν ίδηνο ν Ηκπξαήκ κε ηνλ 

Σαρήξ θαη ηνλ Μσραξέκ κπέε
284

.  

Δμνξγηζκέλνο ν Κφδξηγθησλ γηα ηελ αζέηεζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο, επηρείξεζε 

ηελ αλαραίηηζή ηνπο ζην αθξσηήξην Πάπαο ξίρλνληαο, κάιηζηα θαη κεξηθνχο 

θαλνληνβνιηζκνχο. Οχηε απηφ ήηαλ αξθεηφ λα παξεκπνδίζεη ηα ερζξηθά πνιεκηθά 

πινία λα ζπλερίζνπλ ην δξφκν ηνπο θαηεπζπλφκελνη πξνο ηνλ Παηξατθφ Κφιπν. Ζ 

θαθνθαηξία, φκσο, θαη ε πίεζε πνπ έλησζαλ απφ ηνλ Κφδξηγθησλ, αλάγθαζαλ ηειηθά 

ηα ηνπξθναηγππηηαθά πινία λα πιεχζνπλ πάιη πίζσ ζην Ναπαξίλν ζηηο 24 

επηεκβξίνπ/6 Οθησβξίνπ
285

.  

ηηο 28 επηεκβξίνπ/10 Οθησβξίνπ έθζαλε θαη ν Ρψζνο ππνλαχαξρνο 

Λνγγίλνο Υέπδελ. Λίγεο εκέξεο κεηά, ζηηο 6/18 Οθησβξίνπ νη ηξεηο λαχαξρνη 

ζπζθέπηνληαλ γηα ην πνηα ζα ήηαλ ε επφκελε θίλεζή ηνπο. Ο ρξφλνο πεξλνχζε θαη 

άκα θαζπζηεξνχζαλ θη άιιν λα επηβάιινπλ ηελ εηξήλε κεηαμχ Διιήλσλ θαη 

Σνπξθναηγππηίσλ ζα ηνπο έβξηζθε ν ρεηκψλαο κέζα ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ
286
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Δπίζεο, ήδε είρε γλσζηφ πσο ζηελ Καιακάηα θαη ζε άιια κέξε ηεο Μεζζελίαο ηα 

ζηξαηεχκαηα ησλ Αηγππηίσλ είραλ δηαζθνξπηζηεί βάδνληαο θσηηέο θαη θαίγνληαο 

θαξπνθφξα δέληξα. Οη Έιιελεο απφ ηε κεξηά ηνπο, κε ηα φπια ζηα ρέξηα, πάιεπαλ λα 

πεξηζψζνπλ φ, ηη κπνξνχζαλ
287

. Αθφκε θαη ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο απφ ηε 

Μεζζελία είρε ελεκεξψζεη ηνλ Κφδξηγθησλ γξάθνληάο ηνπ κεηαμχ άιισλ: «φηη απηφ 

πνπ καο θνβεξίδεηο, λα καο θφςεο θαη θάςεο ηα θαξπνθφξα δέλδξα καο δελ είλαη ηεο 

πνιεκηθήο έξγνλ· δηαηί ηα άςπρα δέλδξα δελ ελαληηφλνληαη εηο θαλέλα…κφλνλ έλαο 

Έιιελαο λα κείλε πάληα ζα πνιεκνχκε θαη κελ ειπίδεο πσο ηελ γελ καο ζα ηελ 

θάκεο δηθή ζνπ»
288

. Έηζη, έζπεπζαλ λα επηβεβαηψζνπλ ηδίνηο φκκαζη φηη απφ ηνλ 

Αικπξφ κέρξη θαη ηελ Καιακάηα ε βηαηφηεηα ησλ Σνπξθναηγππηίσλ ήηαλ έθδειε 

ηφζν ζε άςπρα πξάγκαηα φζν θαη ζε έκςπρα, ζθάδνληαο γπλαίθεο θαη παηδηά
289

. 

Οη ηξεηο λαχαξρνη πήξαλ ηελ απφθαζε, εηζπιένληαο ζηνλ θφιπν ηνπ 

Ναπαξίλνπ, λα ελεκεξψζνπλ θαη εγγξάθσο ηνλ Ηκπξαήκ λα ζηακαηήζεη νπνηαδήπνηε 

πνιεκηθή επηρείξεζε. Ο Κφδξηγθησλ, φπσο ιέγεηαη, απέβιεπε ζην λα ζηακαηήζνπλ 

ηηο ιεειαζίεο ζηε Μεζζελία, ν Υέπδελ ήζειε λα απνθχγεη ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Ηκπξαήκ, ελψ ν Γεξηγλχ επηζπκνχζε λα θχγνπλ νη κελ Αηγχπηηνη γηα ηελ Αιεμάλδξεηα 

θαη νη δε Σνχξθνη γηα ηελ  Κσλζηαληηλνχπνιε
290

. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο θαλείο 

εθ ησλ ηξηψλ εθπξνζψπσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ δε κπφξεζε λα ζπλαληήζεη ηνλ 

Αηγχπηην παζά. Απηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο πσο ν Ηκπξαήκ θαζπζηεξνχζε ηηο 

θηλήζεηο ηνπ, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ νη λαχαξρνη επηηίζνληαλ ηειηθά ελαληίνλ 

ηνπ, ε επζχλε ζα έπεθηε κφλν ζηνπο ίδηνπο θαη φρη ζε απηφλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη 

κελ έρνληαο άιιε επηινγή, ν Κφδξηγθησλ, ν Γεξηγλχ θαη ν Υέπδελ ζπλέηαμαλ έλα 

Πξσηφθνιιν κέζα ζην νπνίν εμεγνχζαλ αλαιπηηθά ην ιφγν πνπ είραλ απνθαζίζεη λα 

επέκβνπλ ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ
291

.  

Σν πξσί ζηηο 8/20 Οθησβξίνπ 1827, ηα ζπκκαρηθά πινία πιεζίαδαλ ζηνλ 

φξκν. Καηά ηηο 10:00 π.κ. άξρηζε λα πλέεη νχξηνο άλεκνο κε απνηέιεζκα ην κεζεκέξη 

λα θζάζνπλ ζην Ναπαξίλν παξαηαγκέλα ζε δχν ζηήιεο. Απφ ηα αξηζηεξά ζα έπιεαλ 

νη Ρψζνη κε ηηο θξεγάηεο «Αδψθ», «Gangut», «Iezekiel», «AlexandreNefski», 
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έρνληαο δηαηαρζεί λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηνπξθηθά πινία
292

 θαη απφ ηα δεμηά νη 

Άγγινη θαη νη Γάιινη κε ηελ «Αζία» θαη ηα «Genoa», «Albion» θαη «Dartmouth» θαη 

άιια βξεηαληθά πινία θαη ηε «εηξήλα», «Scipion», «Trident» θαη «Breslau» θαη 

άιια γαιιηθά, κε ζθνπφ λα αλακεηξεζνχλ κε ηνπο Αηγππηίνπο
293

. Με ηελ είζνδφ 

ηνπο, φκσο, ε ξσζηθή κνίξα ζα αθνινπζνχζε ηνπο Γάιινπο, ψζηε λα εηζέιζνπλ ζε 

κία ζηήιε φινη καδί
294

. 

Ο ηνπξθναηγππηηαθφο ζηφινο αξηζκνχο 89 πνιεκηθά πινία κε 2.240 ππξνβφια 

θαη ήηαλ παξαηαγκέλνο ζε ζρήκα πεηάινπ. Σν δχν ππξνβνιεία ηνπο ήηαλ κνηξαζκέλα 

ζην θξνχξην ηεο πεξηνρήο θαη ζηε θαθηεξία. Βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλα ζε 3 ζεηξέο. 

ηελ πξψηε ζπλαληνχζε θαλείο ηα βαξηά ζθάθε, ζηα δεμηά ήηαλ ηα αηγππηηαθά θαη 

ζηα αξηζηεξά ηα ηνπξθηθά. ην θέληξν ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο 2 λαπαξρίδεο
295

. Παξ’ 

φια απηά, παξά ην γεγνλφο φηη ν πκκαρηθφο ζηφινο είρε ηα κηζά ζρεδφλ ππξνβνιηθά 

απφ απηά ησλ Σνπξθναηγππηίσλ, ππεξείρε ζηα πινία ηεο γξακκήο, θάηη πνπ ηνπο 

θαζηζηνχζε άμηνπο αληηπάινπο
296

. 

Καηά ηελ είζνδν ησλ πκκαρηθψλ πινίσλ επηθξαηνχζε ζηγή. Ξάθλνπ 

εκθαλίζηεθε ε «Πνιεκίζηξηα» ζηαικέλε απφ ηνλ Μσραξέκ κπέε ζην πινίν ηνπ 

Κφδξηγθησλ «Αζία» γηα λα ηνλ παξνηξχλεη λα απνζχξεη ην ζρέδηφ ηνπ, θάηη φκσο πνπ 

δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηνλ ηειεπηαίν. Ζ έληνλε θηλεηηθφηεηα απφ ηε κεξηά ησλ 

Σνχξθσλ θάλεθε γξήγνξα. Έηζη, ην βξεηαληθφ πινίν «Dartmouth», κε επηθεθαιήο 

ηνλ Φέιιννπδ, βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε, έζηεηιε κηα άθαην κε ηνλ πξψην 

ππνπινίαξρν ζε έλα ηνπξθηθφ ππξπνιηθφ λα ηνπο επηζεκάλεη πσο δε πάζεη θαλείο 

θαθφ αλ ππνρσξήζνπλ. Σν ππξπνιηθφ, φκσο, ζθφησζε ηνλ ιέκβαξρν θαη ζπλέρηζε 

ζην ερζξηθφ απηφ θιίκα. Αλαζηαησκέλνο, κάιηζηα, ν Φέιιννπδ έζηεηιε ηνλ 

ππνπινίαξρν Φηηζξφπ, λα απνκαθξχλεη ην ππξπνιηθφ απφ ην «Dartmouth». Οη 

Σνχξθνη ηνπ ππξπνιηθνχ, φκσο, θαζψο ηξαβνχζαλ πξνο ηε ζηεξηά ζθφησζαλ ηνλ 

Φηηζξφπ θαη απφ ηε ζηεξηά δχν αηγππηηαθέο θνξβέηεο ππξνβφιεζαλ ε κία κε ζηφρν ην 

«Dartmouth» θαη ε άιιε ηε «εηξήλα». Ζ Ναπκαρία ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ είρε 

ήδε μεθηλήζεη
297
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Ο Γεξηγλχ δηέηαμε λα μεθηλήζνπλ νη θαλνληνβνιηζκνί ελαληίνλ ηνπ ερζξηθνχ 

πινίν θαη ιίγν κεηά ηα ππξά γεληθεχζεθαλ. Ζ «Αζία» δέρζεθε κεξηθά ππξά απφ 

ηνπξθηθφ πνιεκηθφ αιιά ππήξρε αθφκε ρξφλνο γηα λα κε ιάβεη κεγαιχηεξε έθηαζε 

ην δήηεκα. Έηζη, ν Κφδξηγθησλ έζηεηιε ζηελ «Πνιεκίζηξα» ηνπ Μσραξέκ κπέε ηνλ 

Dilke θαη ηνλ Πέηξν Μηθέιε λα ηνπ ππελζπκίζνπλ πσο ζθνπφο ηνπο δελ ήηαλ ν 

πφιεκνο αιιά ε επηζπκία λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ φξκν θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα 

κέξε ηνπο. Δθείλε ηε ζηηγκή ν Μηθέιεο ζθνηψζεθε απφ θάπνηνπο Αηγχπηηνπο, 

παξφιν πνπ δελ ηνπο είρε δνζεί ζρεηηθή δηαηαγή. Χο απάληεζε ε «Αζία» 

θαηαλαπκάρεζε ηε λαπαξρίδα ηνπο
298

.  

Μηζή ψξα κάρνληαλ νη Βξεηαλνί θαη νη Γάιινη θαηά ησλ ηνπξθναηγππηηαθψλ 

πινίσλ. Σα ππξά θαη ν θαπλφο πνπ ππήξρε δπζθφιεπε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο 

λαπάξρνπο λα δηαθξίλνπλ ηα δηθά ηνπο απφ ηα αληίπαια πινία. Σν γαιιηθφ πινίν 

«θηπίσλ» θηλδχλεπζε, κάιηζηα, απφ έλα ηνπξθηθφ ππξπνιηθφ, ην νπνίν, εξρφκελν εθ 

δεμηψλ, αθνχκπεζε ηελ πιψξε ηνπ «θηπίσλα» θαη μεθίλεζαλ λα ηνλ θαίλε. Καλείο δε 

ζα είρε ζσζεί αλ ην «Dartmouth» θαη ε «Rose» δελ επελέβαηλαλ λα ξπκνπιθήζνπλ 

ηνπο λαχηεο κε ιέκβνπο
299

. 

Κάπνπ εθεί, γχξσ ζηηο 03:00 κ.κ. θάλεθε ζηνλ φξκν θαη ε ξσζηθή κνίξα κε 

επηθεθαιήο ηε λαπαξρίδα «Αδψθ», ε νπνία είρε θαζπζηεξήζεη ιφγσ λελεκίαο, 

θέξλνληαο καδί ηεο θαη έλα θχκα απηνπεπνίζεζεο ππνινίπνπο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

Άγγισλ, ησλ Γάιισλ θαη ησλ Ρψζσλ ήηαλ ηέηνηα πνπ κφιηο ζε 4 ψξεο 

θαηαλαπκάρεζαλ ηα ηνπξθναηγππηηαθά πινία. Οη απψιεηεο ήηαλ ηφζεο πνπ απφ ηα 89 

ερζξηθά πινία ηα 60 είραλ θαηαζηξαθεί νινζρεξψο θαη ηα ππφινηπα είραλ ππνζηεί 

ζνβαξέο δεκηέο. ζνλ αθνξά ηνπο λαχηεο πνπ ζθνηψζεθαλ, ππνινγίδνληαη γχξσ 

ζηνπο 6.000, ελψ νη ζχκκαρνη κφιηο 650 είραλ ζθνησζεί ή ηξαπκαηηζζεί θαη θαλέλα 

ηνπο πινία δελ είραλ θαηαθέξεη νη Σνπξθναηγχπηηνη λα ην βπζίζνπλ. ίγνπξα, βέβαηα, 

πνιιά πινία ηνπο είραλ ππνζηεί δεκηέο
300

. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο δελ 

έιεηςαλ πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπκαρίαο, ηα νπνία ήζειαλ ηνπο 

Σνπξθναηγχπηηνπο λα βνπιηάδνπλ ή αθφκα θαη λα θαίλε ηηο θξεγάηεο ηνπο, γηα λα 

μεθχγνπλ απφ ηα ππξά ησλ αληηπάισλ
301
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Ζ Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ δελ ήηαλ κφλν κηα επηηπρία ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, νη νπνίεο είραλ απνθαζίζεη κεηά απφ ρξφληα λα επέκβνπλ θαη λα 

θαζνξίζνπλ πιένλ ην πνιηηηθφ παηρλίδη ζηελ Διιάδα, αιιά ήηαλ θαη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηε κεηέπεηηα αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο. Μφιηο 3 ρξφληα αξγφηεξα, νη 

Έιιελεο έκειιε λα γηνξηάζνπλ ηελ θήξπμε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1830. 
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Ε΄ Κεθάιαην 

Ζ πνξεία πξνο ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 

 Μεηά ην πέξαο ηεο Ναπκαρίαο ηνπ Ναπαξίλνπ, ε Διιάδα ζπλέρηδε λα 

βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε. Ο Κηνπηαρήο απφ ηε κία είρε ππφ ηελ θαηνρή ηνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηεξεάο Διιάδνο, ελψ ν Ηκπξαήκ επηθξαηνχζε ζρεδφλ ζε φιε 

ηελ Πεινπφλλεζν. Παξάιιεια, έπεηηα απφ 7 ρξφληα αηκαηεξψλ πνιεκηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, νη Έιιελεο είραλ εμαληιήζεη φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο. Άλζξσπνη είραλ 

ζθνησζεί, ζπίηηα θαη εθηάζεηο είραλ θαηαζηξαθεί νινζρεξψο. Οη εκθχιηεο δηακάρεο 

ηνπο είραλ γνλαηίζεη
302

. 

Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα, ε Δζληθή πλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο εμέιεμε ζηηο 2 

Απξηιίνπ 1827 σο πξψην Κπβεξλήηε ηεο Διιάδνο ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, έλαλ 

άλδξα, ν νπνίνο είρε δηαηειέζεη ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο θαηά ηνλ πξψην 

ρξφλν ηεο Δπαλάζηαζεο θαη απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν έσο ην 1827 παξέκελε ζηελ 

Γελεχε παξαθνινπζψληαο ηελ απφ καθξηά. Παξαθηλεκέλνο απφ ηα θηιειιεληθά ηνπ 

αηζζήκαηα, κάιηζηα, ελίζρπε νξγαλψζεηο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, φπσο ε 

Φηιφκνπζνο Δηαηξεία. ην πξφζσπν ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ βξήθαλ νη Έιιελεο έλαλ 

πνιηηηθφ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Διιάδνο ζε κηα 

αξθεηά θξίζηκε πεξίνδν
303

. 

Πξάγκαηη, ην έξγν ηνπ Καπνδίζηξηα ήηαλ αξθεηά δχζθνιν. Έπξεπε λα πάξεη 

έλαλ ιαφ εμαληιεκέλν απφ ηελ επηαεηή ηνπ πξνζπάζεηα γηα απειεπζέξσζε θαη λα ηνλ 

κεηαηξέςεη ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο. Αθνχ έθζαζε ζην Ναχπιην ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 

1828, αλέιαβε ακέζσο δξάζε. Έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα θξάηνο. Να κπνξέζεη λα 

ληψζεη ν θφζκνο αζθαιήο ζηε ζάιαζζα θαη ηηο πφιεηο θαη λα κε θνβάηαη κε ράζεη 

ηελ πεξηνπζία ηνπ. Έπξεπε λα θηηζζνχλ λέεο πφιεηο θαη θπζηθά λα αλαδηνξγαλσζεί ν 

ζηξαηφο θαη ν ζηφινο. Σελ ίδηα ζηηγκή, κέιεκά ηνπ ήηαλ λα θξνληηζζνχλ νη 

ηξαπκαηίεο θαη νη πξφζθπγεο απφ πεξηνρέο πνπ δελ είρε επηθξαηήζεη ε 

Δπαλάζηαζε
304

. 

ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1828 ν Καπνδίζηξηαο κε ην Φήθηζκα ΝΖ΄ ηεο Βνπιήο, 

απνθάζηζε ηε δηάιπζε ηεο Βνπιήο θαη ηελ ίδξπζε ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο κηαο 

«Πξνζσξηλήο Γηνίθεζηο ηεο Δπηθξαηείαο». Γχν εκέξεο κεηά κε ην Φήθηζκα Α΄ 
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ζπγθέληξσζε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ, ηελ νπνία ζα αζθνχζε ππφ ηε 

βνήζεηα 27 αηφκσλ, ηνπο νπνίνπο ζα εμέιεγε ν ίδηνο
305

. 

εκαληηθφηαην κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Καπνδίζηξηα ππήξμε εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ε ζπλέρηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδνο κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ζ πξψηε, 

κάιηζηα, πξνζπάζεηα ζχκπξαμεο ησλ ηξηψλ ρσξψλ Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 6/18 Ηνπιίνπ 1827 θαλέξσλε κηα 

δηάζεζε θηιηθά πξνζθείκελε ζηελ ηαιαίπσξε Διιάδα. Βέβαηα, ππήξραλ θαη 

αδπλακίεο ζηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο, φπσο ε ππνηέιεηα ζην ζνπιηάλν θαη ν 

κε θαζνξηζκφο ζπλφξσλ ελφο επηθείκελνπ λένπ θξάηνπο, αιιά δελ ήηαλ αθφκε ψξα 

λα αληηδξάζνπλ νη Έιιελεο ζε απηφ
306

. 

To έηνο 1828 βξήθε ηελ Αγγιία θηιηθά πξνζθείκελε απέλαληη ζηελ Σνπξθία. 

ηηο 24 Μαξηίνπ/6 Απξηιίνπ ε Αγγιία ήζειε λα επαλαπξνζδηνξίζεη κεξηθά δεηήκαηα 

κε ηε Γαιιία πνπ είραλ απνθαζηζζεί κε ηελ Ηνπιηαλή πλζήθε. Εεηνχζαλ ηα ζχλνξα 

ηεο Διιάδνο λα απιψλνληαη απφ ηελ Πεινπφλλεζν κέρξη ηα γχξσ λεζηά, λα δνζνχλ 

απνδεκηψζεηο ζηνπο Σνχξθνπο θαη άιια. Αληίζεηα, ε  Γαιιία αξλήζεθε ηνπο λένπο 

φξνπο ηεο Αγγιίαο θαη πξνζέζεζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα ζχλνξα ηεο Διιάδνο θαη ε 

Αηηηθή κε ηελ Δχβνηα, θαζψο θαη λα δνζνχλ 1.000.000 ιίξεο ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε, γηα λα δηνηθήζεη ζσζηά. Σέινο, ε Ρσζία, ζε έγγξαθφ ηεο ζηηο 14/26 

Φεβξνπαξίνπ δήισλε πσο ζα μεθηλνχζε πφιεκν κε ηελ Σνπξθία
307

.  

 Σν επηέκβξην ηνπ 1828 έθζαζαλ ζηνλ Πφξν ν Κάληλγθ απφ ηελ Αγγιία, ν 

Γθηγεκηλφ απφ ηε Γαιιία θαη ν Ρηκπσπηέξ απφ ηε Ρσζία πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ 

εθηελέζηεξα κε ην Διιεληθφ δήηεκα. Ο Καπνδίζηξηαο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιηηηθά 

επηρεηξήκαηα, έζπεπζε λα ηνπο ππνβάιιεη έλα ππφκλεκα ζηηο 11/23 επηεκβξίνπ 

1828, ζχκθσλα κε ην νπνίν έζεηε πνηα είλαη ηα επηζπκεηά ζχλνξα γηα ηελ Διιάδα. 

Μέζα ζην ιφγν ηνπ ηφληζε ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο πσο δε ζα έπξεπε λα 

εκπηζηεχνληαη ηελ Σνπξθία, ε νπνία ζην ηέινο δε θαίλεηαη λα έρεη απνδερζεί ηε 

δηακεζνιάβεζή ηνπο θαη φηη πξέπεη λα επέκβνπλ νη ίδηνη γηα λα επέιζεη εηξήλε ζην 

ειιεληθφ θξάηνο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ζηηο 4/16 Ννεκβξίνπ 

1828 λα δηαηππσζεί ην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ. χκθσλα κε απηφ ε 

Πεινπφλλεζνο, ηα γχξσ λεζηά θαη νη Κπθιάδεο ζα ήηαλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ, έσο φηνπ απνθαζηζζεί ε ηχρε ηνπο ζε ζπλελλφεζε πξψηα κε 
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ηελ Σνπξθία. Οχηε απηφ, φκσο, ηθαλνπνίεζε ηελ Διιάδα γηαηί δεκηνπξγνχζε ηελ 

εληχπσζε πσο ππήξρε θίλδπλνο λα νξηζζνχλ ζην ηέινο ηα φξηα ηνπ θξάηνπο σο 

αλαθέξνληαλ ζην ελ ιφγσ Πξσηφθνιιν
308

. 

 Οη αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1829 βξήθαλ ηνλ Καπνδίζηξηα λα κάρεηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Λνλδίλνπ. Υξεζηκνπνηψληαο σο 

θχξηα αηηηνινγία ηελ χπαξμε Διιήλσλ ζηε ηεξεά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ γαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα, δηεθδίθεζε 

επλντθφηεξνπο φξνπο. Έηζη, ην Μάξηην ηνπ 1829 νη ηξεηο Γπλάκεηο ζπζθέπηνληαλ εθ 

λένπ ζπδεηψληαο λα δηεπξχλνπλ ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο κεηαμχ Βφινπ-Άξηαο θαζψο 

θαη λα πξνζαξηήζνπλ ζε απηφ ηελ Κξήηε. Σειηθά, ζηηο 10/22 Μαξηίνπ 1829 ηα 

ζχλνξα ηεο Διιάδνο απνθαζίζζεθε λα νξίδνληαη κεηαμχ ηνπ Ακβξαθηθνχ θαη 

Παγαζεηηθνχ θφιπνπ, ελψ, ηαπηφρξνλα, νη Έιιελεο ζα ήζαλ ππνηειείο ηεο Τςειήο 

Πχιεο πιεξψλνληαο εηήζην θφξν 1.500.000 γξφζηα ζην ζνπιηάλν
309

. 

 Σν δηπισκαηηθφ παηρλίδη, φκσο, άξρηζε λα αιιάδεη ην επηέκβξην ηνπ 1829. 

Μφιηο νη Σνχξθνη άξρηζαλ λα πθίζηαληαη ήηηεο θαηά ηνλ πφιεκν πνπ είραλ κε ηνπο 

Ρψζνπο άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο πλζήθεο ηνπ 1827 θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1829. Μφιηο νη 

Ρψζνη πέξαζαλ ηνλ Αίκν θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Αλδηαλνχπνιε, ε Σνπξθία 

άξρηζε λα ππνθχπηεη. ηηο 14 επηεκβξίνπ 1829 νη εθπξφζσπνη ηεο Τςειήο Πχιεο 

ππέγξαςαλ ηε ζπλζήθε ηεο Αλδηαλνππφιεσο, απνδερφκελνη θαί ηελ Ηνπιηαλή 

πλζήθε αιιά θαί ην Πξσηφθνιιν ηεο 10/22 Μαξηίνπ 1829. Οη Έιιελεο ζα 

εμαζθάιηδαλ πιένλ θαη ηε ηεξεά Διιάδα αιιά θαη ηελ Δχβνηα
310

. 

 Ζ πλζήθε ηεο Αλδηαλνππφιεσο επέθεξε γξήγνξα απνηειέζκαηα ζηελ 

Διιάδα. Ζ Αγγιία, πξνζβιέπνληαο ζηα δηθά ηεο πιένλ ζπκθέξνληα, κηαο θαη νη 

Ρψζνη θαηλφηαλ λα παξαγθσλίδνπλ ζηγά-ζηγά ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

θνβνχληαλ ηελ επηξξνή ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα. Έηζη, ν ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο 

Aberdeen, πξνέηξεςε ηνλ πξσζππνπξγφ Wellington λα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα έλα 

αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο. Γηαηεξνχζαλ, βέβαηα, ηηο επηθπιάμεηο ηνπο αλαθνξηθά 

κε ηα ζχλνξα, ηα νπνία επηζπκνχζαλ λα είλαη απηά ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 10/22 

Μαξηίνπ 1829. Έηζη, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ/3 Φεβξνπαξίνπ 1830 ππέγξαςαλ καδί κε 
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ηνπο Ρψζνπο θαη ηνπο Γάιινπο έλα λέν Πξσηφθνιιν ζην Λνλδίλν
311

. ην 

Πξσηφθνιιν απηφ δηαθεξπζζφηαλ ε αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο, ελψ ηα εδάθε ηεο 

ήηαλ ιηγφηεξα, ηειηθά, ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ νξηζζεί ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

1829. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδνληαλ απφ ηνπο πνηακνχο Αρειψν απφ ηα δπηηθά, 

πεξρεηφ απφ ηα αλαηνιηθά θαη κέζα ζε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη πνξάδεο θαη ε 

Δχβνηα. Δπίζεο, κε δεχηεξν πξσηφθνιιν πνπ ζπληάρζεθε ηελ ίδηα εκέξα 

απνθαζίζζεθε σο εγεκφλαο ηεο Διιάδνο ν  Λενπφιδνο ηνπ αμ Κνβνχξγ
312

. Ο 

Λενπφιδνο αξλήζεθε ηε ζέζε θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο φξηζαλ κε ηε πλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ ηνλ 17 ηφηε ρξνλψλ ζσλα, δεπηεξφηνθν γην ηνπ Βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο 

Λνπδνβίθν Α΄ σο Βαζηιηά ηεο Διιάδνο
313

. 
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Δπίινγνο 

 Μπνξεί ε απφθαζε ησλ Διιήλσλ λα επαλαζηαηήζνπλ ελάληηα ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία λα κελ επάξζε, γηα πνιινχο εθείλε ηελ επνρή, ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν, επξφθεηην, φκσο, γηα κηα απφθαζε ζπλεηδεηή. Ο 

ειιεληθφο ιαφο κπνξεί λα πζηεξνχζε ζε εθπαίδεπζε θαη ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο, 

είρε φκσο ηελ ςπρή θαη ην ζζέλνο πνπ ρξεηαδφηαλ, γηα λα παιέςεη γηα ηελ απφηηλαμή 

ηνπ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ.  

 Ζγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο αλαδείρζεθαλ ηα 9 ζπλαπηά έηε ηνπ Αγψλα ηεο 

αλεμαξηεζίαο, ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ηίπνηα δε ζα ήηαλ ίδην. 

Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο, ν Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο, ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, ν 

Παπαθιέζζαο. Κάπνηνη βξήθαλ ηξαγηθφ ζάλαην, άιινη θαηάθεξαλ θαη θαηαηξφπσζαλ 

ηνπο Σνχξθνπο, απνδεηθλχνληάο ηνπο πσο νη Έιιελεο κπνξνχζαλ λα ληθήζνπλ, 

αθφκα θαη αλ πζηεξνχζαλ ζε ζηξαηφ θαη πνιεκηθέο γλψζεηο.  

 Φπζηθά, ηίπνηα δε ζα είρε πάξεη απηή ηελ ηξνπή εάλ δελ επελέβαηλαλ θαη νη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, Αγγιία, Γαιιία θαη Ρσζία, νη νπνίεο, παξφιν πνπ 

ζηελ έλαξμε ηνπ Αγψλα επηζπκνχζαλ άκεζα ηελ θαηαζηνιή ηνπ, ε ζέξκε ησλ 

Διιήλσλ ηνπο πξνέηξεςε λα επέκβνπλ δξαζηηθφηεξα. Ζ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

Λνλδίλνπ ην 1827 θαη ε παξέκβαζή ηνπο ζηνλ θφιπν ηνπ Ναπαξίλνπ ελάληηα ζηα 

ηνπξθηθά θαη αηγππηηαθά θαξάβηα έβαιαλ ην πξψην ιηζαξάθη ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ Διιήλσλ. 

 Σειεηψλνληαο, δε ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο, θζάλνληαο ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1828, έπαημε θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. 

Με ηηο ζσζηέο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαηάθεξε λα νδεγήζεη ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο λα 

ππνγξάςνπλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1830 ην Πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ 

επηζθξαγίδνληαο, έηζη, ηελ αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ θαη νξίδνληαο ηα ειιεληθά 

ζχλνξα απφ ηνλ πνηακφ Αρειψν απφ ηε Γχζε θαη ηνλ πνηακφ πεξρεηφ απφ ηελ 

Αλαηνιή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνξάδσλ θαη ηεο Δχβνηαο). 
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Πεγέο θαη Βηβιηνγξαθία 

Α. Πεγέο 

 

1. Γεκνζηεπκέλεο αξρεηαθέο πεγέο 

-Αξρεία ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο (1822-1823). Έγγξαθνλ ηεο Κνηλόηεηνο ηεο 

Χίνπ (Έθδνζε Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ), η.1. 

-Αξρεία ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο (1822-1824). Λπηά έγγξαθα Α΄ θαη Β΄ πεξηόδνπ 

(Έθδνζε Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ), η.9. 

-Βαθαιφπνπινο Α., Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 1975, η. 12. 

-Βιαρνγηάλλεο Ησ., Απνκλεκνλεύκαηα ηεο δεπηέξαο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

Αζήλα 1926. 

-Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Χξνλνιόγην ησλ ζεκαληηθόηεξσλ γεγνλόησλ ηεο Δπαλάζηαζεο 

ηνπ 1821, Αζήλα 2004. 

-Κνινθνηξψλεο Κ., Γηήγεζηο ζπκβάλησλ ηεο ειιεληθήο θπιήο από ηα 1770 έσο ηα 

1836 (Δπηκ. – Δηζαγ. Γ. Σεξηζέηε), Αζήλα 1846. 

-Μίρνο Α. Ν., Απνκλεκνλεύκαηα ηεο δεπηέξαο πνιηνξθίαο ηνπ Μεζνινγγίνπ (1825-

1826), Αζήλα 1883. 

-Παπνχιαο Γ. Η., Γεξκαλνύ Π. Παηξώλ Μεηξνπνιίηνπ Απνκλεκνλεύκαηα, Αζήλα 

1900. 

-Πεξξαηβφο Υξ., Απνκλεκνλεύκαηα Πνιεκηθά, Αζήλα 1836, η.1. 

-Φσηάθνο, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1899, η.2. 

 

2. Δθεκεξίδεο 

Γεληθή Δθεκεξίο ηεο Διιάδνο (1826). 

Διιεληθά Χξνληθά (1825, 1826). 

Δθεκεξίο Αζελώλ (1825). 

άιπηγμ Διιεληθή (1821). 

 

3. Γηαδηθηπαθέο πεγέο  

-Βξπδάθεο Θ., Η κάρε ζηα ζηελά ησλ Γεξβαλαθίσλ, πιινγή Ηδξχκαηνο Δ. Κνπηιίδε, 

Δζληθή Πηλαθνζήθε-Παξάξηεκα Ναππιίνπ, ζηελ ηζηνζειίδα: National Gallery, 
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δηαζέζηκν ζην: https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-

sta-stena-ton-derbenakion-1.html, εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

-Βξπδάθεο Θ., Η έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ, Δζληθή Πηλαθνζήθε, δηαζέζηκν ζην: 

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-

basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html, 

εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

-Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν, Ο Άγγινο Ναύαξρνο εξ Έληνπαξλη Κόδξηγθηνλ, αξρεγόο 

ηνπ ζπκκαρηθνύ ζηόινπ Βξεηαλώλ, Γάιισλ θαη Ρώζσλ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ 

ην 1827, δηαζέζηκν ζην: Ο Άγγινο Ναχαξρνο εξ Έληνπαξλη Κφδξηγθηνλ, αξρεγφο 

ηνπ ζπκκαρηθνχ ζηφινπ Βξεηαλψλ, Γάιισλ θαη Ρψζσλ ζηε Ναπκαρία ηνπ 

Ναβαξίλνπ ην 1827. Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη., εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

-Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν, Ο Αλξί ληε Ρηλί, Ναύαξρνο ηνπ γαιιηθνύ ζηόινπ ζηε 

Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 1827, δηαζέζηκν ζην: Ο Αλξί ληε Ρηλί, Ναχαξρνο ηνπ 

γαιιηθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 1827. Δπηδσγξαθηζκέλε 

ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη., εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

-Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν, Λόγγηλνο Χέπδελ, Ναύαξρνο ηνπ ξσζηθνύ ζηόινπ ζηε 

Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 1827, δηαζέζηκν ζην: Λνγγίλνο Υέπδελ, Ναχαξρνο ηνπ 

ξσζηθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 1827. Δπηδσγξαθηζκέλε 

ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη., εκεξνκελία πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

-Φεθηαθφ Αξρείν Η. Καπνδίζηξηα, Αίζνπζα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, Αζήλα, δηαζέζηκν ζην: Φεθηαθφ Αξρείν Η. Καπνδίζηξηα, εκεξνκελία 

πξνζπέιαζεο 30.5.2021. 

 

Β. Βηβιηνγξαθία 

-Αιεμαλδξήο Κ. Α., Αη λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ππέξ αλεμαξηεζίαο αγώλνο 1821-29, 

Έθδνζηο λαπηηθήο επηζεσξήζεσο 1930. 

-Αλαζηαζφπνπινο Ν. Α., Από ηε ζθαγή ηεο Χίνπ ζηελ έμνδν ηνπ Μεζνινγγίνπ, Αζήλα 

2020. 

-Βαζδξαβέιιε Η. Κ., Η πνιηηηθή ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ε λαπκαρία ηνπ 

Ναπαξίλνπ, Θεζζαινλίθε 1973. 

-Βεξέκεο Θ., Κιάςεο Αλη., 1821 ε Δπαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 2021. 

https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-sta-stena-ton-derbenakion-1.html
https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-sta-stena-ton-derbenakion-1.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/monuments.php?type=%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&id=266&pgnum=10
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-Βεηζφπνπινο Α., ππξέιε Υξ., «Γεψξγηνο Καξατζθάθεο. Απφ ηελ πξψηε πνιηνξθία 

ηνπ Μεζνινγγίνπ κέρξη θαη ηε Μάρε ηεο Αξάρσβαο», ζηα: Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνύ 

πλεδξίνπ Μεζνιφγγη 2016. 

-Βιαζηφο Α. Μ., Χηαθά, ήηνη Ιζηνξία ηεο λήζνπ Χίνπ, η.2, (ρ.ρ.). 

-Βιαρνγηάλλεο Η., Β΄ Αξρείνλ ηνπ ηξαηεγνύ Ισάλλνπ Μαθξπγηάλλε, Αζήλα 1907. 

-Βπδάληηνο Υξ., Ιζηνξία ηνπ ηαθηηθνύ ζηξαηνύ ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1837. 

-Γηαλλφπνπινο Ν., Οη κάρεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία, Αζήλα 2016. 

-Γνπληράνπδ Κ. Μ., Η λαπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ, Αζήλα 1977. 

-Dakin D., Ο αγώλαο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία 1821-1833, Αζήλα 2010. 

-ΓΗ/ΓΔ, Δπξεηήξην πνιεκηθώλ γεγνλόησλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Αζήλα 1989. 

-Δπαγγειίδνπ Σξ. Δ., Ιζηνξία Αιή-Παζά ηνπ Σεπειελιή αηξάπνπ ηεο Ηπείξνπ (1741-

1822), Αζήλα 1896. 

-Καξνιίδεο Π., Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα, 1916, η.1. 

-Καξνιίδεο Π., Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα, 1916, η.2. 

-Καξνιίδεο Π., Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα, 1916, η.3. 

-Παπαθσλζηαληίλνπ Μ-Φ., «Σν Κάζηξν ησλ αιώλσλ (Άκθηζζαο), Ιζηνξηθή 

Γηαδξνκή-Γπλαηόηεηεο θαη Πξννπηηθή Αλάδεημεο», ζηα: Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ Άκθηζζα 2014. 

-Σξηθνχπεο π., Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Λνλδίλν 1860, η. 1. 

-Σξηθνχπεο π., Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1888, η.2. 

-Σξηθνχπεο π., Ιζηνξία ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο, Αζήλα 1888, η. 3. 

-Υαηδεαλαζηαζίνπ Σ., Καζηκάηε Μ., Πνιεκώληαο ην ‘21, Αζήλα 2020. 

-Υξήζηνπ Θ., Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Γσδεθαλήζνπ (1947), Αζήλα 1999. 

-Υξήζηνπ Θ., Πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο όςεηο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, Αζήλα 

2013. 

-Υξήζηνπ Θ., Χξνλνιόγην ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ννεκαηνδνηώληαο ηα ρξνληθά 

νξνζέζηα ηνπ αγσληδόκελνπ έζλνπο, Σξίπνιε 2021. 

-Φσθάο Γ., Η Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ 1827-1927, Έθδνζηο λαπηηθήο επηζεσξήζεσο 

1927. 
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Παξάξηεκα 

 

Οη Έιιελεο αληηκεησπίδνπλ ηε ζηξαηηά ηνπ Γξάκαιε ζηα ζηελά  ησλ Γεξβαλαθίσλ. 

Βξπδάθεο Θεφδσξνο (1814 ή 1819-1878), Ζ κάρε ζηα ζηελά ησλ Γεξβαλαθίσλ. 

Λάδη ζε κνπζακά, πιινγή Ηδξχκαηνο Δ. Κνπηιίδε. 

(Δζληθή Πηλαθνζήθε-Παξάξηεκα Ναππιίνπ) 

Πεγή: https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-sta-stena-

ton-derbenakion-1.html 

 

https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-sta-stena-ton-derbenakion-1.html
https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-mahi-sta-stena-ton-derbenakion-1.html
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Ζ κάρε ησλ Διιήλσλ ππφ ηνλ Παπαθιέζζα ζην Μαληάθη. 

Ληζνγξαθία. 

(Μνπζείν Μπελάθε, Αζήλα) 

Πεγή: Βαθαιφπνπινο Α., Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 1975, η. 12, ζ. 386. 
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Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο εθδίδεη απφ ην γεληθφ ζηξαηφπεδν ηνπ Ηάζηνπ ηεο 

Μνιδαβίαο ηελ Πξνθήξπμε «ΜΑΥΟΤ ΤΠΔΡ ΠΗΣΔΧ ΚΑΗ ΠΑΣΡΗΓΟ» 

θαιψληαο ην ιαφ ζε Δπαλάζηαζε. 

Πεγή: Βαθαιφπνπινο Α., Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Αζήλα 1975, η. 12, ζ. 23 

θαη άιπηγμ Διιεληθή, αξ. θ. 1, 1.8.1821, ζ.3. 
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Ζ εξσηθή έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ. 

Βξπδάθεο Θεφδσξνο (1814 ή 1819-1878), Ζ έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ, 1853. 

Λάδη ζε κνπζακά. 

(Δζληθή Πηλαθνζήθε) 

Πεγή:https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-

hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-

5446.html 

https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/i-exodos-tou-mesologgiou-5446.html
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Οη ηξεηο λαχαξρνη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, Υέπδελ, Κφδξηγθησλ, Γεξηγλχ. 

Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία ηνπ Levilly. 

Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν  

Πεγή:Ο Άγγινο Ναχαξρνο εξ Έληνπαξλη Κφδξηγθηνλ, αξρεγφο ηνπ ζπκκαρηθνχ 

ζηφινπ Βξεηαλψλ, Γάιισλ θαη Ρψζσλ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 1827. 

Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη. 

Ο Αλξί ληε Ρηλί, Ναχαξρνο ηνπ γαιιηθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 

1827. Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη. 

Λνγγίλνο Υέπδελ, Ναχαξρνο ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ ζηε Ναπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ην 

1827. Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία ηνπ Levilly, Παξίζη. 

 

https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/9578-oagglosnauarchosserentouarntkodrigktonarchigostousummachikoustoloubretanongallonkairosonstinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillypar
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3735-oanrinterininauarchostougallikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
https://nhmuseum.gr/tmimata/mesa-stis-sylloges-tou-mouseiou/item/3728-logginoscheudennauarchostourosikoustoloustinaumachiatounabarinouto1827epizografismenilithografiatoulevillyparisi
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Τπνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Λνλδίλνπ ηνλ Φεβξνπάξην 1830 απφ ηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο.  

Σνηρνγξαθία  

Αίζνπζα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 

(Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα) 

Πεγή: Φεθηαθφ Αξρείν Η. Καπνδίζηξηα 
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Πεξίιεςε 

Ζ επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

μεθίλεζε ζηε Μνιδνβιαρία ππφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε. Σαπηφρξνλα 

επαλαζηαηνχζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ Αλαηνιηθή ηεξεά. Σν 1821 ν 

ειιεληθφο ιαφο έραζε ηνλ Γηάθν, ν Αλδξνχηζνο θαη ν Κνινθνηξψλεο, φκσο, 

ππεξίζρπζαλ ζηε Γξαβηά, ην Βαιηέηζη, ηελ Σξηπνιηηζά. Σν 1822 νη Υηψηεο 

ππέζηεζαλ κηα απφ ηηο αηκαηεξφηεξεο ήηηεο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ν Γξάκαιεο 

θαηαληθήζεθε ζηα Γεξβελάθηα. Σν 1825 εηηήζεθε ζην Μαληάθη ν Παπαθιέζζαο θαη 

ην 1826 νη Μεζνινγγίηεο εγθαηέιεηςαλ ην θξνχξηφ ηνπο ληθεκέλνη απφ ηελ έιιεηςε 

αγαζψλ. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ επέθεξε ηελ ήηηα ησλ 

Σνπξθναηγππηίσλ ζην Ναπαξίλν θαη ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. 

 

 


