Δεμμηηθή Πηκαθμζήθε Κμνίκζμο: Χαηδεγηάκκεξ Μενηδέιιμξ ή Σμθηθίηεξ: Εηθαζηηθό
αθηένςμα ζημκ αθακή ήνςα ηεξ Επακάζηαζεξ Χαηδεγηάκκε Μενηδέιιμ ή Σμθηθίηε
από 25/6 έςξ 20/8
Ο Χαηδεγηάκκεξ Μενηδέιιμξ ή Σμθηθίηεξ γεκκήζεθε γύνς ζημ 1791 ζημ Σμθηθό
Κμνηκζίαξ, από αγνμηηθή μηθμγέκεηα. Ακαδεηώκηαξ μηα θαιύηενε δςή, έθογε ζηα 18
ημο πνόκηα από ηεκ Ειιάδα γηα ηε Μαγκεζία ηεξ Μηθνάξ Αζίαξ όπμο έθακε
μηθμγέκεηα. Μοήζεθε ζηε Φηιηθή Εηαηνία ιίγμ πνηκ λεζπάζεη ε Επακάζηαζε θαη
αθμζηώζεθε ζημκ αγώκα ημο έζκμοξ γηα ηεκ Ειεοζενία. Μηα από ηηξ πνώηεξ ημο
εκένγεηεξ ήηακ κα ζηείιεη ημκ αδενθό ημο Αζακάζημ, πμο ενγάδμκηακ ζηεκ
επηπείνεζή ημο, ζηεκ Κμνηκζία με απμζημιή κα πνμεημημάζεη ημοξ Σμθηθίηεξ γηα ημκ
επενπόμεκμ αγώκα. Με ηεκ έκανλε ηεξ Επακάζηαζεξ, άθεζε ηεκ μηθμγέκεηά ημο ζηε
Μηθνά Αζία θαη γύνηζε ζημ Σμθηθό όπμο ςξ μπιανπεγόξ μνγάκςζε δηθό ημο
ζηναηηςηηθό ζώμα από 600 πενίπμο άκδνεξ θαη θήνολε ηεκ Επακάζηαζε ζηε
Κμνηκζία ζηηξ 31 Μανηίμο 1821 με ηεκ 1ε Απνίιημο 1821 κα ανπίδεη ε πμιημνθία ηεξ
Αθνμθόνηκζμο.
Σε επηζημιή πμο έγναρε ηεκ 1ε Μαΐμο ημο 1821 –μεηαλύ άιιςκ– ακέθενε: «…άμα
ήπεζεκ ε γιοθεία θςκή εηξ ηαξ αθμοάξ μμο όηη ημ έζκμξ μμο επακαζηάηεζε θαηά ημο
βανβανηθμύ δογμύ πανάηεζα εηξ ηεκ Μαγκεζία ηεξ μηθνάξ Αζίαξ όιε ηεκ θαηαζηαζίκ
μμο ζοκηζηαμέκεκ εηξ ζεμακηθόηαηεκ πμζόηεηα, θαη ήιζα είξ ηεκ παηνίδακ μμο,
ζομπαναιαβώκ ημοξ παηνηώηαξ μμο θαη επί θεγαιήξ αοηώκ ώνμεζα εηξ ηα όπια θαη
μεηά μεγίζηεξ πνμζομίαξ πανεονηζθόμεκ με ημοξ οπό ηεκ μδεγίακ μμο όπμο πόιεμμξ
θαη όπςξ ή πνεία ηεξ παηνίδαξ μμο ημ απαηημύζεκ…».
Η ακαγκώνηζε αοημύ ημο αθακμύξ ήνςα ηεξ Επακάζηαζεξ, ζηεκ μπμία αθμζηώζεθε
με ηόζε γεκκαηόηεηα αιιά θαη ζεμκόηεηα, ήνζε ημκ Μάνηημ ημο 1825 όηακ πνμήπζε
από ηεκ θοβένκεζε ημο Κμοκημονηώηε ζηε ζέζε ημο Ακηηζηνάηεγμο. Σομμεηείπε ζε
πμιιέξ μάπεξ, ζοπκά αθμιμοζώκηαξ μδεγίεξ ημο Κμιμθμηνώκε θαη επέζηνερε με ημ
ηέιμξ ημο αγώκα με ηεκ μηθμγέκεηά ημο ζημ Σμθηθό, έπμκηαξ λμδέρεη όιε ημο ηεκ
πενημοζία γηα ημ όναμα ηεξ Ειεοζενίαξ. Πίζηεοε όηη ζα ακηαμείβμκηακ από ηεκ
παηνίδα γηα ημκ ηενάζηημ αγώκα ημο, αοηό όμςξ δεκ έγηκε πμηέ ιόγς μηθμκμμηθήξ
αδοκαμίαξ ημο θνάημοξ. Έδεζε ςξ αγνόηεξ μέπνη ημκ ζάκαηό ημο πενί ημ 1860.
Σημ πιαίζημ ηςκ εμνηαζμώκ ηεξ επεηείμο ηεξ Εζκηθήξ Παιηγγεκεζίαξ από ηεκ
Επακάζηαζε, μαξ δίκεηαη ε εοθαηνία κα γκςνίζμομε ηε δςή θαη ηε δνάζε ημο
Χαηδεγηάκκε Μενηδέιιμο, μέζα από έκα μεγάιμ εηθαζηηθό αθηένςμα πμο
δημνγακώκμοκ ημ Καιμγενμπμύιεημ Ίδνομα ζε ζοκενγαζία με ημκ Δήμμ Κμνηκζίςκ
θαη ημ Κέκηνμ Πμιηηηζμμύ, Αζιεηηζμμύ θαη Πενηβάιιμκημξ οπό ηεκ αηγίδα ηεξ
Πενηθένεηαξ Πειμπμκκήζμο. Πνόθεηηαη γηα μηα εηθαζηηθή ζθηαγνάθεζε ημο
Κμνίκζημο Ήνςα ηεξ Ειιεκηθήξ Επακάζηαζεξ θαη Φηιηθό με ηίηιμ «...άμα ήπεζεκ ε
γιοθεία θςκή…». Η έθζεζε απμηειείηαη από γιοπηά, δςγναθηθά θαη
ηνηζδηάζηαηα ένγα θαη εγθαηαζηάζεηξ 65 δηαθεθνημέκςκ Ειιήκςκ εηθαζηηθώκ πμο
εμπκεύζηεθακ από ηε δςή θαη ημ ένγμ ημο Χαηδεγηάκκε θαη ζα δηανθέζεη από ηηξ 25
Ιμοκίμο μέπνη ηηξ 20 Αογμύζημο 2021. Τεκ επημέιεηα έπεη ακαιάβεη ε ηζημνηθόξ
ηέπκεξ Ίνηδα Κνεηηθμύ.

Η ζθηαγνάθεζε ημο άγκςζημο ζημοξ πενηζζόηενμοξ θιμγενμύ παηνηώηε θαη
αγςκηζηή Χαηδεγηάκκε Μενηδέιιμο , πμο, ζύμθςκα με ηα ίδηα ημο ηα ιόγηα «...άμα
ήπεζεκ ε γιοθεία θςκή…όηη ημ ειιεκηθό έζκμξ επακαζηάηεζε θαηά ημο βανβανηθμύ
δογμύ», «πανάηεζε ζηε Μαγκεζία ηεξ Μηθνάξ Αζίαξ όιε ηεκ θαηάζηαζίκ ημο
ζοκηζηαμέκεκ εηξ ζεμακηηθόηαηεκ πμζόηεηα» θαη «ήιζε ζηεκ παηνίδα ημο κα
πμιεμήζεη εμροπώκμκηαξ ημοξ οπό ηεκ εοζύκε ημο παηνηώηεξ», πεζαίκμκηαξ ζημ
ηέιμξ ηεξ δςήξ ημο απμηναβεγμέκμξ ζηα Ελαμίιηα θαη πάμπηςπμξ, «όπςξ ε πνεία
ηεξ παηνίδαξ ημ απαηημύζεκ», απμηειεί ημ επίθεκηνμ ημο ζπμκδοιςημύ αθεγήμαημξ
ηεξ έθζεζεξ.
Τμ πμνηναίημ ημο δεκ δηαζώδεηαη. Δηαζώδμκηαη όμςξ, μέζς ημο θαθέιμο ηςκ 42
πενίπμο επηζημιώκ πμο θαηόπηκ δςνεάξ ημο δηζεγγόκμο ημο Νηθμιάμο Θεόδςνμο
πνμξ ημ Ειιεκηθό θνάημξ θοιάζζμκηαη ζημ Ανπείμ Ιζημνηθώκ Εγγνάθςκ ημο Εζκηθμύ
Ιζημνηθμύ Μμοζείμο, μ ενςηθόξ βίμξ θαη ε παηνηςηηθή πνμζθμνά ημο. Πμιιά μθείιεη
ε πανμύζα έθζεζε ζημκ μειεηεηή ημο βίμο ημο Χαηδεγηάκκε Μενηδέιιμο θαη ημο
ζώμαημξ ηςκ επηζημιώκ, θ. Ακαζηάζημ Λομπενίμο. Τμ ηζημνηθό πνμκμιόγημ πμο μ
ίδημξ ζοκέηαλε, ζομπενηιαμβάκεηαη ελάιιμο ζημκ οπό έθδμζε θαηάιμγμ ηεξ έθζεζεξ.
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