
Η έμαονη τηπ Επαμάστασηπ τξρ 1821 στημ Κξοιμθία 

Σμ 1821 ζηεκ Ηυνηκζμ ήηακ ε έδνα ηεξ μεηνυπμιεξ θαη ε θαημηθία ημο μεηνμπμιίηε. 

Ιεηνμπμιίηεξ ηεξ Ζενάξ Ιεηνμπυιεςξ Ημνίκζμο, ηθοχκμξ, Δεμεκμφ, Σανζμφ θαη 

Πμιοθέγγμοξ ήηακ μ Ηφνηιιμξ Β΄ (1819-1836).  

Ε Ιεηνυπμιε Ημνίκζμο είπε θαη μηα επηζθμπή, ηεκ Γπηζθμπή Δαμαιχκ, απυ ημ μθηθυ έςξ 

ηεκ Σνμηδήκα, με ημκ επίζθμπμ Ζςκά. Ηαη μη δφμ ηενάνπεξ έιαβακ εκενγυ μένμξ ζημκ εζκηθυ 

Αγχκα.   

Απυ ημ 1456 πμο πέναζακ μη Σμφνθμη ημο Πμνζεηή Ιςάμεζ ημκ Ζζζμυ έςξ ημ 1821 είκαη 

μηα μαθνά πενίμδμξ ζθιαβηάξ γηα ημκ ηυπμ μαξ. Ε Ηυνηκζμξ οπέζηε αοηυ ημ μανηφνημ επί 334 

πνυκηα, με μηα εκδηάμεζε πενίμδμ 31 πνυκςκ θαηάθηεζεξ απυ ημοξ Γκεημφξ (Βεκεημθναηία 

1684 έςξ 1715).   

Οη δομχζεηξ γηα ηεκ Γπακάζηαζε βνήθακ ηεκ Ημνηκζία με ζεμακηηθυηενεξ θεθαιέξ: ηα 

αδένθηα Κμηανάδεξ (Πακμφηζμ, Γηάκκε, ςηήνε θαη Ακηνίθμ), ημκ Θεμπανάθε Ρέκηε, ημκ 

μεηνμπμιίηε Ηφνηιιμ θαη ημκ Οζςμακυ πνμφπμκηα Ηηαμήι μπέε, γέκκεμα ζνέμμα Ημνίκζημ, 

“Γενιίζημ Σμφνθμ” υπςξ ημοξ έιεγακ ημοξ γεγεκείξ Οζςμακμφξ. Οη ζπέζεηξ ηςκ Γενιίζηςκ 

με ημκ κηυπημ πιεζοζμυ ήηακ πημ μηθείεξ, εκχ με ηηξ ανπμκηηθέξ πνηζηηακηθέξ μηθμγέκεηεξ 

είπακ ακαπηφλεη ζοκενγαζίεξ θαη ζπέζεηξ θηιίαξ θαη αιιειμτπμζηήνηλεξ.  

 Ανπέξ Ιανηίμο ημο 1821 μ Ηηαμήι μπέεξ, μ ςηήνεξ Κμηανάξ θαη μ μεηνμπμιίηεξ 

Ηφνηιιμξ μεηαβαίκμοκ μαδί ζηεκ Σνηπμιηηζά, θαζχξ μ Ιυνα Βαιεζή (μ Σμφνθμξ δημηθεηήξ) 

έπεη θαιέζεη εθεί ηηξ θεθαιέξ υιμο ημο Ιμνηά, θμηζαμπάζεδεξ θαη μεηνμπμιίηεξ, γηαηί έπεη 

δηαννεφζεη πιενμθμνία υηη εημημάδεηαη ελέγενζε ηςκ ναγηάδςκ. Ε μάκα θαη ε ζφδογμξ ημο 

Ηηαμήι μπέε με ημ πανέμη ημοξ θαη υιεξ μη ημφνθηθεξ μηθμγέκεηεξ ηεξ πυιεξ θιείκμκηαη ζημκ 

Αθνμθυνηκζμ γηα αζθάιεηα.  

Απυ ηα γεηημκηθά Ηαιάβνοηα μη πνμεζημί θαη μ μεηνμπμιίηεξ ηςκ ηυηε Παιαηχκ Πάηνχκ, 

Γενμακυξ,(οπμζεμείςζε: Κέαη Πάηναη ή Παηναηδίθ μκμμαδυηακ ε ζεμενηκή θςμυπμιε Τπάηε 

θμκηά ζηε Θαμία) δεκ πήγακ ζηεκ Σνηπμιηηζά. ογθεκηνχζεθακ ζηεκ Ζ. Ι. Αγίαξ Θαφναξ 

ζηηξ 17 Ιανηίμο 1821, εμένα πμο ημ μμκαζηήνη πακεγφνηδε ημκ πνμζηάηε Άγηυ ημο Αιέλημ. 

Πνμθαζίζηεθακ υηη έμαζακ πςξ ζα θοιαθηζημφκ θαη απείιεζακ υηη ζα δηαμανηονεζμφκ ζημκ 

ζμοιηάκμ. Έηζη λεθίκεζακ μη πνχηεξ επακαζηαηηθέξ εκένγεηεξ ζηα Ηαιαβνοημπχνηα. ηηξ 17 

Ιανηίμο μ Κηθυιαξ μιηχηεξ θαη’ εκημιή ημο Παπαθιέζζα θαη ημο Δαΐμε επηηίζεηαη ζημκ 

θμνμεηζπνάθημνα Σαμπαθυπμοιμ θαη ζηε θνμονά ημο ζηε ζέζε Υειςκμζπειηά ηςκ 

Ηαιαβνφηςκ. Γκχ ζηηξ 21 Ιανηίμο επηηίζεκηαη ζημκ πφνγμ ημο Σμφνθμο δημηθεηή 

Ανκαμφημγιμο, ημκ ζοιιαμβάκμοκ θαη θενφζζμοκ ειεφζενα ηα Ηαιάβνοηα.   

Ο Ιυνα Βαιεζή ζηεκ Σνηπμιηηζά μνγίζηεθε, θαη δηέηαλε κα θοιαθίζμοκ ζημ οπυγεημ ημο 

ζεναγημφ υιμοξ ημοξ δεζπμηάδεξ θαη ημοξ πνμεζημφξ πμο είπακ πάεη γηα ηε ζφζθερε. Σμοξ 

πέναζακ παιθά ζημκ ιαημυ θαη ημοξ έδεζακ με αιοζίδεξ ζε δφμ ζεηνέξ, δεζπμηάδεξ θαη 

ανπυκημοξ. Γθεί μανηφνεζακ γηα ημ γέκμξ θαη ανθεημί άθεζακ ηεκ ηειεοηαία ημοξ πκμή, 

χζπμο κα ένζεη μ Ημιμθμηνχκεξ ειεοζενςηήξ -γηα υζμοξ άκηελακ- υηακ έγηκε ε θαηάιερε 

ηεξ Σνηπμιηηζάξ, ζηηξ 26 επηεμβνίμο 1821. 

εμεηχκμομε υηη μη Ημνίκζημη εθπνυζςπμη δεκ οπέζηεζακ εθείκμ ημ θμβενυ μανηφνημ, πάνε 

ζηε θηιία ημοξ με ημκ Ηηαμήι μπέε. Ο μεηνμπμιίηεξ Ηφνηιιμξ θαη μ ςηενάθεξ Κμηανάξ 

θηιμλεκήζεθακ ζημ ανπμκηηθυ ημο Ηηαμήι, ζηεκ Σνίπμιε. Γηα ηεκ ηζημνία, κα πμφμε υηη έκαξ 

αθυμα άνπμκηαξ δε θοιαθίζηεθε, μ Δεμήηνημξ Ρμδυπμοιμξ απυ ημοξ πνμεζημφξ ημο Αηγίμο, μ 

μπμίμξ ηεκ ηειεοηαία ζηηγμή δείιηαζε θαη αιιαλμπίζηεζε. 

Πανά ηηξ ανπηθέξ ανκήζεηξ θαη ημοξ εφιμγμοξ δηζηαγμμφξ ηςκ ημπηθχκ εγεηυνςκ ηςκ 

Γιιήκςκ, μ πείμαννμξ ημο επακαζηαηηθμφ λεζεθςμμφ άνπηζε κα θμοζθχκεη μνμεηηθά θαη κα 

ελαπιχκεηαη ζηεκ Πειμπυκκεζμ. ηα μέζα Ιανηίμο εθδειχκμκηαη επακαζηαηηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ θαη ζηεκ πενηθένεηα ηεξ Ημνίκζμο, υπςξ:  

α) ηεκ Ζενά Ιμκή  Αγ. Γεςνγίμο Φεκεμφ οπυ ημκ εγμφμεκμ Καζακαήι θαη ημκ θαπεηάκημ 

Παπακίθα απυ ηεκ Ηαζηακηά.  



β) ηεκ Πακαγηά ημο Βνάπμο ηεξ Κεμέαξ οπυ ημκ εγμφμεκμ Δακηήι Παμπμφθε θαη ημκ 

ημπηθυ θαπεηάκημ Γεχνγημ Δακυπμοιμ,  

γ) ηεκ Πεναπχνα θαη ζηα ακαημιηθά ηεξ Ημνηκζίαξ απυ ημκ θαπεηάκημ Γηάκκε Υαηδε-

Ιειέηε θαη ημκ Πεναπςνίηε, πνχεκ γναμμαηέα ημο Ηηαμήι μπέε, Γεχνγημ Δηδαζθαιυπμοιμ. 

ηε πυιε ηεξ Ημνίκζμο υμςξ επηθναηεί αθυμα μηα πενίενγε ενεμία…  

Δε θαίκεηαη κα ζομμεηέπεη ζημκ λεζεθςμυ, εκχ μ Ακηνίθμξ Κμηανάξ βνίζθεηαη 

εζειμκηηθχξ μαδί με ηεκ μηθμγέκεηα ημο Ηηαμήι Ιπέε μέζα ζημ Ηάζηνμ ημο Αθνμθμνίκζμο, 

ςξ εγγοεηήξ ηεξ εηνήκεξ θαη ηεξ αζθάιεηάξ ημοξ. 

ηηξ 4 Απνηιίμο 1821 ένπεηαη με εκυπιμοξ ζηεκ Ηυνηκζμ μ Παπαθιέζζαξ θαη λεζεθχκεη 

ημκ θυζμμ. Έηζη εηζήιζε ε πυιε ζηεκ Γπακάζηαζε. Ήηακ Ηονηαθή ηςκ Βαΐςκ. Οη Ημνίκζημη 

εκζαννφκμκηαη θαη πμιημνθμφκ ημ θάζηνμ. Γηυνηαζακ Πάζπα ζηηξ 10 Απνηιίμο ειεφζενμη μέζα 

ζε επακαζηαηηθυ εκζμοζηαζμυ.  

Όμςξ ημ υκεηνυ ημοξ θνάηεζε μυκμ 19 εμένεξ, αθμφ ζηηξ 23 Απνηιίμο ημ πνςί εμθακίδεηαη 

ζημκ θάμπμ ημο Θεπαίμο ημονθηθυξ ζηναηυξ 5.000 ακδνχκ με επηθεθαιήξ ημκ Ηεπαγηάμπεε. 

Ιε ημ πμο βιέπμοκ ηε ζθυκε πμο ζεθχκεη ημ ημονθηθυ ιεθμφζη, μη Ημνίκζημη έκηνμμμη 

εγθαηαιείπμοκ ηεκ πυιε ημοξ. Ο  Παπαθιέζζαξ πνηκ θφγεη θη αοηυξ, δηαηάδεη κα θάρμοκ ηα 

ηδαμηά θαη ηα ημφνθηθα ανπμκηηθά θαη μπςζδήπμηε ημ ζενάγη ημο Ηηαμήι μπέε. 

Γθείκμ ημ ζενάγη ήηακ ζςζηυ παιάηη! έκα ζογθνυηεμα θηηνίςκ, με εθπιεθηηθήξ μμμνθηάξ 

θήπμ, με πανέμηα, ιμοηνά, παμάμ, ηδαμί, ενγαζηήνηα, αίζμοζεξ δημηθεηηθχκ οπενεζηχκ, 

λεκχκεξ θ.ιπ. Γπηθακείξ Γονςπαίμη πενηεγεηέξ θαη ακχηαημη αληςμαημφπμη έβνηζθακ εθεί 

θηιμλεκία. Γάκ δεκ ημ θαηέζηνεθε μ Παπαθιέζζαξ, ζα ήηακ ζήμενα ανπηηεθημκηθυ ζημιίδη 

ηεξ μζςμακηθήξ ανπηηεθημκηθήξ ζημκ Ιμνηά.  

Δε ζομθχκεζε μ Θεμπανάθεξ Ρέκηεξ θαη πνμζπάζεζε κα εμπμδίζεη ημκ παπα-επακαζηάηε. 

Ο Παπαθιέζζαξ υμςξ ακηέηεηκε υηη υζμ ημ ζενάγη ημο Ηηαμήι μπέε μέκεη μνζυ, μη Ημνίκζημη 

δεκ πνυθεηηαη κα επακαζηαηήζμοκ. 

Ε Κμονή μπεγίκα, ε μάκα ημο Ηηαμήι μπέε, βιέπμκηαξ απυ ημ θάζηνμ υηη θαίγεηαη ημ 

παιάηη ηεξ, αθεκηάδεη θαη δίκεη εκημιή κα απμθεθαιίζμοκ ημκ Ακηνίθμ Κμηανά θαη κα 

πεηάλμοκ ημ ζχμα ημο απυ ηα βνάπηα.  

Ο Ηεπαγηάμπεεξ μπαίκεη ζηεκ θιεγυμεκε πυιε θαη ηεκ απμηειεηχκεη, θαίγμκηαξ με ηε ζεηνά 

ημο ειιεκηθά ανπμκηηθά θαη εθθιεζηέξ. 

Όηακ υμςξ ιίγεξ εμένεξ ανγυηενα ακαπςνεί με ημ ζηναηυ ημο πνμξ ηεκ Σνηπμιηηζά, μη 

Ημνίκζημη επακένπμκηαη θαη ε πμιημνθία λεθηκά θαη πάιη. 

 

 

* * * 

Δεύτεοη Πξλιξοκία 

 

Γπηζηνέθμοκ ζηεκ Ηυνηκζμ μη Έιιεκεξ ζηηξ ανπέξ ημο Ιάε 1821 θαη λεθηκμφκ ηε 

δεφηενε πμιημνθία ημο Αθνμθμνίκζμο. Γπηθεθαιήξ ηςκ πμιημνθεηχκ είκαη μ Ηαιαβνοηηκυξ 

Ακαγκχζηεξ Πεημεδάξ θαη μ Τδναίμξ Ηςζηήξ Ιεζεκίηεξ. Σνία θακυκηα, αγμναζμέκα με ένακμ 

ηςκ Τδναίςκ Φηιηθχκ, οπυ ηηξ δηαηαγέξ ημο Τδναίμο θαπεηάκημο Δεμήηνε Ηνηεδή, 

μεηαθένζεθακ ζημ απέκακηη μηθνυ θαζηνάθη (Ιυκη Γζθμοβέ, Πεκηεζθμφθη) θη έθακακ ανθεηή 

δεμηά ζημοξ έγθιεηζημοξ ημο θάζηνμο. 

Ε πμιημνθία πενηζθίγγεηαη, χζπμο μθηχ μήκεξ μεηά μη Σμφνθμη ακαγθάζηεθακ κα 

παναδμζμφκ με ζοκζεθμιυγεζε πμο θακμκίζηεθε ημ πνςί ηεξ 14εξ Ζακμοανίμο ημο 1822. 

Ιεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζομθςκίαξ πήνε μ Θευδςνμξ Ημιμθμηνχκεξ άκδνεξ απυ ηα 

ζηναηηςηηθά ζχμαηα θαη με ηε ζοκμδεία ημο επηζθυπμο Δαμαιχκ Ζςκά, ημο Φςηάθμο, ημο 

Πεημεδά θαη άιιςκ έθηαζε ζηε μεζεμβνηκή πφιε ημο Αθνμθμνίκζμο. Γθεί ημκ οπμδέπηεθακ 

μη Σμφνθμη αγάδεξ με επηθεθαιήξ ημκ θνμφνανπμ Αζιάκ Ιπέε, πμο ημο πανέδςζε ηα θιεηδηά 

ημο θάζηνμο, ημκίδμκηαξ ηε θνάζε: «Υαιάιη ζαξ! Υαιάιη ζαξ!»  



Ο Ημιμθμηνχκεξ ζηαφνςζε ηνεηξ θμνέξ ημ πάκς μένμξ ηεξ πφιεξ με ηεκ Γιιεκηθή 

ζεμαία θαη βνμκημθχκαλε: «Γμπάηε, Έιιεκεξ!» Ηη εκχ μ ενςηθυξ επίζθμπμξ Ζςκάξ θαβάια 

ζημ άιμγυ ημο φρςκε ημ ζηαονυ θαη εοιμγμφζε ηα μπανμοημθαπκηζμέκα παιιεθάνηα θαη μη 

βνάπμη ακηηιαιμφζακ απυ δεηςθναογέξ θαη ημοθεθηέξ, μ γένμξ ημο Ιμνηά, ζθανθαιςμέκμξ 

ζημ πημ ρειυ ζεμείμ ημο Ηάζηνμο, έζηεκε ηεκ Γιιεκηθή ζεμαία. Ήηακ ε γαιακυιεοθε με ημ 

ζηαονυ, ζημ ζπέδημ πμο μυιηξ πνηκ ιίγεξ εμένεξ είπε εγθνίκεη ε Γζκηθή οκέιεοζε ηεξ 

Γπηδαφνμο θαη πμο γηα πνχηε θμνά θομάηηδε ζημκ ειεφζενμ ειιεκηθυ μονακυ. 

Όμςξ, μ Ημιμθμηνχκεξ απμμαθνφκζεθε ζθυπημα απυ ηεκ Ηυνηκζμ, θαη ε ιαμπνή αοηή 

επηηοπία ηςκ ειιεκηθχκ δοκάμεςκ αμαονχζεθε ζηε ζοκέπεηα απυ ιαθοναγςγία θαη δηανπαγή 

ημο ζεμακηηθμφ πιμφημο πμο βνέζεθε ζημ θάζηνμ (θαη πμο ζφμθςκα με ημ δίθαημ ημο 

πμιέμμο ακήθε ζημ ειιεκηθυ δεμυζημ, αθμφ ε πανάδμζε είπε γίκεη με ζοκζήθε θη υπη με 

έθμδμ).  

Σμ υνγημ ηεξ ιεειαζίαξ ηςκ ιαθφνςκ αθμιμφζεζε ε θαηαννάθςζε ηεξ ζομθςκίαξ, πμο 

πνμέβιεπε ηεκ πνμζηαζία ηςκ Σμφνθςκ θαη ηεκ αζθαιή δηεθπεναίςζή ημοξ ζε ημονθηθά 

εδάθε.  

Απυ ημοξ πενίπμο 600 πμο παναδυζεθακ, θακείξ ζημ ηέιμξ δεκ επέδεζε. Ηαηά ηε 

μεηαθμνά ημοξ ςξ ζηα πιμία πμο ήζακ ζημ Θμοηνάθη, οπέζηεζακ επηζέζεηξ απυ μμάδεξ 

αηάθηςκ, ιεζηεφηεθακ, γοκαηθυπαηδα ανπάπηεθακ θαη άκηνεξ ζθαγηάζζεθακ. 

Οη εκαπμμείκακηεξ μπανθανίζηεθακ ζε δφμ θανάβηα πμο: «θαηά δοζηοπίακ, ηνηθομίαξ 

επηπεζμφζεξ, εηξ ηεκ ζάιαζζακ επκίγεζακ άπακηεξ». Αοηά γνάθεη μ ηζημνηθυξ Φνακηδήξ, εκχ 

άιιμη αμθηζβεημφκ ημ θοζηθυ θαηκυμεκμ θαη απμδίδμοκ ζε δυιμ θαη ζθμπημυηεηα ημκ πκηγμυ 

ηςκ άμπιςκ Σμφνθςκ.  

Σεκ ίδηα πενίμδμ (ζηηξ 17 Ζακμοανίμο 1922) ε Γζκμζοκέιεοζε ηεξ Γπηδαφνμο μνίδεη ηεκ 

Ηυνηκζμ ςξ έδνα ηεξ πνμζςνηκήξ δημίθεζεξ ηεξ Γιιάδαξ.  

Πνυθεηηαη γηα ηζημνηθή ηημή πμο αληχζεθε ε Ηυνηκζμξ θαη πμο ίζποζε ςξ ηα ηέιε Ιαΐμο 

ημο 1822, υηακ ε δηπυκμηα είπε ανπίζεη κα δηαηνεί ημοξ αγςκηζηέξ θαη ε θήμε ηεξ θαζυδμο 

πνμξ ημκ κυημ ηεξ ζηναηηάξ ημο Δνάμαιε πανέιοε ηηξ πμιεμηθέξ ημοξ ακηηζηάζεηξ. 

 

Κατάληψη τξρ Ακοξκξοίμθξρ από τξμ Δοάμαλη 

 

Ιε ηεκ εμθάκηζε ημο Δνάμαιε ζημκ Ζζζμυ, ζηηξ 6 Ζμοιίμο 1822, ε Ηυνηκζμξ 

εγθαηαιείπεηαη απυ ηηξ ειιεκηθέξ δοκάμεηξ. Σμ ελςθνεκηθυηενμ είκαη πμο εγθαηαιείπεηαη 

απμιέμεηα αθυμα θαη ημ πενηηείπηζημ θάζηνμ ηεξ.  

Ο θνμφνανπμξ Ζάθςβμξ Θεμδςνίδεξ, πανά ημ επενυ πνμζςκφμημ πμο έθενε ςξ 

«Απηιιέαξ», ζακ είδε ηε ζθυκε πμο ζήθςκακ ηα ιεθμφζηα ημο ημφνθηθμο ζηναηεφμαημξ, 

δείιηαζε, μάδερε ημοξ 150 άκηνεξ πμο είπε ζηηξ δηαηαγέξ ημο θαη έθογε απυ ηεκ Σεκεαηηθή 

πφιε (ηεξ Δναγμκέναξ). Πνμεγμομέκςξ υμςξ ζε ζομθςκία μαδί ημο, μ μπιανπεγυξ 

Δεμήηνεξ Ιπεκάθεξ, μ οπμθνμφνανπμξ Δηαμακηήξ Θαιάθαξ θαη μ εγμφμεκμξ ηεξ μμκήξ 

Φακενςμέκεξ Πανζέκημξ Βιάπμξ, εθηειμφκ εκ ροπνχ ημκ Ηηαμήι Ιπέε ζημκ πχνμ πμο ημκ 

θναημφζακ θοιαθηζμέκμ.  

Σεκ άιιε μένα, 7 Ζμοιίμο 1822, μ Δνάμαιεξ ακεβαίκεη με επηζεμυηεηα ζημκ 

Αθνμθυνηκζμ ςξ ειεοζενςηήξ. Σμο επηθοιάζζμοκ ιαμπνή οπμδμπή ε πήνα θαη ε μεηένα ημο 

Ηαμηήι Ιπέε κηομέκεξ με πμιοηειέζηαηα πέπια ακάμεζα ζε πιμφζηα ζημιηζμέκεξ 

ζεναπαηκίδεξ θαη ημο απμθαιφπημοκ έκα πεγάδη με θνομμέκα 40.000 πμογθηά γεμάημ πνοζά 

κμμίζμαηα.  

Γηα κα ηημήζεη ηε πήνα ημο Ηηαμήι Ιπέε, ηεκ πακέμμνθε Γθημφι Υακμφμ μ Δνάμαιεξ, 

ηεκ πακηνεφηεθε πάκς ζημκ Αθνμθυνηκζμ με ακαημιίηηθε μεγαιμπνέπεηα. Ηαη γηα ηθακμπμίεζε 

ημο πζεζηκμφ ηεξ πέκζμοξ, ακηί άιιμο μκεμείμο ζηε μκήμε ημο δμιμθμκεμέκμο ζοδφγμο ηεξ, 

δηέηαλε θη έπηηζακ δςκηακμφξ ζηα ηείπε ημοξ θαιφηενμοξ Έιιεκεξ πμο έζενκε αηπμαιχημοξ 

μαδί ημο απυ ηε Ρμφμειε θαη θνέμαζε θαηςθέθαια δφμ ζεβάζμημοξ ηενείξ. 



Σέζζενηξ μυκμ μένεξ έμεηκε ζημ θάζηνμ γηα κα πανεί ημ γάμμ ημο μ Δνάμαιεξ, θαη ζηηξ 

12 Ζμοιίμο θεφγεη πενήθακμξ γηα ηεκ Σνηπμιηηζά, γηα κα δηαιφζεη υπςξ πίζηεοε θη εθεί ηεκ 

Γπακάζηαζε. 

Γίκαη γκςζηή ε θαηάιελε αοηήξ ηεξ εθζηναηείαξ με ημοξ 30.000 άκηνεξ ημο, πμο ζηηξ 

26 - 27 θη 28 Ζμοιίμο ημο 1822 έπαζε μηθηνή θαηαζηνμθή ζηα ζηεκά ηςκ Δενβεκαθίςκ (ε 

κίια ημο Δνάμαιε).  

Σαπεηκςμέκμξ θαη πενηθνμκεμέκμξ επηζηνέθεη θαη θιείκεηαη ζημκ Αθνμθυνηκζμ, υπμο 

πεζαίκεη ιίγμοξ μήκεξ ανγυηενα απυ μαναζμυ, ζηηξ 8 Δεθεμβνίμο 1822.  

Οη 4.000 εκαπμμείκακηεξ Σμφνθμη ηεξ πενίθεμεξ ζηναηηάξ ημο, απμδεθαηίδμκηαη ιίγμ 

ανγυηενα ζηε μάπε ηεξ Αθνάηαξ θαη έηζη μ Ημνηκζηαθυξ θάμπμξ ακαζαίκεη θαη πάιη 

ειεφζενμξ. Ο Αθνμθυνηκζμξ υμςξ παναμέκεη ζηα πένηα ηςκ Σμφνθςκ. 

 

Τοίτη Πξλιξοκία (η τελική) 

 

ημκ Αθνμθυνηκζμ βνίζθμκηαη 415 ηαμπμονςμέκμη Σμονθαιβακμί με ανπεγυ ημκ Αιβακυ 

Αβδμοιάπ Ιπέε. 

ηηξ ανπέξ ημο 1823 λεθηκάεη γηα ηνίηε θμνά πμιημνθία ημο Αθνμθμνίκζμο απ’ ηηξ 

Γιιεκηθέξ επακαζηαηηθέξ δοκάμεηξ.  

Ε Γζκηθή οκέιεοζε ημο Άζηνμοξ δημνίδεη ανπεγυ ηεξ πμιημνθίαξ ημκ κεανυ Ημνίκζημ 

Ζςάκκε ςη. Κμηανά. Σμκ Ζμφκημ ένπεηαη ζομπμιεμηζηήξ ημο θαη μ πμνζεηήξ ημο 

Παιαμεδημφ, ηάηθμξ ηαΐθυπμοιμξ, εκχ ημκ Οθηχβνε, γηα κα πηεζημφκ αθυμα πενηζζυηενμ 

ηα πνάγμαηα, δημνίδεηαη απυ ημ Γθηειεζηηθυ θαη μ Γεκκαίμξ Ημιμθμηνχκεξ. 

 Όηακ πηα θάζε ειπίδα δηαθογήξ ή ζςηενίαξ απ’ έλς γηα ημοξ έγθιεηζημοξ είπε 

απμθιεηζηεί, έκαξ Σμφνθμξ αληςμαημφπμξ ημο Αθνμθμνίκζμο, μ Υαιήι Αγάξ, ζοκακηήζεθε με 

ημκ  ηάηθμ ηασθυπμοιμ θαη οπέβαιε πνμηάζεηξ γηα ηεκ πανάδμζε ημο θάζηνμο. Ο 

θονηυηενμξ υνμξ ήηακ κα παναδμζμφκ ζημκ Θευδςνμ Ημιμθμηνχκε, γηαηί μυκμ αοηυκ 

ζεςνμφζακ «μπεζαιή», ηθακυ κα θναηήζεη ημκ ιυγμ ημο θαη κα με ζθαγμφκ μη αηπμάιςημη. 

 Πναγμαηηθά, ε ειιεκηθή πιεονά ζηέικεη ημκ Θευδςνμ Ημιμθμηνχκε μαδί με ημκ 

Κηθεηανά απυ ημ Γθηειεζηηθυ θαη ημοξ Κίθμ Θμομάκε θαη ςηενάθε Κμηανά απυ ημ 

Βμοιεοηηθυ, γηα κα θνμκηίζμοκ ηηξ ιεπημμένεηεξ ηεξ πανάδμζεξ. Ιεηά απυ επίμμκεξ 

δηαπναγμαηεφζεηξ μ θνμφνανπμξ Αβδμοιάπ Ιπέεξ θαη μ Θευδςνμξ Ημιμθμηνχκεξ 

θαηέιελακ ζε ζομθςκία.  

Ε ζοκζήθε πανάδμζεξ οπμγνάθηεθε ζηηξ 19 Οθηςβνίμο 1823, αιιά μη Σμονθαιβακμί 

άθεζακ ημ Ηάζηνμ ζηηξ 26 Οθηςβνίμο, γηαηί ζημ μεηαλφ έγηκε απμγναθή ηςκ πναγμάηςκ πμο 

ήζακ μέζα θαη ζα πενηένπμκηακ ζημοξ Έιιεκεξ.  

Σμ μεζεμένη ηεξ 26εξ Οθηςβνίμο 1823, ακήμενα ημο Αγίμο Δεμεηνίμο, 300 

Σμονθαιβακμί θαη 60 γοκαίθεξ εγθαηέιεηπακ ημκ Αθνμθυνηκζμ ζηα πένηα ηςκ Γιιήκςκ.  

Σμοξ ζοκυδεοακ μ Ημιμθμηνχκεξ θαη μ Τρειάκηεξ μέπνη ημ Παιαηυ Ηαιαμάθη, υπμο θαη 

ημοξ επηβίβαζακ υιμοξ ζχμοξ ζε δφμ πιμία Αοζηνηαθά θαη ζ’ έκα ηνίημ με Ζυκημ ζεμαία...  

Ιε ηεκ απμπχνεζε ηςκ Σμφνθςκ άνπηζε μεγάιμ πακεγφνη πάκς ζημκ Αθνμθυνηκζμ, 

Έγηκε αγηαζμυξ θαη επίζεμε δμλμιμγία απυ ημκ μεηνμπμιίηε Ημνίκζμο Ηφνηιιμ θαη ημκ 

επίζθμπμ Δαμαιχκ Ζςκά.  

Ο ηυπμξ ηνηγφνς ακηηιαιμφζε απυ ηηξ θακμκηέξ θαη ηηξ δεηςθναογέξ θαη μη 

μπανμοημθαπκηζμέκμη Έιιεκεξ θηιμφζακ μ έκαξ ημκ άιιμκ με δάθνοα πανάξ. 

Οη ρεζηανηέξ με ηα ανκηά έδηκακ θη έπαηνκακ. Φμνηχμαηα θναζημφ θαη νεηζηκημφ έθηακακ θάζε 

ιίγμ απυ ημ μθηθυ θαη ηεκ Πεναπχνα, εκχ πμνμί, ηναγμφδηα θαη ιασθά υνγακα 

δεμημονγμφζακ μηακ αημυζθαηνα πανάξ θαη πακεγονημφ απυ ημ πνςί μέπνη ημ βνάδο.  

Ο Αθνμθυνηκζμξ αζηναπμβμιμφζε απυ ηηξ ζευναηεξ θιυγεξ ηςκ νεηζηκηχκ θαη ηηξ 

μπαηανηέξ ηςκ υπιςκ πμο δηαιαιμφζακ ημ πανμπμηυ μήκομα ηεξ κίθεξ θαη ηεξ ιεοηενηάξ. Σμ 



πημ ιαμπνυ θάζηνμ ημο Ιμνηά, Σμ «Άζηνμκ ηεξ Γιιάδμξ» ακάζαηκε οπενήθακμ πνμπφνγημ 

ειεοζενίαξ θαη εζκηθήξ οπενεθάκεηαξ.  

 

Γπημέιεηα θεημέκμο: Γηάκκεξ Δ. Ιπάνηδεξ, δν.θ. 

 

 

 


