Τι έκανε η Κορινθία στις 25 Μαρτίοσ τοσ 1821;
Πήνακ ηα θάζηνα, πήνακ ηα, πήνακ θαη ηα κηενβέκηα,
πήνακ θαη ηεκ Τνηπμιηηζηά ηεκ λαθμοζμέκε πώνα.
Ηιαίεη θαη μηα πακμύμηζζα ηό δόιημ Ηηαμίιε
«Απ! Πμύ ’ζαη θαη δεκ θαίκεζαη, θαμανςμέκε αθέκηε;
Σηεκ Ηόνζμ πιηά δέ θαίκεζαη, μοδέ μέζ’ ’ξ ηά ζανάγηα.
Έκαξ παπάξ ζμο ηα θαρε ηα γένμα ηα παιάηηα.
Σθιάβμξ ναγηάδςκ έπεζεξ θαη δήξ ναγηάξ ναγηάδςκ».
Πεγή:https://www.ereportaz.gr/265207-i-korinthia-kata-ton-agona-tou-1821/
Θίγμ πνηκ λεζπάζεη επίζεμα ε επακάζηαζε ημο 21, ε μηθμγέκεηα ηςκ πνμθνίηςκ
Κμηανάδςκ, πμο δηαηενμύζε ζηεκέξ ζπέζεηξ με ημκ Τμύνθμ δημηθεηή ηεξ πόιεςξ
Φμοζεΐκ Ηηαμίιμπεε, ακηηδνμύζε έκημκα ζηεκ ηδέα ηεξ Γπακαζηάζεςξ.
Έηζη, μ Σςηενάθεξ Κμηανάξ, πανά ημ γεγμκόξ όηη είπε εηδμπμηεζεί από ημκ
εγμύμεκμ ημο Αγίμο Γεςνγίμο ημο Φεκεμύ, Καζακαήι, κα μεκ οπαθμύζεη ζηεκ
πνόζθιεζε ηςκ Τμύνθςκ θαη κα μεκ πάεη ζηεκ Τνηπμιηηζά, λεθηκά γηα ηεκ πόιε, εκώ
μ Ακδνίθμξ Κμηανάξ, αθμύ έζηεηιε επηζημιή ζημκ Καζακαήι, όπμο ημκ ζομβμύιεοε
κα εμπμδίζεη θάζε εθδήιςζε επακαζηάζεςξ, δέπζεθε κα πάεη ςξ όμενμξ ζημκ πύνγμ
ημο Ηηαμήι Ιπέε.
Γκ ης μεηαλύ, από ηεκ ανπή ημο έημοξ, ζημ μμκαζηήνη ημο Αγίμο Γεςνγίμο ζημ
Φεκεό, έπεη ζοζηαζεί ημ ανπεγείμ ηεξ Φηιηθήξ Γηαηνείαξ, οπό ημκ εγμύμεκμ
Καζακαήι, με ηε ζοκδνμμή ηςκ εγμομέκςκ ηεξ Πακαγίαξ ημο Βνάπμο Κεμέαξ
Δακηήι Παμπμύθε θαη ηςκ Ταληανπώκ Αμβνόζημ Σηκαΐηε. Σηηξ ζοζθέρεηξ, πμο ζθμπό
είπακ ηεκ μνγάκςζε ηεξ επακάζηαζεξ, πήνακ μένμξ μη μπιανπεγμί ηεξ Ημνηκζίαξ,
Γθμιθίκμξ Πεηημεδάξ, Ακαγκώζηεξ Ημνδήξ, Φνήζημξ Δαπμιίηεξ, Ακαγκώζηεξ
Ιπειίηζεξ, Ακαγκώζηεξ Ιπηζμπίθεξ μη θιεθημθαπεηακαίμη ζύκηνμθμη ημο Η.
Ημιμθμηνώκε, Ακαγκώζηεξ Οηθμκμμόπμοιμξ, Παπα-Γεώνγημξ Κίθαξ ανπεγόξ ηεξ
Ηαζηακηάξ, Παπα-Θακάζεξ Πηηζμύκεξ ανπεγόξ ηεξ Βόπαξ, θαπεηάκ Γηώνγμξ
Δακόπμοιμξ ηεξ Κεμέαξ, Πακαγηςηάθεξ Γενανήξ ηεξ Δάπμιεξ, μ εγμύμεκμξ ημο
μμκαζηενημύ ημο Πνμθήηε Ειία, Γενμακόξ θαη άιιμη θηιηθμί, όπςξ μη Οηθμκμμαίμη
ηεξ Γθμύναξ, μ Σαθειιάνημξ από ηα Ηαιύβηα, μ Γεςνγάθεξ Ιηπαήι από ηε Σμιογεία.
Σηηξ 14 Ιανηίμο ημο 1821, ζημκ Άγημ Γεώνγημ ηεξ Δάπμιεξ έγηκε πακεγονηθή
δμλμιμγία θαη ορώζεθε ε ζεμαία ηεξ Γπακάζηαζεξ, με ηα παναθηενηζηηθά ζύμβμια
ηεξ Φηιηθήξ Γηαηνίαξ. Τεκ επμμέκε, μ Γ. Δακόπμοιμξ, μπιανπεγόξ ηεξ Κεμέαξ,
ζθόηςζε ζηα Δενβεκάθηα ημκ ηάηανε ηεξ Ημνίκζμο, εκώ, ηαοηόπνμκα, μ Γθμιθίκμξ
Πεημεδάξ ζθόηςζε ζημ Θηόκηη ημκ εηζπνάθημνα ημο Ηηαμίιμπεε. Τεκ ίδηα μένα,
ζογθεκηνώζεθακ ζηεκ Πεναπώνα μη Φηιηθμί πνόθνηημη, ζηα Δενβεκμπώνηα
απμθαζίζηεθε ε επακάζηαζε θαη ε ζογθέκηνςζε μπιμθόνςκ ζηα Ιεγάια Δενβέκηα
ηςκ Γενακείςκ.
Γκ ης μεηαλύ, ζηεκ μνεηκή Ημνηκζία (Φεκεό θαη Δάπμιε)
επηθναημύζε ακαβναζμόξ θαη ηα επακαζηαηηθά επεηζόδηα πύθκςκακ. Οη Ημνίκζημη

δήηεζακ, ηόηε, από ημοξ Ηαιαβνοηηκμύξ αγςκηζηέξ κα ζηείιμοκ ανπεγό, αθμύ μ
Πακμύηζμξ Κμηανάξ είπε ανκεζεί κα εγεζεί ηεξ Γπακάζηαζεξ. Έηζη, ζηεκ Ημνηκζία
θαηέθζαζακ μη Πεημεδαίμη θαη μ Παπακίθαξ θαη, αθμύ ζογθέκηνςζακ όιμοξ ημοξ
απμθαζηζμέκμοξ άκηνεξ, λεζήθςζακ ηεκ πενημπή.
Σηηξ 27 ημο μεκόξ άνπηζε ε πμιημνθία ηςκ Τμύνθςκ ημο Αθνμθμνίκζμο, ηςκ μπμίςκ
όμενμξ πανέμεκε μ Ακδνίθμξ Κμηανάξ. Γκ ης μεηαλύ, μη Πεναπςνίηεξ, πμο από ηηξ
23 Ιανηίμο είπακ επακαζηαηήζεη οπό ημ Γηάκκε Φαηδή Ιειέηε θαη είπακ ζηήζεη
ζηναηόπεδμ ζηεκ Πεναπώνα, ήιζακ πνμξ εκίζποζε ηςκ πμιημνθμύκηςκ, εκώ μη
Δενβεκμπςνίηεξ ζηναημπέδεοζακ ζημ Γλαμίιη, θιείκμκηαξ έηζη ημκ Ζζζμό θαη
θαζηζηώκηαξ
ηεκ
πμιημνθία
ημο
θάζηνμο
αθόμε
ηζπονόηενε.
Σηηξ 22 Απνηιίμο, μ Ηεπαγηάμπεεξ πέναζε ηεκ ένεμε από θαημίθμοξ Βόπα,
ζηναημπέδεοζε ζημ Θέπαημ, εκώ ζηναηηςηηθά ημο ημήμαηα, πέναζακ ζηηξ Ηεπνεέξ γηα
κα θοθιώζμοκ ηεκ Ηόνηκζμ. Ε Κμονή Φακμύμ, μεηένα ημο Ηηαμήι, δηέηαλε ημ ζάκαημ
ημο Ακδνίθμο Κμηανά θαη ε εκημιή ηεξ εθηειέζηεθε αμέζςξ. Ο Ηεπαγηάμπεεξ
θαηάθενε, ηειηθά, κα ιύζεη ηεκ πμιημνθία, ακέβεθε ζημ θάζηνμ ζηηξ 23 Απνηιίμο,
άθεζε εκηζπύζεηξ, έθαρε ηεκ Ηόνηκζμ θαη πνμπώνεζε πνμξ ημκ ανγμιηθό θάμπμ.
Ε πμιημνθία επακαζοζηήζεθε, αιιά μέπνη ημ θζηκόπςνμ πανέμεηκε παιανή θαη μη
Τμύνθμη πέηοπακ με επηζεηηθέξ ελόδμοξ ηεκ εύνεζε ηνμθήξ. Σηηξ 8 Οθηςβνίμο, μ
Κηθόιαμξ Φνηζημδμύιμο Σμιηώηεξ δημνίζηεθε κέμξ ανπεγόξ ηεξ πμιημνθίαξ θαη ε
πνώηε ημο επηπείνεζε ήηακ ε θαηάιερε ημο μπονμύ ημο Πεκηεζθμοθίμο, από όπμο
μόκμ μπμνμύζε κα πνμζβιεζεί μ Αθνμθόνηκζμξ, εκώ απέθμρε ηηξ ακεθμδηαζηηθέξ
Οδμύξ ηςκ Τμύνθςκ.
Έηζη, ε απειπηζμέκε πνμζπάζεηα ηεξ 14εξ Κμεμβνίμο γηα ακεθμδηαζμό ηςκ
έγθιεηζηςκ, απέηοπε μηθηνά, ζημίπηζε μάιηζηα ζημοξ Τμύνθμοξ πμιιά ζύμαηα θαη
βύζηζε ημοξ πμιημνθμύμεκμοξ ζηεκ απειπηζία. Ε έιιεηρε ηνμθίμςκ, μη επηδεμίεξ πμο
άνπηζακ κα ηε ζοκμδεύμοκ, αιιά θαη ε ροπμιμγηθή επίδναζε ηεξ πηώζεξ ηεξ
Τνηπμιηηζάξ θαη ηεξ αηπμαιςζίαξ ημο Ηηαμίιμπεε, ακάγθαζακ ηεκ Κμονή Φακμύμ κα
δεηήζεη από ημοξ Έιιεκεξ, κα θένμοκ ημ γημ ηεξ ζημ ζηναηόπεδμ, γηα κα ζοκεκκμεζεί
μαδί ημο ηεκ πανάδμζε ημο θνμονίμο.
Έηζη, όηακ μ Υρειάκηεξ έιαβε ηεκ πνόζθιεζε ηςκ Ημνηκζίςκ γηα κα μεηαβεί με ημκ
μπέε ζηεκ Ηόνηκζμ, ζογθάιεζε ζηηξ 10 Δεθεμβνίμο ημο 1821 ζομβμύιημ με ηα μέιε
ηεξ Γενμοζίαξ, όπμο απμθαζίζηεθακ μη βαζηθμί όνμη πανάδμζεξ ημο θνμονίμο.
Σηηξ 12 Δεθεμβνίμο, μ Υρειάκηεξ με ημοξ Πεηνόμπεε, Ηνεββαηά, Ακαγκςζηανά,
Παπαθιέζζα, Φνηζηόπμοιμ θαη Ημνίκζμο Ηύνηιιμ έθηαζε ζηεκ Ηόνηκζμ, όπμο
εκώζεθε με ημκ Ημιμθμηνώκε, πμο ήηακ ήδε εθεί από ηηξ 9 Δεθεμβνίμο, εκώ ζηηξ 14
Δεθεμβνίμο έθηαζε θαη μ Ηηαμίιμπεεξ, μ μπμίμξ θαηκόηακ, πηα, μάιιμκ απνόζομμξ κα
παναδώζεη ημ θάζηνμ, εκώ πανάιιεια ανκμύκηακ κα απμθαιύρεη πμύ ήηακ θνομμέκμη
μη ζεζαονμί ημο.
Πεγή: https://streetlife.gr/2017/03/24/25-1821/

