
Χατζηγιάμμης Μερτζέλλος ή Σοφικίτης (1791-1860) 

Κμιμθμηνώκεξ, Κανασζθάθεξ, Παπαθιέζζαξ, Κακάνεξ, Μπμομπμοιίκα θαη 

πάνα πμιιμί άιιμη ήνςεξ ημο 1821 επακένπμκηαη ζηηξ μκήμεξ ηςκ Ειιήκςκ 

με αθμνμή ηεκ εζκηθή επέηεημ. Μαδί, όμςξ, με αοημύξ πμιέμεζακ δίπια ημοξ 

ςξ ίζμη πνμξ ίζμοξ θαη θάπμημη άιιμη πμο μπμνεί κα μεκ μκεμμκεύμκηαη με ηεκ 

ίδηα ζοπκόηεηα, αιιά ε δνάζε ημοξ ζημκ απειεοζενςηηθό αγώκα μόκμ μηθνή 

δεκ ήηακ.  

 

Χατζηγιάμμης Μερτζέλλος ή Σοφικίτης (1791-1860) 

Γεκκήζεθε ημ 1791 ζημ Σμθηθό Κμνηκζίαξ θαη γη’ αοηό πήνε ημ πνμζςκύμημ 

Σμθηθίηεξ. Σηα 18 ημο πνόκηα έθογε από ηεκ Ειιάδα θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε 

Μηθνά Αζία όπμο δεμημύνγεζε ηε δηθή ημο επηπείνεζε βγάδμκηαξ ανθεηά 

πνήμαηα. Οηακ ε Επακάζηαζε ήηακ ζηα ζθανηά, μοήζεθε ζηεκ Φηιηθή Εηαηνία 

θαη αθηενώζεθε ζημκ αγώκα ημο έζκμοξ γηα ηεκ ειεοζενία. Οηακ λεθίκεζε ε 

επακάζηαζε έθογε από ηεκ Μηθνά Αζία θαη εγήζεθε ηςκ όπιςκ ζημ Σμθηθό. 

Σε επηζημιή ημο ηεκ 1ε Μαΐμο ημο 1821, ακάθενε παναθηενηζηηθά: «…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. Δηαηειώκ πμιιάθηξ οπ’ ακςηένςκ μπιανπεγώκ, πιεκ πάκημηε 

δεκ έιεηρα από ημ κα μεκ έπς οπό ηεκ μδεγία μμο 500 θαη άιιμηε 1000 

ζηναηηώηαξ, ημοξ μπμίμοξ μεκ εοπμνμύκ ηόηε ημ ηαμείμκ ςξ γκςζηόκ ημίξ 

πάζη, ελμηθμκμμμύζα έλ ίδηςκ μμο θαη με μηζζμύξ θαη με αιιά ακαγθαία ςξ 

θαίκμκηαη εηξ ηεκ ζεμεηςζίκ μμο. έκεθα ημύημο εδαπάκεζα θαη ηεκ 

ακαπμιεθζείζακ θαηαζηαζίκ μμο, πςνίξ κα ζειήζς πμηέ κα αηζπνμθενδήζς, ή 

κα κμμίζς πμηέ όηη πνεςζηώ έκ ηαοηώ κα πνμβιέρς θαη δηα ηεκ μέιιμοζακ 

ελμηθμκόμεζηκ ηεξ θαμειίαξ μμο, δηόηη είπα ζηαζενίκ πεπμίζεζηκ όηη 

ειεοζενςζείζεξ ηεξ παηνίδμξ έθ ηεξ ηονακκίαξ, μη οπέν αοηήξ παζόκηεξ 

μέκμοκ οπό ηεκ θεδεμμκίακ ηεξ…» 

Με δηθά ημο πνήμαηα ελόπιηζε ημκ ζηναηό ημο θαη θήνολε ηεκ Επακάζηαζε 

ζηεκ Κμνηκζία ζηηξ 31 Μανηίμο 1821. Ακαγκςνίδμκηαξ ηε γεκκαηόηεηά ημο, ε 

θοβένκεζε ημκ όνηζε πηιίανπμ θαη ανγόηενα ζηα 1825 μη Κμνίκζημη πνόθνηημη 

ημκ πνόηεηκακ γηα ακηηζηνάηεγμ όπμο θαη  έγηκε ημ 1825. Πέζακε θηςπόξ 

αιιά οπενήθακμξ πμο πμιέμεζε γηα ηεκ ειεοζενία. 
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