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Δηζαγσγή
Όηη ε επαλάζηαζε ηνπ 1821 απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν γεγνλόο ησλ λενηέξσλ ρξόλσλ
ζηε καθξαίσλε Ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ είλαη θάηη ην γεληθά παξαδεθηό, ηόζν πνιύ
κάιηζηα ώζηε λα κνηάδεη θαη απηνλόεην θαη θνηλόηνπν.
Ζ ζπρλή, ε ζρεδόλ πάληα θαηαρξεζηηθή αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο έρεη νδεγήζεη
ζηελ απώιεηα ηνπ δηπινύ λνήκαηόο ηεο: ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη ηνπ
Γέλνπο. Δπεηδή ηελ επηθαινύκαζηε ρσξίο αλαζηνραζκό, από πεγή εκπλεύζεσο θαη
ηζηνξηθήο κλήκεο, ε Δζλεγεξζία έρεη κεηακνξθσζεί ζ΄ έλα ξεηνξηθό ζηεξεόηππν θαη ε
ζπληαξαθηηθή αιήζεηά ηεο έρεη κεηαβιεζεί ζε απιό ηδενιόγεκα.
Ρν 1821«μεπήδεζε» σο ηζηνξηθό γεγνλόο από ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο
ειάρηζηα επλντθέο. Ρα θαζνξηζηηθά μέλα ζπκθέξνληα, νη δεδνκέλνη ειιεληθνί πεληρξνί
πιηθνί πόξνη, ε νξγαλσκέλε ζεζκηθή βαξβαξόηεηα κηαο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο
πνπ εζεσξείην κελ ν «Κεγάινο Αζζελήο» αιιά εμαθνινπζνύζε λα είλαη ηζρπξή, θαη ν
απαγνξεπηηθόο ζπζρεηηζκόο ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ
ην 1821λα κνηάδεη πην πνιύ κε ζαύκα παξά κε πξαγκαηηθόηεηα. Κέζα απ΄ απηό ην
έπνο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην αδάκαζην («αλαξρηθό» γηα ηνλ Θίζζηλγθεξ) ειιεληθό
πλεύκα. Ρν πλεύκα εθείλν πνπ είλαη αθάληαζηα αλζεθηηθό ζηελ θαξηεξία ηνπ θαη
απίζηεπηα παξαγσγηθό ζηελ δξάζε ηνπ, όπσο δηαθπιάρζεθε θαη εληζρύζεθε από ηελ
Νξζόδνμε Ξίζηε.
Ζ ραξαθηεξηζηηθόηεξε ελζάξθσζε απηνύ ηνπ πλεύκαηνο είλαη ν Θεόδσξνο
Θνινθνηξώλεο. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ κπνξνύκε λα ζέζνπκε ην εξώηεκα,
πνηα ήηαλ ε ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821. Δθ πξννηκίνπ απηό είλαη
ιαλζαζκέλν. Ζ ζσζηόηεξε δηαηύπσζή ηνπ, όπσο ζα απνδεηρζεί πεξίηξαλα πην θάησ, κε
δεδνκέλε ηελ εδξαίσζε ηεο επαλαζηάζεσο ζηελ Ξεινπόλλεζν, είλαη: ΠΟΙΟΣ ήηαλ ε
ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821.
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Ξξντζηνξία
Κε ηελ άισζε ηεο Βαζηιεύνπζαο εθείλε ηε καύξε Ρξίηε ηεο 29 εο Καΐνπ 1453, η’ όλνκα
ηνπ Έιιελα έζβεζε απ’ ηνλ ράξηε ησλ ιαώλ ηεο γεο. Δπί 400 ρξόληα πεξίπνπ δνθίκαζε
ν Διιεληζκόο ηελ θαηαπίεζε θαη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ Ρνύξθνπ ηπξάλλνπ: ζθαγέο
εμαλδξαπνδηζκνί, δηώμεηο, βίαηνη εμηζιακηζκνί, αξπαγέο, αλείπσηεο θαηαζηξνθέο θαη
σδίλεο κε θνξσλίδα όισλ ην θνβεξό παηδνκάδσκα. Υζηόζν ην λέν «Κνιώλ Ιαβέ» ηνπ
ηειεπηαίνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα πξνο ηνλ Κερκέη, άθεζε ηεξή παξαθαηαζήθε
ζηνπο ζθιαβσκέλνπο. Δθείλε ηελ απνθξάδα εκέξα ράζεθαλ ηα πάληα, πιελ ηεο ηηκήο.
Γηόηη ν απηνθξάηνξαο δελ παξέδσζε ηελ Ξόιε, όπσο ζα ήηαλ ινγηθό θαη «ξεαιηζηηθό»
αθνύ δελ ππήξρε ειπίδα ζσηεξίαο. Ζ Ξόιε ΔΞΔΠΔ. Απηή ε ζπζία είρε ηεξάζηηα εζηθή
ζεκαζία γηα ην ππόδνπιν Γέλνο. Ήηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δεμακελή, απ’ όπνπ
αληινύζε ςπρηθά θαη εζηθά απνζέκαηα γηα λα ζπληεξεί, ηελ έλζεε ηξέια ηνπ.
Ξξηλ ηε κεγάιε επαλάζηαζε, πξνεγήζεθαλ πεξίπνπ 150 απνηπρεκέλεο εμεγέξζεηο
κηθξέο θαη κεγάιεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
ην 1463 ε Ξεινπόλλεζνο κε ηε βνήζεηα κνλάδσλ ελόπισλ Θξεηώλ, όηαλ αθόκα
ε
Θξήηε βξηζθόηαλ θάησ από βελεηηθή θπξηαξρία
ην 1470 ε Σαιθίδα,
ην 1479 ε Κεζζελία καδί κε ηε Κάλε,
ην 1481 ε Ήπεηξνο όπνπ θαηνξζώζεθε λα ηδξπζεί πξνζσξηλό Διιεληθό θξάηνο
κε πξσηεύνπζα ηε Σεηκάξξα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ
ην 1496 θαη 1499 θαη από ην 1500 σο ην 1532 (32 νιόθιεξα ρξόληα) βξηζθόηαλ
ζε επαλαζηαηηθό αλαβξαζκό ε Ξεινπόλλεζνο θαη ε Αηησιναθαξλαλία
ην 1571 κε ηε λαπκαρία ηεο Λαππάθηνπ επαλαζηαηνύλ ε Ξεινπόλλεζνο, ε
Πηεξεά,
ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ε Καθεδνλία θαη ε Θύπξνο όπνπ ζηηο πνιηνξθνύκελεο
Ακκόρσζην θαη Ιεπθσζία ε αληίζηαζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ κεγαιεηώδεο,
πξνηηκώληαο λα πεζάλνπλ θαίγνληαο πξηλ ηα ζπίηηα ηνπο ή απηνθηνλώληαο παξά
λα παξαδνζνύλ. Ρόηε ήηαλ πνπ ν Πνπιηάλνο δηέηαμε ηε ζθαγή όινπ ηνπ
ειιεληθνύ έζλνπο θαη ηελ αλαίξεζε κε παξέκβαζε ησλ Φαλαξησηώλ, κε ην
ζθεπηηθό όηη θαηόπηλ ηνύηνπ δε ζα ππήξραλ ξαγηάδεο λα απνδίδνπλ θόξνπο θαη
λα δνπιεύνπλ γηα ηνπο Ρνύξθνπο.
ην 1585 ε Αηησιναθαξλαλία θαη ε Ήπεηξνο
ην 1601 σο ην 1613 ε Θύπξνο, ε Θξήηε, ε Ξεινπόλλεζνο θαη ε Ήπεηξνο (θίλεκα
ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηινζόθνπ)
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ην 1645 σο ην 1669 ε Θξήηε όπνπ νινθιεξώλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο από ηνπο
Νζσκαλνύο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη θαη από ηξνκαθηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ
ιόγσ γελνθηνλίαο κε ζύκαηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λεθξνύο.
ην 1684 σο ην 1699 ηα Δπηάλεζα, ε Ήπεηξνο, ε Πηεξεά θαη ε Ξεινπόλλεζνο
ην 1715 θαη 1766 ε Ξεινπόλλεζνο
ην 1770 ε Ξεινπόλλεζνο καδί κε Ήπεηξν, Αθαξλαλία, Θξήηε, Πηεξεά θαη λεζηά
Αηγαίνπ (Νξισθηθά)
ην 1803 σο ην 1807 όιεο νη ειιεληθέο πεξηνρέο (θαηαζηξνθή Πνπιίνπ) όπνπ
αθαλίζηεθε ζρεδόλ όιε ε θιεθηνπξηά.
Νξκώκελνο από όια ηα παξαπάλσ είπε θάπνηα ζηηγκή ν γέξνο ηνπ Κσξηά: «Ρν γέλνο
πόηε δελ ππνηάρζεθε ζηνλ Πνπιηάλν. Δίρε πάληα ηνλ Βαζηιηά ηνπ, ηνλ ζηξαηό ηνπ, ηα
θάζηξα ηνπ. Βαζηιηάο ηνπ ν Καξκαξσκέλνο Βαζηιηάο . Πηξαηόο ηνπ νη Αξκαησινί θαη νη
Θιέθηεο. Θάζηξα ηνπ ε Κάλε θαη ην Πνύιη».
Κέζα ζ’ όινλ απηό ηνλ νξπκαγδό ησλ γεγνλόησλ, νξηζκέλνη Έιιελεο αλ θαη
απνγνεηεπκέλνη από ηε ζηάζε ησλ μέλσλ δπλάκεσλ θαη ηδίσο ησλ νκνδόμσλ Οώζσλ
βξίζθνπλ ηε δύλακε λα νξγαλσζνύλ πιάζνληαο ηνλ κύζν ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ε
νπνία θαζνδεγνύηαλ από κηα αόξαην αξρή, αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη απηή ήηαλ ε
Οσζία. Υζηόζν απηή ε αξρή εθηόο από αόξαηε ήηαλ θαη αλύπαξθηε. Ρα νλόκαηα όκσο
ηνπ Μάλζνπ, ηνπ Ρζαθάισθ θαη ηνπ Πθνπθά ζα κείλνπλ ζηελ αησληόηεηα γη’ απηό ηνπο
ηνλ «παξαινγηζκό» πνπ ηειηθά ζπλάζπηζε όινπο ηνπο Έιιελεο, ζηξαηνινγώληαο
πξνζσπηθόηεηεο όπσο ηνλ Ξαπαθιέζζα πνπ έθαλαλ ην όξακα ρεηξνπηαζηό γεγνλόο.
Πεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο ππόδνπινπο ππήξμε θαη ν Οήγαο Φεξαίνο (θαηά θόζκνλ
Αληώληνο Θπξηαδήο) πνπ κε ην Θνύξηό ηνπ αιιά θαη ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπ
(ζηξαγγαιίζηεθε από ηνπο Ρνύξθνπο ζην Βειηγξάδη) ελέπλεπζε δηάππξν δήιν γηα ηνλ
κεηέπεηηα μεζεθσκό. Από θνληά θαη ν Άγηνο Θνζκάο ν Αηησιόο, ν Άγηνο ησλ
γξακκάησλ πνπ έβγαιε από ην ζθόηνο ηεο ακάζεηαο ηνλ Διιεληζκό θαη ηνπ ζύκηζε ηνλ
πξννξηζκό θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ. Θαη απηόο ήηαλ έλαο ζεκαληηθόηαηνο θξίθνο ηεο
αιπζίδαο ησλ ζπκάησλ ησλ θιεξηθώλ πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα ην όξακα ηεο
ειεπζεξίαο (6.000 θαηά ηνλ γάιιν πξόμελν Ξνπθεβίι) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
καθξαίσλεο ηπξαλλίαο. Γελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί εδώ θαη ε ζπζία ελόο εθ ησλ
πξσηνκαξηύξσλ ηνπ μεζεθσκνύ, Ξαηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’ αλήκεξα ηεο
Αλαζηάζεσο ηνπ 1821, ν ζάλαηνο ηνπ νπνίνπ γέκηζε κε ζπλαηζζήκαηα ιύπεο αιιά θαη
ηεξήο αγαλάθηεζεο ηνπο Έιιελεο .

Γηεζλείο ζπζρεηηζκνί
Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε εμεξξάγε ππό ηνπο δπζκελέζηεξνπο νησλνύο: εθηά ρξόληα
κεηά ην Βαηεξιό, από ηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν σο ηελ Ηηαιία ε Δπξώπε ζείεηαη από
εμεγέξζεηο πνπ απεηινύλ ηα κνλαξρηθά θαζεζηώηα ηεο. Ζ είδεζε ηνπ ειιεληθνύ
μεζεθσκνύ βξίζθεη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Κ. Γπλάκεσλ λα ζπλεδξηάδνπλ ζην
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Ιάηκπαρ ηεο Απζηξίαο γηα ην πώο ζα θαηαζηείιεη ε «Ηεξά Ππκκαρία» ηνπ απζηξηαθνύ
θαγθειαξίνπ Κέηηεξληρ, ηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ζηε Λεάπνιε θαη Ξεδεκόληην. Θαη
ελώ ε θαηαζηνιή απηώλ ησλ θηλεκάησλ δελ έκνηαδε δύζθνιε γη΄ απηέο ππόζεζε, ε
ειιεληθή πεξίπησζε ηηο γέκηδε αλεζπρία γηαηί απεηινύζε ηελ πνιππόζεηε επξσπατθή
ηζνξξνπία, κεηά θαη ηελ ζπληξηβή ηνπ Λαπνιένληα. Υο εθ ηνύηνπ απαηηείην λέα
ζηξαηεγηθή θαη δηπισκαηία γηα ηελ «δηαηήξεζε ηεο ηάμεσο» αθνύ:
α) Ζ Διιάδα απνηεινύζε «γέθπξα» ζηηο δύν επείξνπο θαη,
β) Ζ αλαηξνπή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεσο κε ηελ δηάιπζε ηεο Νζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο δεκηνπξγνύζε λέεο θαη απξόβιεπηεο δπλακηθέο ζηελ πεξηνρή.
Ζ ηύρε ηνπ «κεγάινπ αζζελνύο», βξέζεθε μαλά ζην επίθεληξν ησλ δηπισκαηηθώλ
ζπδεηήζεσλ. Ρν Αλαηνιηθό Εήηεκα έγηλε μαλά δηεζλέο…
Εεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, εζληθά ζπκθέξνληα θαη πεξίπινθνη δηπισκαηηθνί
ππνινγηζκνί, πνπ θάζε αλαθηνβνύιην θαη θπβέξλεζε ηεο Δπξώπεο δηαηεξνύζε γηα ηνλ
εαπηό ηεο, ζπζπείξσζαλ ηηο Κ. Γπλάκεηο ελάληηα ζηελ ειιεληθή ππόζεζε.
Νη Βξεηαλνί όπσο θαη νη Γάιινη ήηαλ κε ην κέξνο ηνπ Πνπιηάλνπ εμ ππνινγηζκνύ:
ήζειαλ (όπσο θαη ζήκεξα) ηζρπξή Ρνπξθία σο δύλακε αλαζρέζεσο ηεο ξσζηθήο
πξνζπάζεηαο θαζόδνπ ζην Αηγαίν. Θαηά ηνλ ηζηνξηθό Crawley νη Άγγινη ππήξμαλ επί
ηξεηο γελεέο θηιόηνπξθνη πξσηίζησο επεηδή κηζνύζαλ ηνπο Οώζνπο, θαη δεπηεξεπόλησο
επεηδή έβιεπαλ ηνλ ειιεληζκό σο αληαγσληζηηθή λαπηηθή δύλακε. Δπηπιένλ νη πξώηνη
θνβνύληαλ ηελ, κεηά ηνλ Λαπνιένληα, αλαβίσζε ηνπ γαιιηθνύ θηλδύλνπ.
Σαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ππόκλεκα ηνπ Γάιινπ πξόμελνπ ζηελ Θεζζαινλίθε Cousinery
πνπ ην 1822 κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη όηη ζην αλαγελλώκελν ειιεληθό έζλνο ε Αγγιία
αλαγλώξηδε κία λαπηηθή δύλακε , έλαλ αληίπαιν πνπ έπξεπε λα πληγεί ζην ιίθλν ηνπ.
Θάηη πνπ ην ελζηεξληδόηαλ βέβαηα θαη ν Γάιινο Κνλάξρεο …
Δθείλε πάλησο πνπ δελ επξόθεηην λα πξνθαιέζεη έθπιεμε κε ηελ ζηάζε ηεο ήηαλ ε
Απζηξία ηνπ θαγθειαξίνπ Κέηηεξληρ. Απηή επηζπκνύζε λα πλίμεη θάζε ηδέα
θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ θαζεζηώηνο δηαθπβέξλεζεο θαη θαηαδπλάζηεπζεο ησλ ιαώλ
πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο, όπσο ηεο Νπγγαξίαο θαη ησλ ζιαβηθώλ θαη ηηαιηθώλ
πιεζπζκώλ πνπ είρε ππό ηελ επνπηεία ηεο. Υο εθ ηνύηνπ ε ειιεληθή ππόζεζε
απνηεινύζε επηθίλδπλν παξάδεηγκα δηόηη ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ηελ εμέγεξζε θαη
απηώλ ησλ ππνδνύισλ. Γηα απηό θαη θπληθόηαηα νκνινγνύζε: «Δθεί θάησ, πέξα από ηα
αλαηνιηθά καο ζύλνξα, 300.000 άηνκα ζα θξεκαζηνύλ, ζα ζηξαγγαιηζηνύλ, ζα
παινπθσζνύλ. Απηό είλαη έλα γεγνλόο ρσξίο θακία ζεκαζία».
Ζ Οσζία, ηώξα σο νκόζξεζθε ρώξα αλ θαη ζα κπνξνύζε λα είλαη ν θπζηθόο πξνζηάηεο
ησλ Διιήλσλ, δελ ήηαλ, αλεμάξηεηα από ηνλ θαηά παξάδνζε αληηηνπξθηζκό ηεο. Από
ηελ κία είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ερζξηθή Ρνπξθία θαη από ηελ άιιε έλα
ζπλαζπηζκό αγγινγαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ πνπ απεηινύζε λα εηζέιζεη ζηελ ρεξζόλεζν
ηνπ Αίκνπ κεηά ηελ δηάιπζε ηεο Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ξξνηηκνύζε ινηπόλ, λα
έρεη ππνρείξην κηα αδύλακε ή-αθόκα θαιύηεξα-ειεγρόκελα απ’ ηελ ίδηα δηαιπόκελε
Ρνπξθία, παξά κηα αλεμάξηεηε Διιάδα θαη πηζαλόλ θαη άιια αλεμάξηεηα βαιθαληθά
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θξάηε πνπ ζα αθνινπζνύζαλ ην παξάδεηγκά ηεο. Ρν γεγνλόο όηη εθείλν ηνλ θαηξό
ξώζνο ΞΔΜ ήηαλ ν Θαπνδίζηξηαο, είλαη θάηη πνπ εληάζζεηαη ζηελ γεληθόηεξε πνιηηηθή
ηεο, πεξί δηαηεξήζεσο ησλ εζσηεξηθώλ ηαξαρώλ κέζα ζηελ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία
κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ςεπδαηζζήζεσο ζηνπο ξαγηάδεο όηη ζα ηνπο ζπλδξάκεη(όπσο
ηξαγηθά απεδείρζε ζηα Νξισθηθά). Υο επηπιένλ απόδεημε όισλ απηώλ ήηαλ θαη ε
ππνγξαθή ηεο ξσζνηνπξθηθήο ζπλζήθεο ζπκκαρίαο ην 1798 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Νζσκαληθώλ ζπκθεξόλησλ, όηαλ ν Λαπνιέσλ εηζέβαιιε ζηελ Αίγππην, επαξρία ηεο
απηνθξαηνξίαο.
Ρέινο ζην ίδην κήθνο θύκαηνο θαη νη ΖΞΑ πνπ πξνζεισκέλεο ζην δόγκα Κνλξόε παξά
ηηο επίζεκεο ππέξ ησλ Διιήλσλ δηαθεξύμεηο, επεδίσθε, ηελ εύλνηα ησλ Νζσκαλώλ γηα
ηελ ππνγξαθή εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ώζηε λα εθηνπίζνπλ ηα αγγιηθά ζπκθέξνληα.
Νη ζηξαηησηηθέο θηλήζεηο ησλ εκπνιέκσλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα ηξάβεμαλ
ακέζσο ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ. Ρν δηνγθνύκελν θηιειιεληθό ξεύκα
ζηηο ρώξεο ηνπο, ηνπο αλάγθαζε λα πηνζεηήζνπλ πην ήπηα ηαθηηθή απέλαληη ζηνπο
αγσληδνκέλνπο Έιιελεο. Σσξίο λα κεηαβάιινπλ πνιηηηθή, απνθάζηζαλ κε
πξνεμάξρνληεο ηνπο Άγγινπο, λα ζηείινπλ κπζηηθνύο ηνπο πξάθηνξεο ζηελ πεξηνρή. Νη
Βξεηαλνί κάιηζηα έζηεζαλ ζηα Δπηάλεζα, αθόκε θαη παξάξηεκα ησλ κπζηηθώλ
ππεξεζηώλ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθηλνύκελεο αιιεινγξαθίαο. Πηνλ ηνκέα απηό ν
αγγινγαιιηθόο αληαγσληζκόο ήηαλ ηέηνηνο πνπ, ελώ επίζεκα θαη νη δύν είραλ
ραξαθηεξίζεη ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε σο αληαξζία, έθηαζαλ ζην ζεκείν αθόκα θαη
λα δηεπθνιύλνπλ ηαμηδηώηεο θαη εζεινληέο πνπ δεηνύζαλ λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα,
επηιέγνληάο ηνπο πξνζεθηηθά, ώζηε λα πιεξνθνξνύληαη ελδειερώο γηα ην ηη ζπλέβαηλε
ζηε καθξηλή Βαιθαληθή. Ρν ηξαγειαθηθό είλαη όηη ελώ θαηά ηνλ αγγιηθό λόκν
ραξαθηεξηδόηαλ έγθιεκα ε θαηάηαμε Βξεηαλνύ ππεθόνπ ζε μέλν ζηξαηό, θαη νη
Γθόξληνλ θαη Ιόξδνο Βύξσλαο π.ρ. έπξεπε λα ζπιιεθζνύλ, όρη κόλν δελ
εθξαηήζεζαλ, αιιά ν ηειεπηαίνο βξέζεθε αθόκα θαη λα θηινμελείηαη από ηνλ αγγιηθό
ζηξαηό κεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Θεθαιινληά.
Ζ Γαιιία από ηελ άιιε ελώ εθνδίαδε ηνπο Ρνύξθνπο κε πνιεκηθά πινία, ηαπηόρξνλα
άθελε αλνηρηό ην ιηκάλη ηεο Καζζαιίαο γηα ηηο απνζηνιέο εζεινληώλ θαη πνιεκηθνύ
λαπηηθνύ ζηελ Διιάδα. Ρηο πιεξνθνξίεο κάιηζηα πνπ ειάκβαλε από απηνύο ηηο
δηνρέηεπε ζην Κέηηεξληρ.
Όινη απηνί έθηαλαλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα ππό ηνλ καλδύα ηνπ θηιέιιελα.
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πξαγκαηηθνί θηιέιιελεο ή αλ ζέιεηε απηνί πνπ βνήζεζαλ ζηελ
ειιεληθή ππόζεζε, όπσο απνθαιππηηθά αλαθέξεη ν αγλόο Francois Graillard, ήηαλ
ειάρηζηνη…..

Ιόγνη δηακνξθώζεσο ζηξαηεγηθήο επαλαζηαηώλ
Μεθηλώληαο από ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη γηα ηελ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ήηαλ ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ε αλάγθε ππνζηήξημεο από έλα θηιηθό
ζηξαηό.
Πε ζηξαηεγηθό επίπεδν, ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο Νζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ Δπαλαζηαηώλ ήηαλ ε ζπληξηπηηθή αξηζκεηηθή αιιά θαη πιηθή
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ππεξνρή ηεο πξώηεο. Αλ ν Πνπιηάλνο Καρκνύη Β' θαηόξζσλε λα ζπγθεληξώζεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαηά ησλ Διιήλσλ, ζα κπνξνύζε λα ηνπο παηάμεη θαη λα επαλαζηπιώζεη
ηελ νζσκαληθή δηνηθεηηθή εμνπζία ζηηο πεξηνρέο πνπ είραλ εμεγεξζεί.
Γηα λα κπνξέζνπλ νη Έιιελεο λα επηθξαηήζνπλ ζε επξύηεξεο γεσγξαθηθέο ελόηεηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεδηάδσλ θαη. ησλ νρπξσκέλσλ πόιεσλ, έπξεπε λα
απνηξέςνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιπηέξνπ κέξνπο ησλ νζσκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ
ελαληίνλ ηνπο.
Ρν ζρέδην ηνπ ςειάληε βαζηδόηαλ ζε ηέζζεξηο επηζπκεηνύο παξάγνληεο, γηα λα
απνηξέςεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ νζσκαληθώλ ζηξαηώλ θαηά ησλ Διιήλσλ.
Ξξώηνλ, ήιπηδε λα παξαζύξεη ηε Οσζία ζε έλα ξσζνηνπξθηθό πόιεκν, ν νπνίνο
αλαπόθεπθηα ζα απνξξνθνύζε ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηεο νζσκαληθήο
ζηξαηησηηθήο πξνζπάζεηαο. Υζηόζν ν Κέηηεξληρ θαη νη Βξεηαλνί θαηάθεξαλ λα
πείζνπλ ηνλ Ρζάξν λα κελ αλακεηρζεί.
Γεύηεξνλ, ήιπηδε ζηε ζύκπξαμε ησλ Ονπκάλσλ παηξησηώλ ηνπ, ηπρνδηώθηε όπσο
απνδείρηεθε, νπιαξρεγνύ Βιαδηκεξέζθνπ, θαζώο θαη ζε εζληθέο εμεγέξζεηο ησλ
Πέξβσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ.
Ρξίηνλ, γλώξηδε όηη ε νζσκαληθή εθζηξαηεία θαηά ηνπ Αιή Ξαζά είρε ήδε δεζκεύζεη
έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ νζσκαληθνύ ζηξαηνύ.
Ρέηαξηνλ ήιπηδε ζηελ όζν κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηξαλνηνπξθηθνύ πνιέκνπ
πνπ ζα μέζπαγε από ζηηγκή ζε ζηηγκή.
Θαζώο νη δπν πξώηεο από ηηο παξαπάλσ επηδηώμεηο δελ πινπνηήζεθαλ, ε ίδηα ε εηζβνιή
ζηε Κνιδνβιαρία ηνπ ςειάληε θαηέιεμε λα είλαη ν κόλνο αληηπεξηζπαζκόο, πέξα από
ηνλ Αιή Ξαζά, πνπ δέζκεπζε νζσκαληθέο δπλάκεηο καθξηά από ηα θέληξα ηνπ
ειιεληθνύ πιεζπζκνύ θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο εμέγεξζεο. Νη δπλάκεηο ηνπ
ςειάληε ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο, θαη ε βάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο πνιύ αβέβαηε,
γηα λα αληηζηαζνύλ επί καθξόλ ζηηο νζσκαληθέο αληεπηζέζεηο. Δληνύηνηο, έδσζαλ κηα
ζεκαληηθή αξρηθή πίζησζε ρξόλνπ ζηνπο Έιιελεο ηεο Λόηηαο Διιάδαο, θαζώο
δέζκεπζαλ νζσκαληθά ζηξαηεύκαηα ζπλνιηθά 50.000 πεξίπνπ νπιηηώλ.
Αλ έλα
ζεκαληηθό κέξνο απηώλ ησλ ζηξαηεπκάησλ είρε θηλεζεί πξνο ηελ Λόηηα Διιάδα πξηλ από
ηελ πηώζε ηεο Ρξίπνιεο, ε έθβαζε ηνπ επαλαζηαηηθνύ αγώλα ζηελ Ξεινπόλλεζν ζα
ήηαλ πηζαλόλ δπζκελήο εμαξρήο. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ε απηνζπζία ηνπ ςειάληε
ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αξρηθή επηηπρία ηεο εμέγεξζεο ζηε Λόηηα Διιάδα.
Αθόκα θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο Ρξίπνιεο, ν Καρκνύη ζπλέρηζε λα ζεσξεί ηνλ Αιή
Ξαζά σο ην κείδνλ εζσηεξηθό ηνπ πξόβιεκα. Πε έλα βαζκό, ηα μεζπάζκαηα ηπθιήο
θαη σκήο βίαο θαηά ησλ Διιήλσλ ηεο Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαη ηδίσο ην
ζηνηρείν ηνπ θαλαηηθνύ ηζιακηζκνύ, θάηη πνπ ραξαθηήξηδε έηζη θαη αιιηώο όιε ηελ
πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο, είραλ σο ζηόρν λα απνηξέςνπλ ηηο κνπζνπικαληθέο
δπλάκεηο ηνπ Αιή Ξαζά, από κηα ελδερόκελε ζπκκαρία κε ηνπο Έιιελεο. Αιιά κεηά
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ηελ ήηηα ηνπ πξώηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1822, ε Ξύιε απαιιάρζεθε θαη από ην
εζσηεξηθό απηό κέησπν.
Γύν επηπιένλ παξάγνληεο, πνπ εκπόδηζαλ ηνλ Καρκνύη λα ζπγθεληξώζεη ηηο δπλάκεηο
ηνπ θαηά ησλ επαλαζηαηώλ ζηελ πεξίνδν 1821-23, ήηαλ:
α)Ν Θαπνδίζηξηαο ν νπνίνο θαηόξζσζε ην 1821 κε επθπείο δηπισκαηηθέο
ελέξγεηεο σο «ΞΔΜ» ηνπ Ρζάξνπ λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε ζηελ Ξύιε, όηη ε
Οσζία ίζσο επελέβαηλε ζηξαηησηηθά, εξρόκελνο σο ζπλήζσο ζε αληηπαιόηεηα κε ηνλ
Κέηηεξληρ. Άιισζηε όπσο ζπκνζνθηθά δήισλε: «Ξηζηέςηε κε, είκαη γηα ηνλ Ξξίγθεπα
Κέηηεξληρ, έλα από εθείλα ηα δεηλά ηα νπνία κε κπνξώληαο λα εθξηδώζεη νθείιεη λα ηα
ππνκείλεη». Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί ν ζηξαηησηηθόο αληίθηππνο ησλ δηπισκαηηθώλ
ελεξγεηώλ ηνπ Θαπνδίζηξηα, ν νπνίνο ήηαλ λα δεζκεπηνύλ ζεκαληηθέο εθεδξείεο ζηα
βόξεηα ζύλνξα ηεο Νζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα
ελδερόκελε ξσζηθή επίζεζε.
β) Ρν 1821 μέζπαζε ηειηθά ηξαλνηνπξθηθόο πόιεκνο, ν νπνίνο δηήξθεζε κέρξη ην
1823 θαη δέζκεπζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νζσκαληθνύ ζηξαηνύ ακέζσο κεηά ηελ
εμόλησζε ηνπ Αιή Ξαζά. Ξξέπεη λα ηνληζηεί εδώ, όηη ε έλνπιε αλακέηξεζε ηεο
Ξύιεο κε ην Ηξάλ γηα ηελ πνιηηηθή επηθπξηαξρία ηεο Κέζεο Αλαηνιήο δηήξθεζε
κεξηθνύο αηώλεο, ρσξίο λα πξνθύςεη ηειηθά απόιπηνο επηθπξίαξρνο. Ν ηξαλνηνπξθηθόο
πόιεκνο ηνπ 1821-23 ήηαλ ν ηειεπηαίνο (έιεμε κε αλαθσρή) κεηαμύ ησλ δπν απηώλ
δπλάκεσλ, νη νπνίεο αξγόηεξα αλαγθάζζεθαλ λα ππεξακύλνληαη ησλ δσηηθώλ ηνπο
ζπκθεξόλησλ έλαληη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο Δπξώπεο θαη επνκέλσο, δελ ήηαλ
πιένλ ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ ην κεηαμύ ηνπο αληαγσληζκό.
Απνηέιεζκα όισλ απηώλ ήηαλ, ε Δπαλάζηαζε λα εμαπισζεί ζε επξύηεξεο πεξηνρέο ηεο
ζεκεξηλήο Διιάδαο, από ηελ Ξεινπόλλεζν θαη ηα πεξηζζόηεξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ,
κέρξη ηε Σαιθηδηθή θαη ηε Γπηηθή Καθεδνλία. Πύκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ Clausewitz
(ελόο κεγάινπ ζεσξεηηθνύ ηνπ πνιέκνπ ηνπ 19 νπ αηώλα), αθνύ ε γεσγξαθηθή απηή
εμάπισζε ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ νζσκαληθνύ
ζηξαηνύ, ζα επέηξεπε ζηνλ ηειεπηαίν λα θαηαζηείιεη ηνλ ειιεληθό αληαξηνπόιεκν
ζηηο πεξηζζόηεξεο εζηίεο ηνπ,
Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ππεξνρή ηνπ έλαληη ησλ επαλαζηαηώλ θάλεθε από ηελ
επθνιία κε ηελ νπνία εμνπδεηεξώζεθαλ νη εζηίεο ηεο Δπαλάζηαζεο ζε πεξηνρέο νη
νπνίεο βξίζθνληαλ πην θνληά ζηα βαζηθά θέληξα θαη ηηο θύξηεο γξακκέο
αλεθνδηαζκνύ ησλ Νζσκαλώλ, όπσο:
α) ζηε Βόξεηα Διιάδα, όπνπ ζηε Σαιθηδηθή ε Δπαλάζηαζε θαηεζηάιε κεηαμύ
Νθησβξίνπ 1821 θαη Φεβξνπαξίνπ 1822 ελώ ζηνλ Όιπκπν θαη ηε Γπηηθή
Καθεδνλία σο ηελ άλνημε ηνπ 1822, έπεηηα από επηζέζεηο ελόο νζσκαληθνύ
ζηξαηεύκαηνο 20.000 αλδξώλ, θαη
β) ζηελ απνκαθξπζκέλε Κύπξν, όπνπ ζεκεηώζεθαλ ζπλσκνηηθέο θηλήζεηο νη
νπνίεο πξνδόζεθαλ θαη νη Ρνύξθνη θαηέπλημαλ ην θίλεκα ζην αίκα. Πηηο 9 Ηνπιίνπ 1821
εθηειέζζεθαλ, αξλνύκελνη λα εμηζιακηζζνύλ, ν Αξρηεπίζθνπνο Θππξηαλόο, νη
7

Κεηξνπνιίηεο Ξάθνπ, Θηηίνπ, Θπξελείαο θαη 450 αθόκα αλώηεξνη θαη θαηώηεξνη
θιεξηθνί, πξόθξηηνη θαη άιινη πξνύρνληεο. Υζηόζν νη Θύπξηνη δελ ζηακάηεζαλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ αγώλα είηε αλεθνδηάδνληαο Διιαδηθά πνιεκηθά πινία, είηε
πξνζεξρόκελνη θαηά εθαηνληάδεο ζρεκαηίδνληαο εζεινληηθά ζώκαηα, δίλνληαο ην
παξόλ ζε όιεο ηηο κεγάιεο κάρεο ζηα κεηέπεηηα ζέαηξα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Αληηζέησο, η γεωμορθολογία ηης Νόηιας Ελλάδας εσνοούζε ζε μεγάλο
βαθμό ηην ελληνική πλεσρά, λόγω ηων ορεινών ηης όγκων.
Όκσο, ε
Δπαλάζηαζε είρε εδξαησζεί θαη ζηηο πεδηάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ πόιεσλ.
Απηό ζήκαηλε, όηη ζε κηα ελδερόκελε κεγάιε
νζσκαληθή αληεπίζεζε νη Έιιελεο ζα βξίζθνληαλ αληηκέησπνη κε έλα ηεξάζηην
δίιεκκα: Θα κπνξνύζαλ αθελόο λα εγθαηαιείςνπλ ηα πεδηλά εδάθε πνπ είραλ
θεξδίζεη γηα λα αθνζησζνύλ ζηνλ νξεηλό αληαξηνπόιεκν, κε ζεκαληηθά ηαθηηθά
νθέιε αιιά θαη κεγάιε ςπρνινγηθή δεκία; Αθεηέξνπ, ζα κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ
λα πξνζηαηεύζνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηα πιεζπζκηαθά θέληξα πνπ είραλ
απειεπζεξώζεη, απνθεύγνληαο ην θόζηνο ηεο εγθαηάιεηςεο πιεζπζκώλ ζην έιενο
ηνπ ερζξνύ; Αιιά ηόηε ζα ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πνιεκήζνπλ ζε πεδηλά πεδία
καρώλ θαη ελαληίνλ ζπγθεληξσκέλσλ δπλάκεσλ, δειαδή θάησ από εμαηξεηηθά
δπζκελείο ηαθηηθέο ζπλζήθεο.

Ζ Ξεινπόλλεζνο σο θύξην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ
Α) 1821
Όηαλ όκσο δπζηπρώο νη αληηπεξηζπαζκνί εμέιεηπαλ, ν Καρκνύη ζπεύδεη λα
αληηκεησπίζεη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ Ξεινπόλλεζν ε νπνία, κεηά ηελ ζπληξηβή
ησλ επαλαζηαηηθώλ δπλάκεσλ ζε Καθεδνλία θαη Θεζζαιία αλεδύζεη σο ε θύξηα
επαλαζηαηηθή εζηία. Ν Κέηηεξληρ ηνπ έγξαθε κεηαμύ άιισλ: «Ζ ρξνλίδνπζα Διιεληθή
επαλάζηαζε κε αλεζπρεί. Αλ δελ αληηκεησπίζεηε εγθαίξσο θαη απνηειεζκαηηθά ηελ
θαηάζηαζε, θνβνύκαη όηη ε Διιεληθή επαλάζηαζε ζα εμειηρζεί ζε «ζεκαληηθό
γεγνλόο» κε απνηέιεζκα ηελ κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο βνπιήζεσο πνιιώλ
Δπξσπατθώλ πόιεσλ ππέξ ηνπ Διιεληθνύ δεηήκαηνο». Δμαηηίαο απηώλ ινηπόλ
απνθαζίδεη λα ξίμεη εθεί ην βάξνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ, δηαβιέπνληαο ζνθά όηη
απαιείθνληαο ηελ εθεί επαλαζηαηηθή εζηία, ζα έζβελε ηελ επαλάζηαζε.
Δμ’ αξρήο ν Θνινθνηξώλεο πξνζδηόξηζε επηηπρώο ην ζηξαηεγηθό ηνπ ζθνπό, ν νπνίνο
δελ ήηαλ άιινο από ηελ εμόλησζε ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζην Κνξηά: «Ρνύξθνο κελ
κείλεη ζηνλ Κνξηά κεδέ ζηνλ θόζκν όιν»., όπσο γιαθπξά έιεγε. Γηα ηελ επίηεπμε
απηνύ ηνπ ζθνπνύ επέκελε θαη επέιεμε λα θαηαιεθζεί πξώηα ε Ρξίπνιηο, ην
νζσκαληθό δηνηθεηηθό θαη ζηξαηησηηθό θέληξν ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη κεηά λα πιήμνπλ
ηηο πεξηθεξεηαθέο θξνπξέο ησλ Ρνύξθσλ, νη νπνίεο αλ ζα έπεθηε ε Ρξίπνιε ζα
απνκνλώλνληαλ. Ν απνθιεηζκόο ηεο πόιεσο άξρηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1821 θαη έγηλε
αζθπθηηθόηεξνο κεηά ηηο ληθεθόξεο κάρεο ζην Βαιηέηζη θαη ζηε Γξάλα (αλαζρεηηθόο
ράλδαθαο ησλ Διιήλσλ πνπ θηηάρηεθε γηα ηελ πνιηνξθία) ζηηο 12 πξνο 13 Καΐνπ. Παλ
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απνηέιεζκα ήηαλ ε παξάδνζε ηεο Κνλεκβαζίαο ζηηο 23 Ηνπιίνπ θαη ηνπ Λαπαξίλνπ ζηηο
6 Απγνύζηνπ.
Ραπηόρξνλα ζηε Πηεξεά Διιάδα απειεπζεξώζεθε ε Άκθηζζα, ε Ιεηβαδηά, ε Αζήλα (κε
ηνπο Ρνύξθνπο θιεηζκέλνπο ζηελ Αθξόπνιε), ην Κεζνιόγγη, ην Αηησιηθό θαη ε
Λαύπαθηνο. Δλώ κε ηηο κάρεο ηεο Αιακάλαο (22 Απξηιίνπ), ηνπ Σαλίνπ ηεο Γξαβηάο (8
Καΐνπ) θαη ζηα Βξπζάθηα Δπβνίαο απνζαξξύλζεθε ν (αξλεζίζξεζθνο) Νκέξ Βξπώλεο
θη ν Θηνζέ Κερκέη λα βαδίζνπλ ελαληίνλ ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Ξεινπνλλεζίσλ θαη λα
ιύζνπλ ηελ πνιηνξθία ηεο Ρξηπόιεσο. Ξεξηκέλνληαο εληζρύζεηο, ζηακάηεζαλ ζηελ
Αζήλα. Όκσο, κε ηε κάρε ησλ Βαζηιηθώλ (25-26 Απγνύζηνπ) δηαζθνξπίζηεθαλ νη
εληζρύζεηο ηνπ Κπετξάλ Ξαζά από ηνπο Γθνύξα, Γπνβνπληώηε θαη Ξαλνπξγηά. Ύζηεξα
από απηά ν Νκέξ Βξπώλεο καηαίσζε ηελ επίζεζε θαηά ηεο Ξεινπνλλήζνπ θαη γύξηζε
ζηε Ιακία.
Έηζη ε επηκνλή ηνπ Θνινθνηξώλε επηβξαβεύηεθε πεξίηξαλα κε ηελ άισζε ηεο
Ρξηπόιεσο ζηηο 23 Πεπηεκβξίνπ παγηώλνληαο ηελ επαλάζηαζε ζηελ πεξηνρή. Θαη κόλν
απηό ην θαηόξζσκα ηνπ Γέξνπ ηνπ Κνξηά δείρλεη ηηο ζπάληεο εγεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο
αθνύ θαηάθεξε κε ηνπο αηάθηνπο, απείζαξρνπο θαη ειιηπέζηαηα εμνπιηζκέλνπο
Έιιελεο, λα εθπνξζήζεη ην ηζρπξόηεξν θξνύξην ηεο Ξεινπνλλήζνπ πνπ ην ππεξάζπηδε
ηαθηηθόο ζηξαηόο. Κεηά από απηό Ρνύξθνη απέκεηλαλ κόλν ζηα θξνύξηα ησλ Ξαηξώλ
θαη ηνπ Λαππιίνπ.

Β) 1822
Νη Ρνύξθνη έρνληαο θαηαζηείιεη πιήξσο ηελ ηειεπηαία επαλαζηαηηθή εζηία ζηε Γπηηθή
Καθεδνλία ηζνπεδώλνληαο ηε Λάνπζα ζηηο 16 Απξηιίνπ κπνξνύζαλ απεξίζπαζηα λα
ζηξαθνύλ πξνο ηε Λόηηα Διιάδα. Υζηόζν ε ζπζία ησλ Καθεδόλσλ δελ πήγε ρακέλε
δηόηη έδσζαλ πνιύηηκν ρξόλν ζηνπο λόηηνπο
αδειθνύο λα εδξαηώζνπλ ηελ
επαλάζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπο. Απηή άιισζηε είλαη θαη ε ηξαγηθή κνίξα ησλ Βνξείσλ
Διιήλσλ από αξραηνηάησλ ρξόλσλ: λα απνηεινύλ ηνλ θπκαηνζξαύζηε ηνπ
Διιεληζκνύ ζηνπο δηάθνξνπο επηδξνκείο.
Ρν νζσκαληθό ζρέδην πξνζβνιήο ησλ επαλαζηαηώλ πξνέβιεπε δύν ρεξζαίεο ζηξαηηέο
κε δπλακηθό επηιεγκέλν από ηηο θαιύηεξεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θαη κηα λαπηηθή
αξκάδα από ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο ηνπ Θνξηλζηαθνύ θαη ηεο ζάιαζζαο ησλ Ξαηξώλ,
εληζρπκέλεο κε λαπηηθέο κνλάδεο από ηηο δπλάκεηο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ ζηξαηεγηθή
δύλακε ηνπ Βνζπόξνπ.
Σώξνο ζπγθεληξώζεσο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ νξίζζεθε ε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή
Πηεξεά Διιάδα. Απηέο είραλ απνζηνιή λα εηζβάιινπλ ζηνλ Κνξηά από δύν
θαηεπζύλζεηο: ε αλαηνιηθή κέζσ Ηζζκνύ θαη ε δπηηθή κε απόβαζε ζηα παξάιηα ηνπ
Θνξηλζηαθνύ. Απνθιεηζηηθόο ηνπο ζθνπόο ε εθ ξίδαο ζπληξηβή ηεο επαλαζηάζεσο
(δει. ε εξήκσζηο-γελνθηνλία) θαη όρη απιά λα δώζνπλ έλα αηκαηεξό κάζεκα ζηνλ
«ζπξθεηό ησλ γθηανύξεδσλ».
Πην ζεκείν απηό πξέπεη λ’ αλαθεξζνύλ δύν ζεκαληηθά γεγνλόηα ηα νπνία είραλ ζαλ
απνηέιεζκα ηελ εκθαλή κεηαβνιή ησλ ηνπξθηθώλ ζρεδίσλ:
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α) Ζ θαηαζηξνθή ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο από ηνλ Θαλάξε (κεηά ηελ ζεξηώδε
γελνθηνλία θαη θαηαζηξνθή ηεο Σίνπ ζηηο 2 Απξ. 1822 αλήκεξα Αλάζηαζεο) ε νπνία
πξνθάιεζε ηέηνηα ζύγρπζε ζηελ ηνπξθηθή λαπηηθή δηνίθεζε ώζηε θαζπζηέξεζε ηελ
ζπγθξόηεζε ηεο αξκάδαο, αθήλνληαο ην Αηγαίν ππό ηνλ έιεγρν ησλ Διιήλσλ θαη ηνλ
Γξάκαιε αβνήζεην. Δπηπιένλ, νη Ρνύξθνη ράλνληαο ην εζηθό ηνπο παξαδίδνπλ ηελ
Αθξόπνιε ζηηο 9 Ηνπλίνπ ζην Γεκήηξην ςειάληε.
β) Ζ ληθεθόξα άκπλα ησλ Πνπιησηώλ ζηηο ζθνδξέο επηζέζεηο ηνπ Σνπξζίη γηα ηελ
θαηάιεςε ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπο(Γ. Πηεξεά), πξνθάιεζε κεγάιε αλεζπρία θαη ήγεηξε
ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζηνπο Νζσκαλνύο, γηα ηελ δπλαηόηεηα ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο
λ’ αληηκεησπίζνπλ ηπρόλ απξόνπηεο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ
θαηά ηελ απόβαζε, όπσο πιήγκαηα θαηά ησλ εθνδηνπνκπώλ, αληηπεξηζπαζκνύο από
άηαθηα ειιεληθά ζώκαηα, θ.ά.
πό απηέο ηηο ζπλζήθεο νη Ρνύξθνη αλαγθάζζεθαλ λα καηαηώζνπλ ηελ απνβαηηθή
ελέξγεηα θαη λα κεηαζέζνπλ ην βάξνο ηεο εηζβνιήο ζηελ αλαηνιηθή ζηξαηηά ηελ νπνία
θαη ελίζρπζαλ.
Πύκθσλα κε ηηο εγθπξόηεξεο ζηξαηησηηθέο καξηπξίεο ε δύλακε ηεο ζηξαηηάο ήηαλ
30.000 επίιεθηνη άληξεο από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θαηερόκελεο Διιάδνο. Απ’ απηνύο
νη 16.000 ήηαλ πεδνί, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο ήηαλ Αιβαλνί σο νη
θαηαιιειόηεξνη γηα νξεηλό πόιεκν. Δπηπιένλ νη αμησκαηηθνί ηνπ ππξνβνιηθνύ ήηαλ
Απζηξηαθνί.
Κε εληνιή ηνπ Πνπιηάλνπ ηε δηνίθεζε ηεο Πηξαηηάο αλέιαβε ν Καρκνύη Ξαζάο, ν
επνλνκαδόκελνο Γξάκαιεο (από ηε Γξάκα), ελώ ην επηηειείν ηνπ πεξηειάκβαλε έλαλ
πξώελ κεγάιν βεδίξε (πξώελ πξσζππνπξγό ηεο απηνθξαηνξίαο), έλαλ πξώελ
ππνπξγό εζσηεξηθώλ ηεο Νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπο ηθαλόηεξνπο παζάδεο.
Ζ ζύλζεζε ηεο Πηξαηηάο δείρλεη αθελόο ηελ πνηόηεηά ηεο θαη αθεηέξνπ ηε
ζπνπδαηόηεηα ηεο απνζηνιήο ηεο. Πύκθσλα κε ηζηνξηθέο καξηπξίεο ε Πηξαηηά ήηαλ
από ηηο ηζρπξόηεξεο πνπ είρε ζηείιεη ν ζνπιηάλνο ηα 60 ηειεπηαία ρξόληα ελαληίνλ
ερζξνύ ζην εζσηεξηθό ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ Πηξαηηά μεθίλεζε από ηνλ Ππεξρεηό
πνηακό ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1822. Ν γηαηξόο ηνπ Σνπξζίη παζά κεηαμύ άιισλ ζεκεηώλεη
ζην εκεξνιόγην ηνπ όηη ρξεηάζηεθαλ 5 εκέξεο γηα ηε δηάβαζή ηεο από ηε γέθπξα ηεο
Αιακάλαο. Ρελ 1ε Ηνπιίνπ έθηαζε ζηε Θήβα ηελ νπνία θαη έθαςε. Ρν δξνκνιόγην πνπ
αθνινύζεζε πεξλνύζε από ηε Πηελσπό ησλ Κεγάισλ Γεξβελίσλ όπνπ ζα κπνξνύζε λα
επηβξαδπλζεί θαη λα θζαξεί από ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. Γπζηπρώο όκσο, ην ηάγκα πνπ
είρε αλαιάβεη ηε θύιαμε ηνπ πεξάζκαηνο ππό ηνλ Ξαιακίδε ηξάπεθε ζε θπγή όηαλ
αληίθξηζαλ ην κέγεζόο ηεο. Νη Νζσκαλνί απ’ όπνπ πεξλνύζαλ πξνθαινύζαλ ηξόκν θαη
παληθό. Ν θόβνο άιινηε ζησπειόο ζαλ ην ζεηζκό θαη άιινηε ηαρύο ζαλ ην κνηξαίν,
απισλόηαλ παληνύ, θηάλνληαο θαη ζηελ θπβέξλεζε. Ν Άξεηνο Ξάγνο (ηκήκα ηεο
θπβέξλεζεο ηεο Αλαηνιηθήο Πηεξεάο) πνπ ήηαλ ζηελ Αζήλα, ηξάπεθε ζε θπγή λύρηα,
άιινη ζηελ Αίγηλα θαη άιινη ζηελ Δύβνηα.
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Ρν εθηειεζηηθό κε έδξα ηελ Θόξηλζν ηξνκνθξαηήζεθε θαη έπαηξλε απνθάζεηο ή
πξνέβαηλε ζε ελέξγεηεο πνπ ζπληεξνύζαλ ηνλ παληθό ηνπ ιανύ θαη έζβελαλ ηηο ειπίδεο
ηνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο Δπαλαζηάζεσο. Σάλνληαο ηειείσο ηελ ςπρξαηκία ηνπ, ζην
ηέινο έθπγε εζπεπζκέλα θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Άξγνο. Δθεί ππό ηελ πίεζε ησλ
δξακαηηθώλ εμειίμεσλ, έρνληαο ήδε απνκαθξύλεη ηνλ ςειάληε θαη ηνπο νπιαξρεγνύο
από ηηο θεθαιέο ηνπ ζηξαηεύκαηνο, θήξπμε επηζηξάηεπζε γηα λα δηεγείξεη ην εζληθό
ζπλαίζζεκα ζθνξπίδνληαο ζπγθηλεηηθέο πξνθεξύμεηο. Γπζηπρώο όκσο θαη ζηηο
δξακαηηθόηεξεο απηέο ζηηγκέο ε απέρζεηα ηνπ εθηειεζηηθνύ θαη ηεο Γεξνπζίαο θαηά ησλ
ζηξαηησηηθώλ έβξηζθε ηελ ερώ ηεο ζην πεξηερόκελν ησλ πξνθεξύμεσλ.
Σξεζηκνπνηνύζαλ ύβξεηο ελαληίνλ ηνπ Ξεηξόκπεε, ηνπ Ξαπαθιέζζα, ηνπ Ρζόθξε, ηνπ
Γηαηξάθνπ, ελώ απνθαινύζαλ ην Γέξν ηνπ Κνξηά Ζξόζηξαην θαη αξρεγό ηεο
«Καραηξνθξαηίαο». Ιόγσ ησλ παξαπάλσ ε επηζηξάηεπζε απέηπρε δηόηη θαλέλαο
αγσληζηήο δελ εκπηζηεπόηαλ ηελ ηύρε ηεο Δπαλαζηάζεσο ζε αλζξώπνπο πνπ
ζεσξνύζαλ ηελ αραξηζηία πξνηέξεκα θαη ηελ δνινθνλία ησλ αληηπάισλ ηνπο αξεηή.
Δπηπιένλ, ηα επηιεγκέλα από ηελ πνιηηηθή εγεζία αλώηεξα ζηειέρε ηνπ ζηξαηεύκαηνο
ήηαλ άζρεηα κε ηνλ πόιεκν.
Δλ ησ κεηαμύ, ν Γξάκαιεο θαηέιαβε ηνλ Αθξνθόξηλζν, ηελ Απιόπνξηα ηεο θεληξηθήο
Ξεινπνλλήζνπ ακαρεηί, θάηη πνπ παξέιπζε ηελ θπβέξλεζε ε νπνία παληθόβιεηε
θαηέθπγε ζηνπο Κύινπο, ηελ έδξα ηνπ Ξεηξόκπεε. Ξαξαθάιεζαλ ηνλ ηειεπηαίν λα
δερηεί ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνύ. Απηόο αξλήζεθε θαη ππέδεημε ηνλ Θνινθνηξώλε γηα
απηή ηελ ζέζε. Αληηπξνζσπεία ησλ Θπβεξλεηηθώλ κεηέβε ζηελ Ρξίπνιε όπνπ ήηαλ ν
Θνινθνηξώλεο, ηνπ δήηεζαλ ζπγγλώκε γηα όια θαη ηνλ εθιηπάξεζαλ λα αλαιάβεη ηελ
αξρηζηξαηεγία. Απηόο δέρηεθε κε ηνλ όξν λα ηνλ αθήζνπλ ηειείσο απεξίζπαζην ζην
έξγν ηνπ
Ρελ 10ε Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηξαηησηηθό ζπκβνύιην ππό ηνλ Θνινθνηξώλε ζην
νπνίν όκσο ππήξμαλ δσεξέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί
ελαληίνλ ηνπ Γξάκαιε. Ν Ξεηξόκπεεο θαη όινη νη άιινη πιελ ηνπ ςειάληε ζέιεζαλ
λα αθνινπζήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή ηαθηηθή: λα αλαραηηίζνπλ ηνλ Γξάκαιε κε κηα
ζεηξά δηαδνρηθώλ καρώλ ζε κνξθή άκπλαο θαη αληεπηζέζεσλ ώζηε κε απηή ηελ ηαθηηθή
ηεο αηκνξξαγίαο λα θαηαθέξνπλ απνηειεζκαηηθά πιήγκαηα ζηνλ ερζξό.
Θάζεηα αληίζεηνο ήηαλ ν δηνξαηηθόο θαη πνιύπεηξνο Θνινθνηξώλεο δηόηη θάηη ηέηνην ζα
έθεξλε ζε αδηέμνδν ηνπο Έιιελεο, θαζώο δελ είραλ θακία δπλαηόηεηα αλαπιεξώζεσο
ησλ απσιεηώλ ζε άλδξεο θαη εθόδηα.. Ν Γέξνο ηνπ Κνξηά πξνηθηζκέλνο κε ηελ αξεηή
ηεο ζηξαηησηηθήο παλνπξγίαο θαη κε ηε ζπάληα ηθαλόηεηα λα βξίζθεη ζηηο θξηζηκόηεξεο
ζηηγκέο πξσηόηππεο ηαθηηθέο ιύζεηο, θπξίαξρνο ησλ ςπρνινγηθώλ ηνπ παξνξκήζεσλ
θαη νξζνινγηζηήο, δελ έβιεπε ηνλ πόιεκν ζαλ επθαηξία γηα εξσηθά θαηνξζώκαηα πνπ
ζα ηνπ ράξηδαλ δόμα. Νύηε ζαλ πξάμε ιεειαζίαο θαη εθδηθήζεσο ηνπ ερζξνύ, αιιά σο
ην έζραην βίαην θαη αηκαηεξό κέζν γηα ην μεζθιάβσκα ηνπ ηόπνπ.
Ν Θνινθνηξώλεο είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ερζξνύ.
Γελ είρε απηαπάηεο. Ζ άκεζε αλακέηξεζε κε κηα ηέηνηα ζηξαηηά ήηαλ νινθάλεξν όηη ζα
θαηέιεγε ζε ζπκθνξά θαη εθκεδέληζε ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ εάλ αθνινπζνύζε ηελ
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ηαθηηθή πνπ ππνζηήξηδε ν Ξεηξόκπεεο. Ξαξά ηελ αληίζεζή ηνπ κε ηνλ ηειεπηαίν, ήζειε
λα ηεξκαηηζηεί ε ζύζθεςε κε θνηλή ζπκθσλία. Ζ ζέιεζε ηνπ απηή ππαγνξεύηεθε όρη
κόλν από ηνλ εγσηζηηθό ραξαθηήξα ηνπ Καληάηε πνιέκαξρνπ, πνπ ήηαλ ηθαλόο λα
θηάζεη ζηα άθξα, αιιά θαη γηαηί επεηγόηαλ λα εθαξκόζεη ην ζρέδην ηνπ. Έηζη, έθιεηζε
ηε ζύζθεςε κε κηα επθπέζηαηε θαη ηαπηόρξνλα παξαπιαλεηηθή πξόηαζε ε νπνία
ηθαλνπνηνύζε ηνλ Ξεηξόκπεε θαη εμππεξεηνύζε όπσο ζα θαλεί αξγόηεξα ηελ πξόζεζή
ηνπ λα παγηδεύζεη ηελ ζηξαηεγηθή ζθέςε ηνπ Νζσκαληθνύ επηηειείνπ.
Έηζη, ππέδεημε ζηνλ Ξεηξόκπεε θαη ηνπο άιινπο νπιαξρεγνύο κε ηνπο 7.000 πεξίπνπ
άλδξεο ηνπο λα εγθαηαζηαζνύλ ζηα λόηηα θαη λνηηνδπηηθά πεξάζκαηα από Άξγνο πξνο
Ρξίπνιε, ελώ ην δηθό ηνπ επίιεθην ηκήκα από 3.500 ρηιηάδεο άλδξεο εγθαηαζηάζεθε
ζηηο βόξεηεο θαη βνξεηνδπηηθέο εηζόδνπο ηνπ Άξγνπο από Θόξηλζν. Κε απηό ην ζρέδην
ζπκθώλεζαλ όινη. Δθαξκόδνληαο ην ζρέδην ηνπ έζηεηιε ηνλ Ξιαπνύηα ζην ζηελό
Βάξδα-Πθηλνρώξη, ηνλ Κάξθν Θνινθνηξώλε ζηε Λεκέα θαη ηνλ Αληώλε Θνινθνηξώλε
ζηα Γεξβελάθηα. Ρνπο θαπεηαλαίνπο Γεκεηξαθόπνπιν, Εαραξόπνπιν, Θνπκνπηζηώηε
θαη Κπαξκπηηζηώηε κε ηνπο άλδξεο ηνπο, ηνπο θξάηεζε ζηελ πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ,
σο «ζηξαηεγηθή» εθεδξεία. Πε απηό ην ζεκείν εγείξεηαη ε απνξία: αθνύ ν
Θνινθνηξώλεο ήηαλ αληίζεηνο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο επαθήο ε δηάηαμε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ, δελ είρε ην ραξαθηήξα άκεζεο επαθήο;
πάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηεο θαηλνκεληθά άκεζεο επαθήο από ηνλ ηξόπν
εθδήισζεο ηεο επαθήο. Πθνπόο ηνπ ήηαλ:
α) λα θαηαζηήζεη έξπνπζα ηελ πνξεία ηεο ζηξαηηάο γηα λα θεξδίζεη ρξόλν,
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηξαηηά εθ ηεο θαηαζηάζεσο, αλαγθαδόηαλ λα
παξαθάκςεη ηα επηθίλδπλα πεξάζκαηα, πνην δξόκν ζα αθνινπζνύζε;
Ρα έσο ηώξα κέηξα ηνπ Θνινθνηξώλε, κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο κία επηκέξνπο
πξνζπάζεηα, όρη γηα λα απνηξέςεη ηνλ αληίπαιν απ’ ηελ επηδίσμε ηνπ, αιιά γηα λα
ζέζεη ην ερζξηθό επηηειείν ελώπηνλ ηνπ δηιήκκαηνο: λα πξνειάζεη πξνο Ρξίπνιε ή λα
επηζηξέςεη ζηελ Θόξηλζν γηα αλαζύληαμε θαη εθνδηαζκό από ηνλ αλακελόκελν Πηόιν;
Απνθάζηζε ινηπόλ ιόγσ ηνπ όγθνπ ηεο ζηξαηηάο θαη ην δεδνκέλν ρώξν πνπ απηή ζα
ζηξαηνπέδεπε ζην Άξγνο, αιιά θαη ιόγσ ηεο νιηγαξηζκίαο ησλ Διιήλσλ, λα αλαπηύμεη
έλα ζηξαηεγηθό αξηζηνύξγεκα: να έσει έμμεζη επαθή ςπό ηη μοπθή τςσολογικήρ πίεζηρ και
παπαπλανήζευρ με κάθε μοπθή ανηαπηοπολέμος πος θα μποπούζε ο ίδιορ να ζκεθηεί και να
εθαπμόζει. Θέληζε με ηην ηακηική αςηή να μεηαηπέτει ηην απιθμηηική ςπεποσή ηος εσθπού ζε
μοσλό αναηποπήρ ηος, πεπιμένονηαρ ηο ανεπανόπθυηο ζθάλμα ηος ςπεπόπηη ανηιπάλος.
Έηζη πξηλ ε ζηξαηηά εηζβάιεη ζηε Αξγνιηθή πεδηάδα:
α) ηελ θαηέθαςε γηα λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα επηζηηηζκνύ ηεο Νζσκαληθήο
ζηξαηηάο.
β) κόιπλε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηηο πεγέο ησλ πόζηκσλ πδάησλ
επαλδξώλνληάο ηεο επηπιένλ κε θξνπξέο παξελνριήζεσο ώζηε λα ηζαθίζεη αθόκα
πεξηζζόηεξν ην εζηθό ηνπο.
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γ) ηαπηόρξνλα έιαβε θαη ηελ πιένλ παξάδνμε θαη ξηςνθίλδπλε απόθαζε, λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην θάζηξν ηνπ Άξγνπο σο βάζε «ειαζηηθήο» αληηζηάζεσο.
Κε απηόλ ηνλ ηξόπν, αλάγθαδε ηνλ αληίπαιν λα απνρσξήζεη από ηελ Αξγνιηθή πεδηάδα
ελώ παξάιιεια ππνλόκεπε ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηνπ. Ρέινο θιόληδε ην
εζηθό ηνπ. Ραπηόρξνλα, κε ηελ επάλδξσζε ηνπ θάζηξνπ ηνπ Άξγνπο ήζειε λα
θαιιηεξγήζεη ηελ απαηειή εληύπσζε ζην ερζξηθό επηηειείν όηη επξόθεηην γηα κηα άκπλα
απειπηζίαο ηνπ θύξηνπ ζώκαηνο ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ ώζηε λα εμσζήζεη ηνπο
Ρνύξθνπο ζε κηα επίκνλε θαη άζθνπε πνιηνξθία, επηδηώθνληαο έηζη λα παξαηαζεί ε
παξακνλή ηεο ζηξαηηάο ζηνλ αθηιόμελν Αξγνιηθό θάκπν. Απηό ήηαλ ην αλεπαλόξζσην
ζθάικα ησλ Νζσκαλώλ πνπ πεξίκελε ν Θνινθνηξώλεο. Δμαληιεκέλνη θαη ςπρνινγηθά
θαηαξξαθσκέλνη, έγηλαλ εύθνιν ζύκα γηα ηνπο Έιιελεο. Πην ηέινο, αλαγθάζηεθαλ
ελζηηθησδώο λα επηρεηξήζνπλ έμνδν από ην Άξγνο πξνο ηελ Θόξηλζν αθνινπζώληαο ην
πην επηζθαιέο ζεκείν δηειεύζεσο: ηε Πηελσπό ησλ Γεξβελαθίσλ.
Ν Γέξνο ηνπ Κνξηά κε ηελ νμύλνηα ηνπ αληειήθζε όηη ε θαηάζηαζε εμειηζζόηαλ
ζύκθσλα κε ην ζηξαηεγηθό ηνπ αξηζηνύξγεκα. Σσξίο απώιεηα ρξόλνπ εηδνπνίεζε ηνπο
θιεθηνθαπεηαλαίνπο πνπ θάιππηαλ ηα πεξάζκαηα, λα είλαη έηνηκνη γηα λα ζπληξίςνπλ
ηνλ ερζξό. Ν ίδηνο ήξζε ζε επαθή κε ηνλ Ξεηξόκπεε θαη ηνπο νπιαξρεγνύο ηνπ θαη
ηνπο πξόηεηλε λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ώζηε όιεο νη ειιεληθέο δπλάκεηο λα βξίζθνληαη
ζηα Γεξβελάθηα. Δθείλνη θαη πάιη αξλήζεθαλ εκκέλνληαο ζηηο πξνηεξαίεο ηνπο απόςεηο.
Ν Θνινθνηξώλεο απνθάζηζε όηη δελ ήηαλ ώξα γη αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο θαη δηαθσλίεο.
Πηνπο εηξσληθνύο ππαηληγκνύο ηνπ Ξεηξόκπεε θαη ησλ άιισλ απάληεζε: «Γελ ζα
αθήζω ηνπο Τνύξθνπο λα πεξάζνπλ ηα Γεξβελάθηα αληνπθέθηζηνη».
Ππλεηδεηνπνίεζε εθείλε ηε ζηηγκή ην βάξνο πνπ ε ηζηνξία είρε ελαπνζέζεη ζηνπο
γέξηθνπο ώκνπο ηνπ: ηνπ εγέηε πνπ αλέιαβε ηελ πξνζσπηθή επζύλε λα αληηκεησπίζεη
κε ηζρλέο δπλάκεηο κηα παλίζρπξε ζηξαηηά, θαη ηνπ ζηξαηηώηε πνπ έπξεπε
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αίγιε ηνπ νλόκαηνο ηνπ λα απνθαηαζηήζεη ην θινληζκέλν εζηθό
ηνπ ιανύ θαη λα εκςπρώζεη ην ζηξάηεπκα γηα ηελ ηζηνξηθή κάρε πνπ πιεζίαδε.
Ππγθεληξώλνληαο ηνπο νπιαξρεγνύο ζηα Γεξβελάθηα ηνπο είπε κεγαιόθσλα: «Γελ
βξηζθόκαζηε εδώ γηα θιεθηνπόιεκν, αιιά γηα λα εμνινζξεύζνπκε ηα θνβηζκέλα
αγξηνβνύβαια, πνπ αύξην ζα πξνζπαζήζνπλ λα πεξάζνπλ». Ρν κεζεκέξη ηεο 26εο
Ηνπιίνπ ηνπ 1822 νη αιβαλνί αληρλεπηέο αλέθεξαλ όηη ζηα Γεξβελάθηα δελ βιέπνπλ
πνπζελά ηνπο Έιιελεο. Ν Θνινθνηξώλεο είρε θάλεη θαη εδώ ην ζαύκα πνπ. Ρα κέηξα
παξαιιαγήο θαη απόθξπςεο πνπ είρε εθαξκόζεη είραλ θαηαζηήζεη ηνπο Έιιελεο
αζέαηνπο.
Ρν απόγεπκα άξρηζε ε ζθνδξή κάρε. Ν Γξάκαιεο πίζηεςε όηη ζα κπνξνύζε λα δηαβεί
ηα ζηελά κε έλα δπλαηό ρηύπεκα, θαη δηαηάδεη γεληθή επίζεζε. Ζ ππεξνςία ηνπ ηνλ
ηύθισζε θαη ζηήξημε ηελ ελέξγεηά ηνπ απνθιεηζηηθά ζηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ αξηζκεηηθή
ηνπ ππεξνρή. Ξαξά ηηο αιιεπάιιειεο ζθνδξόηαηεο επηζέζεηο, νη Ρνύξθνη θάησ από ηα
αλειεή πιήγκαηα ησλ Διιήλσλ θαηαθεξκαηίζηεθαλ θαη ηειηθά απνδηνξγαλώζεθαλ,
θεύγνληαο παληθόβιεηνη πξνο ην Άξγνο.
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Ζ θαηαδίσμε ηνπο από ηνπο Έιιελεο κεηαβιήζεθε ζε ζθαγή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
27εο Ηνπιίνπ. Νη ηειεπηαίνη πιεκκπξηζκέλνη από άγξηα ραξά ηζνπέδσλαλ όηη έβξηζθαλ
κπξνζηά ηνπο. Νη λεθξνί έθηαζαλ ηηο 4.000. Από δηάβαζε πνπ έκεηλε αθύιαθηε ιόγσ
ειιείςεσο αλδξώλ μέθπγαλ πεξίπνπ 7.000, νη πεξηζζόηεξνη ηππείο, πξνο ηελ
Θνπξηέζα. Δάλ ν Ξεηξόκπεεο είρε αθνύζεη ηνλ Θνινθνηξώλε ε κνίξα απηώλ ζα
αθνινπζνύζε θαη ηε κνίξα ηεο ππόινηπεο ζηξαηηάο.
Όηαλ ν Γξάκαιεο ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαιπηέξσλ κνλάδσλ ηνπ θαη
ηελ θαηαξξάθσζε ηνπ εζηθνύ ησλ ππνινίπσλ αλδξώλ ηνπ, γηα λα απνθύγεη ηελ
νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή πνπ ηνλ πιεζίαδε απνθάζηζε γεληθή ππνρώξεζε πξνο ηελ
Θόξηλζν. Δλόο θαθνύ κύξηα έπνληαη όπσο ζα δνύκε παξαθάησ.
Ρν επόκελν κεζεκέξη ηεο 28εο Ηνπιίνπ άξρηζε ε έμνδνο ησλ ππνιεηκκάησλ από ην
Άξγνο πξνο ηελ Θόξηλζν κέζσ ηνπ δξόκνπ Ξξνζύκλεο θαη ηνπ ζηελνύ πεξάζκαηνο ηνπ
Αγηνλνξίνπ, πξνζπαζώληαο παξάιιεια νη Νζσκαλνί λα παξαπιαλήζνπλ κε
ηερλάζκαηα ηνλ Θνινθνηξώλε όζνλ αθνξά ην δξνκνιόγην πνπ ζα αθνινπζνύζαλ. Ν
ηειεπηαίνο όκσο δελ μεγειάζηεθε. Ρνπνζέηεζε ηελ νιηγάξηζκε δύλακή ηνπ ζε ηξεηο
ζέζεηο αλακνλήο: ζην Πθηλνρώξη, ζηα Γεξβελάθηα θαη ζην Αγηνλόξη. Ρελ επηηήξεζε ηεο
Πηελσπνύ ηνπ Αγηνλνξίνπ ηελ είρε αλαιάβεη ν αληςηόο ηνπ, «ν γελλαίνο ησλ γελλαίσλ»
ν Ληθεηαξάο. Ν ηειεπηαίνο βιέπνληάο ηνπο Ρνύξθνπο θαηαξξαθσκέλνπο θαη άηαθηνπο
δηαηάδεη επίζεζε. Νη Ρνύξθνη παληθνβιήζεθαλ θαη ηξάπεζαλ ζε άηαθηε θπγή ακαρεηί.
παθνύνληαο κόλν ζην έλζηηθηό ηνπο γηα επηβίσζε πξνζπάζεζαλ κε ηνλ όγθν ηνπο θαη
κόλν λα πεξάζνπλ ηε δηάβαζε. Ζ ζθαγή ήηαλ αλειεήο. Δθεί ν Ληθεηαξάο πήξε ην
πξνζσλύκην «Ρνπξθνθάγνο». Σαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη απηόο ν αγλόο αγσληζηήο
βιέπνληαο σο άλζξσπνο ηνλ όιεζξν ησλ Ρνύξθσλ κελ αληέρνληαο θάπνηα ζηηγκή ην
ζέακα αιιά θαη από ηελ θνύξαζε ηεο κάρεο όια απηά ηα κεξόλπρηα, πηζσπάηεζε
ληώζνληαο δπζθνξία. Άληιεζε δπλάκεηο εθ λένπ κνλνινγώληαο ζηνλ εαπηό ηνπ: «
Θνπξάγην Ληθεηαξά, Ρνύξθνπο ζθάδεηο». Ιέγεηαη όηη εθείλε ηελ εκέξα έζπαζαλ ζηα
ρέξηα ηνπ δύν ζπαζηά, ελώ ην ρέξη ηνπ έπαζε αγθύισζε.
Ν Γξάκαιεο κόιηο πνπ δηεζώζε, θαη αθνινπζώληαο ηνπο παληθόβιεηνπο ζηξαηηώηεο
ηνπ, θαηαθεύγεη ζηνλ Αθξνθόξηλζν, όπνπ πεξηθξνλεκέλνο από όινπο θαη
ληξνπηαζκέλνο, πέζαλε από θαηάζιηςε ύζηεξα από ιίγεο εβδνκάδεο. Από ηελ
πεξίθεκε ζηξαηηά ηνπ, ζύκθσλα κε καξηπξίεο, ζώζεθαλ ηειηθά θαηαθεύγνληαο ζηελ
Ξάηξα πεξίπνπ 5.000 άλδξεο.
Ζ απνηπρία ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ ζην Ξέηα ηεο Ζπείξνπ ζηηο 4 Ηνπιίνπ δελ
επεζθίαζε ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο ζπληξηβήο ηνπ Γξάκαιε. Αληηζέησο ζπλνδεύηεθε
από κηα αθόκα επηηπρία, απηή ηεο απνθξνύζεσο ησλ Ρνύξθσλ ζηελ πξώηε πνιηνξθία
ηνπ Κεζνινγγίνπ 25 Νθη. σο 25 Γεθ. 1822.

Γ) 1823
Νη πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεο ηεο Ξύιεο θαηά ηεο Δπαλάζηαζεο -ην 1823
δεκηνύξγεζαλ έλα απαηειό θιίκα αζθάιεηαο ζηνπο Έιιελεο εγέηεο. Θεσξώληαο όηη
είραλ εμαζθαιίζεη ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, αλαιώζεθαλ πάιη ζηηο κεηαμύ ηνπο
δηακάρεο. Ν εθεζπραζκόο απηόο θαη ε εζσηεξηθή δηρόλνηα ζπλέβαιαλ ζηελ νδπλεξή
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αληηζηξνθή ηεο ζηξαηεγηθήο θαηάζηαζεο κόιηο εθδειώζεθε ε κεγάιε νζσκαληθή
αληεπίζεζε.
Νη Ρνύξθνη εθαξκόδνπλ μαλά ην παιαηό ηνπο ζρέδην. Γύν ζηξαηηέο από Α. θαη Γ.
Πηεξεά θηλνύληαη πξνο Ξεινπόλλεζν. Ζ πξώηε ζηξαηηά έθηαζε κέρξη ηελ Αηηηθή αιιά
ιόγσ ινηκνύ απνζύξζεθε ζηε Ιακία. Ζ δεύηεξε ππό ηνλ ηνπξθαιβαλό Ρδειαιεδίλ
Κπέε αλαραηηίζηεθε ζην θεθαιόβξπζν ηνπ Θαξπελεζίνπ, κε κηα πξσηνθαλή γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο, θαηαδξνκηθή ελέξγεηα ηνπ Κάξθνπ Κπόηζαξε, ν νπνίνο θαη
ζθνηώζεθε (8-9 Απγ. 1823). Ξαξά ηελ ήηηα ηνπο εθεί νη ηνπξθαιβαλνί ζπλέρηζαλ πξνο
ην Κεζνιόγγη αιιά όπσο θαη ηελ πξώηε θνξά έιπζαλ ηελ πνιηνξθία ηνπο ιόγσ θαη ηεο
αδπλακίαο ηνπ ηνπξθηθνύ ζηόινπ λα ηνπο βνεζήζεη αθνύ παξελνριείην από ηνλ
Διιεληθό.

Γ) 1824
Αιιά ε ηύρε δελ ζα ζπλέρηδε λα ρακνγειά ζηνπο Έιιελεο γηα πνιύ αθόκα. Θα
πιήξσλαλ ηελ ύβξε ηνπ αιιεινζπαξαγκνύ ηνπο ζύληνκα. Ρν Κάξηην ηνπ 1824
ππνγξάθεηαη Ρνπξθναηγππηηαθή ζπκθσλία. Βιέπνληαο ν Πνπιηάλνο όηη βξηζθόηαλ ζε
αδπλακία λα θαηαπλίμεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ Ξεινπόλλεζν πξνζθεύγεη ζηελ βνήζεηα
ηνπ Ρνπξθαιβαλνύ Κσράκεη Άιε ηεο Αηγύπηνπ ππνζρόκελνο ζε απηόλ Θξήηε θαη
Ξεινπόλλεζν εθόζνλ ζα θαηέπληγε ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα εθεί.
Πεκεησηένλ όηη νη Θξεηηθνί είραλ εδξαηώζεη ηελ επαλάζηαζε ζην λεζί ηνπο βνεζώληαο
θαη ηνπο Θάζηνπο. Ακθόηεξα θαη ηα λεζηά απηά θαηαζηξάθεθαλ από ηνπο Αηγύπηηνπο
από ηνλ Κάξηην έσο θαη ηνλ Κάην ηνπ 1824. Ραπηόρξνλα ν Ρνπξθηθόο ζηόινο ζηηο 20
Ηνπλίνπ κε ηνλ Σνζξέθ εθκεηαιιεπόκελνο ηελ δηρόλνηα ησλ Διιήλσλ εξήκσζε ζηελ
θπξηνιεμία ηα αβνήζεηα Ταξά. Ξξέπεη λα αλαθεξζεί, όηη έθηνηε ηα Ταξά νπδέπνηε
αλέθακςαλ πιεζπζκηαθά κέρξη ηηο κέξεο καο. Αθππληζζέληεο νη Έιιελεο από απηή ηελ
θαηαζηξνθή έζσζαλ ηε Πάκν από ηελ ίδηα κνίξα κε δπν ληθεθόξεο λαπκαρίεο 1-5
Απγνύζηνπ. Ρέινο κε ηελ επίζεο ληθεθόξα λαπκαρία ηνπ Γέξνληα ζηηο 28 Απγνύζηνπ ε
νπνία ήηαλ θαη ε κεγαιύηεξε ηνπ Αγώλα, αλαβιήζεθε γηα έμη κήλεο ε απόβαζε ηνπ
Ηκπξαήκ ζηελ Ξεινπόλλεζν ελώ ν Πνπιηάλνο «μέραζε» ηειεζίδηθα ηελ Πάκν.

Δ) 1825
Ν Ηκπξαήκ, ζεηόο πηόο ηνπ Κερκέη Αιί, ηθαλόηαηνο αιιά θαη απάλζξσπνο, σο γλήζηνο
αλαηνιίηεο, βνεζνύκελνο από Δπξσπαίνπο Αμησκαηηθνύο είρε επηηπρεκέλσο νξγαλώζεη
ηνλ Αηγππηηαθό Πηξαηό ζηα πξόηππα ησλ Δπξσπαηθώλ. Ήηαλ κηα θαινιαδσκέλε
θνληθή κεραλή όπσο θάλεθε θαη ζηηο επόκελεο κάρεο.
Απνθαζηζκέλνο λα ζπληξίςεη ηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά επαλαζηαηηθά θέληξα
απνβηβάζζεθε ζηελ Κεζώλε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1825. Αθνινύζεζε ε θαηάιεςε ηεο
Θνξώλεο ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ θαη ε πνιηνξθία ησλ θξνπξίσλ ηνπ Λαπαξίλνπ όπνπ
ζηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζπλέηξηςε ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ζην Θξεκκύδη. Πηηο
26 Απξηιίνπ θαηέιαβε ηελ Πθαθηεξία, έλα από ηα θξνύξηα ηνπ Λαπαξίλνπ θαη
αθνινύζεζαλ απηά ζην Ληόθαζηξν θαη ζην Ξαιαηόθαζηξν. Κεηά ηελ ληθεθόξα απηή
εθζηξαηεία θαηά ησλ Διιήλσλ ν Ξαπαθιέζζαο απνθάζηζε κε απηνζπζία λα αθππλίζεη
ην θηιόηηκν ησλ Διιήλσλ. Αθνύ ζπγθέληξσζε 2000 άλδξεο νρπξώζεθε ζην Καληάθη
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ζε κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα λα απνηξέςεη ηελ δηείζδπζε ησλ Αηγππηίσλ πξνο ηα
ελδόηεξα ηεο Ξεινπνλλήζνπ. Ζ εξσηθή ηνπ Θπζία πέηπρε απηό πνπ δελ πέηπραλ νη
απεγλσζκέλεο εθθιήζεηο ηνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε: λα απνθπιαθίζεη ηνλ Θνινθνηξώλε
πνπ θξαηείην ζην Ξαιακήδη. Έηζη ν κεγαιόζπκνο Γέξνο ηνπ Κσξηά θαιείηαη εθ λένπ λα
ζώζεη ηνλ Διιεληζκό.
Ζ θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή: ν Ηκπξαήκ, θαηαιακβάλεη ηελ Ρξίπνιε θαη αθάζεθηνο
πξνειαύλεη πξνο ηελ Αξγνιίδα .Δθεί αλέιαβαλ λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ ζε έλα ζηελό
πέξαζκα, ζηνπο Κύινπο ζηηο 13 Ηνπλίνπ ν Καθξπγηάλλεο, ν ςειάληεο θαη ν Θσλ/λνο
Καπξνκηράιεο, όπνπ θαη ηνλ αλαραίηηζαλ. Ν Ηκπξαήκ δελ ήηαλ Γξάκαιεο. Κε
ζέινληαο λα αλαιώζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηνλ αθηιόμελν Αξγνιηθό Θάκπν θαηεπζύλεηαη
πξνο ηελ Αραΐα. Δθεί αλαραηηίδεηαη πάιη ζηελ κάρε ηεο Κνλήο ηνπ Κεγάινπ Ππειαίνπ
από ηνπο εληόπηνπο νπιαξρεγνύο θαη κνλαρνύο.
Υζηόζν, δελ παξεθθιίλεη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, πνπ είλαη ην ζβήζηκν ησλ θύξησλ
επαλαζηαηηθώλ εζηηώλ. Αθνύ εθθαζαξίδεη ηηο θαηά ηόπνπο επαλαζηαηηθέο εζηίεο ζηελ
Βόξεηα Ξεινπόλλεζν δηαπεξαηώλεηαη κε ηα ζηξαηεύκαηά ηνπ ζηελ Πηεξεά πξνο βνήζεηα
ηνπ Θηνπηαρή ζηελ πνιηνξθία ηνπ Κεζνινγγίνπ, πνπ είρε αξρίζεη από ηηο 11 Απξηιίνπ.
Κέρξη ηόηε ηα απνηειέζκαηά ηεο ήηαλ πεληρξά. Ν Ηκπξαήκ απνθάζηζε απηή ηελ
εθζηξαηεία πξνζβιέπνληαο ζε πεξηζζόηεξα εδαθηθά αληαιιάγκαηα από ηελ πιεπξά
ηνπ Πνπιηάλνπ. Ρν έπνο ηνπ Κεζνινγγίνπ είρε ήδε αξρίζεη. Όιε ε Δπξώπε
παξαθνινπζνύζε κε θνκκέλε ηελ αλάζα. Νη Κεζνινγγίηεο θαη Πνπιηώηεο
εγθαηαιειεηκκέλνη από ηελ θπβέξλεζε, από ηηο θαθνπρίεο, ηελ πείλα, ηελ δίςα θαη ηελ
αδπλακία ηνπ Κηανύιε λα ζπάζεη ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ Ρνπξθναηγππηηαθνύ
Πηόινπ, απνθαζίδνπλ ηελ Ζξσηθή Έμνδν ην βξάδπ 9-10 Απξ, Πάββαην πξνο Θπξηαθή
ησλ Βαΐσλ. Ζ έμνδνο όκσο είρε πξνδνζεί. Ζ ζθαγή πνπ αθνινύζεζε σο ηηο 12
Απξηιίνπ δελ είρε πξνεγνύκελν. Αθόκα θαη απηόο ν ίδηνο ν Κέηηεξληρ κεηά από απηό
δειώλεη: «Ζ Διιάο πιέεη ζε πέιαγνο ζπκάησλ κε ην κέησπν ςειά». Θακία άιιε ζπζία
ηνπ αγώλα δελ ελεξγνπνίεζε ηόζν πνιύ ηα θηιειιεληθά αληαλαθιαζηηθά ησλ
Γπηηθνεπξσπατθώλ Ιαώλ όζν απηή. Όια απηά ήηαλ δξώκελα κηαο αξραίαο ειιεληθήο
ηξαγσδίαο πνπ επέηξεςαλ ζηνπο λένπο Έιιελεο λα ζηαζνύλ δίπια ζηνλ Αηζρύιν δίρσο
λα ηνπο ηαπεηλώλεη ν κεγάινο θαη ηεξόο ίζθηνο ηνπ. Ν Γηνλύζηνο Πνισκόο εκπλέεηαη
ηόηε ηνλ Δζληθό καο Ύκλν.
Δπεηδή όκσο θακία ηέηνηα ζπζία, θαη κάιηζηα ηέηνηνπ κεγέζνπο δελ πάεη ρακέλε πξέπεη
λα ηνληζζεί όηη ε αληίζηαζε επί έλα έηνο ηνπ Κεζνινγγίνπ αλαραίηηζε θαη θαζήισζε ηηο
δπλάκεηο ησλ Ρνύξθσλ, επηβξάδπλε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο θαη επί έμη
κήλεο απνκάθξπλε ηνλ Ηκπξαήκ από ηελ Ξεινπόλλεζν. Δλώ ζην δηάζηεκα ηεο
πνιηνξθίαο έγηλαλ ζηελ Δπξώπε ζεκαληηθέο δηπισκαηηθέο δπκώζεηο πνπ πξνώζεζαλ ην
Διιεληθό δήηεκα. Ραπηόρξνλα δόζεθε πνιύηηκνο ρξόλνο ζηνλ Θνινθνηξώλε, λα
αλαζπληάμεη ηηο όπνηεο Διιεληθέο Γπλάκεηο θαη λα θαηαζηξώζεη ην ζηξαηεγηθό ηνπ
Πρέδην.
«Πθαξθαισκέλνο» καδί κε ηελ Θπβέξλεζε ζηελ νξεηλή Πηεκλίηζα ζπιιακβάλεη ηελ
ηδέα γηα ηνλ πξώην ζηελ ηζηνξία νξγαλσκέλν αληαξηνπόιεκν. Νη ζηηγκέο είλαη ηξαγηθέο
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θαη ν Γέξνο ηνπ Κσξηά κεγαιόζπκνο, γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνλ θπιάθηζαλ θαη
δνινθόλεζαλ ηνλ γηό ηνπ, αλαιακβάλεη μαλά ηελ αξρεγία. Δίλαη ν πξώηνο θαη κόλνο
Έιιελαο Πηξαηεγόο πνπ δηαηππώλεη ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ θιεθηνπνιέκνπ θαη ηηο
εθαξκόδεη ζηελ πξάμε. Απνβιέπεη ζηελ βαζκηαία θαη ζπλερή θζνξά ηνπ ερζξνύ θαη
απνθεύγεη λα ξηςνθηλδπλεύζεη ηελ αλνηρηή θαηά παξάηαμε κάρε καδί ηνπ. Αθνινπζεί
ηελ ηαθηηθή ησλ ζεκεξηλώλ θαηαδξνκέσλ, κε βάζε «ην ρηύπα θαη θύγε» ώζηε λα ηνλ
πεξηνξίζεη ζηα θάζηξα πνπ είρε ήδε θαηαιάβεη, θαζηζηώληαο ηελ ύπαηζξν επηθίλδπλν
πεδίν γηα ηνπο Αηγύπηηνπο.
Θάηη ηέηνην όκσο, ζα ήηαλ αδύλαην ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ Διιεληθνύ Πηόινπ. Έηζη ν
ηειεπηαίνο είρε ρσξηζηεί ζε δύν κνίξεο, ε κηα κνίξα κε ηνλ Κηανύιε έπιεε θνληά ζηηο
αθηέο ηεο Ξεινπνλλήζνπ γηα λα παξεκπνδίδεη ηηο απνβαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ
εθνδηαζκό ηνπ Ηκπξαήκ. Πηηο 30 Απξηιίνπ ν Κηανύιεο κπήθε ζην ιηκάλη ηεο Κεζώλεο
θαη πξνμέλεζε κε ηα ππξπνιηθά ηνπ πνιιέο δεκηέο ζηνλ Αηγππηηαθό ζηόιν. Ζ δεύηεξε
κνίξα κε ηνπο Παρηνύξε θαη Απνζηόιε δηέιπζε ζην ζηελό ηνπ Θαθεξέα ζηηο 20 Κάηνπ
ηνλ Ρνπξθηθό Πηόιν ηνπ Σνζξέθ, πνπ είρε έξζεη λα εληζρύζεη ηνλ Θηνπηαρή ζην
Κεζνιόγγη. Ραπηόρξνλα ε πξνζπάζεηα ηνπ Θαλάξε (κε ηελ αξσγή ησλ Θππξίσλ) λα
θαηαζηξέςεη ηηο βάζεηο αλεθνδηαζκνύ ησλ Αηγππηίσλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, απέηπρε.
Υζηόζν ιόγσ απηώλ ησλ γεγνλόησλ, ν απνθιεηζκόο πνπ ν Θνινθνηξώλεο είρε
ζπιιάβεη, έθαλε ηνλ Ηκπξαήκ λα αηζζάλεηαη ηελ Ξεινπόλλεζν αθηιόμελε γε. Ν
ηδηόηππνο αληαξηνπόιεκνο ησλ Διιεληθώλ Σεξζαίσλ Γπλάκεσλ κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ
λαπηηθνύ είρε αξρίζεη λα απνδίδεη θαξπνύο.

ΠΡ) 1826
Γηαβιέπνληαο ινηπόλ ηνλ θίλδπλν απηό, απνθαζίδεη επηζηξέθνληαο ζηελ Ξεινπόλλεζν
κεηά ην Κεζνιόγγη, λα ηειεηώλεη κε ηελ θύξηα επαλαζηαηηθή εζηία ηεο: ηελ Κάλε.
Γπζηπρώο γηα απηόλ όκσο ζηηο ηξεηο κάρεο ηεο Βέξγαο, ηνπ Γπξνύ θαη ηνπ
Ξνιπαξάβνπ, όπνπ πνιέκεζαλ κόλεο νη Καληάηηζζεο κε ηνπο Αηγππηίνπο, ληθήζεθε θαη
ππνρώξεζε ληξνπηαζκέλνο.
Ραπηόρξνλα ν Αξρηζηξάηεγνο πιένλ Θαξατζθάθεο πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν
θαηαζβέζεσο ηεο επαλάζηαζεο από ηνλ Θηνπηαρή ζηελ Αλ. Πηεξεά, ώζηε λα
απνκνλσζεί θαη ν Ηκπξαήκ ζηα ζηελά όξηα ηεο Ξεινπνλλήζνπ Έηζη ζπιιακβάλεη έλα
ζρέδην:
α) Να εγκαηαλείτει ηην Αηηική αθού ππώηα ενιζσύζει ηην πολιοπκούμενη Ακπόπολη όπυρ και
έκανε,
β) Να ξεζηκώζει πάλι ζε επανάζηαζη ηην ςπόλοιπη ηεπεά, αθού μεηά ηην πηώζη ηος
Μεζολογγίος δεν ςπήπσαν άλλερ επαναζηαηικέρ εζηίερ και
γ) Να αποκλείζει όλοςρ ηοςρ Δπόμοςρ Ανεθοδιαζμού ηος Κιοςηασή.
Αθνύ πέηπρε θαη ηνπο ηξεηο ζηόρνπο, κε θαζνξηζηηθή ηελ κάρε ηεο Αξάρσβαο (19-24
Λνε 1826)όπνπ εθκεδέληζε έλα ζώκα 2500 Αιβαλώλ πνπ ζπλέηξεραλ ζε ελίζρπζε ηνπ
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Θηνπηαρή, απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ Αηηηθή γηα λα θαηαθέξεη ζηνλ Θηνπηαρή ην
ηειεησηηθό ρηύπεκα.

Ε) 1827
Έηζη ηνλ Κάξηην ηνπ 1827 πξαγκαηνπνίεζε έλαλ άζιν: θαηάθεξε λα θιείζεη ηνλ
Θηνπηαρή ζε έλα θινηό θαη λα πνιηνξθήζεη ηνλ έσο ηώξα πνιηνξθνύληα. Αθνινύζεζε
θαη απηόο ηελ ηαθηηθή ηνπ αληαξηνπόιεκνπ αθνύ, ζνθά είρε δηαβιέςεη όηη νη δπλάκεηο
ηνπ δελ είραλ θακία ηύρε ζε κηα κάρε εθ παξαηάμεσο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Θηνπηαρή
.Γπζηπρώο νη παξαζθεληαθέο θηλήζεηο ησλ Κ. Γπλάκεσλ πνπ δελ ήζειαλ, όπσο έρεη
αλαιπζεί παξαπάλσ, λα ζπκπεξηιεθζεί ε Πηεξεά Διιάδα, ζην δηαθαηλόκελν κεηέπεηηα
Διιεληθό Θξάηνο έπεηζαλ ηελ Θπβέξλεζε, λα εγθαηαιείςεη ηελ ηαθηηθή ηνπ
Θαξατζθάθε. Δπεβιήζε ινηπόλ ε άπνςε ηνπ ηνπνηεξεηή ηνπο Άγγινπ, ζηόιαξρνπ ηνπ
Διιεληθνύ Πηόινπ, Θόρξαλ, ν νπνίνο επέιεμε λα γίλεη κεησπηθή επίζεζε ζην
ζηξαηόπεδν ηνπ Θηνπηαρή. Έηζη κεηά ηελ κάρε ηνπ Φαιήξνπ ζηηο 24 Απξ 1827, θαη ηνλ
πεξίεξγν ζάλαην ηνπ Θαξατζθάθε, ν Θηνπηαρήο επέβαιε μαλά ηελ θπξηαξρία ηνπ ηελ
Πηεξεά.
Ξαξόια απηά ζηελ Ξεινπόλλεζν ππό ηελ επθπή θαζνδήγεζε ηνπ Θνινθνηξώλε
ζπληειείηαη έλα λέν Διιεληθό έπνο: Λύρηα θαη κέξα κέζα από ηα βξάρηα, από ηηο
ζπειηέο, από ηα δάζε, από ηα ζηελά, μεπεδνύλ θαη μερύλνληαη μαθληθά θαη νξκεηηθά νη
θαθνληπκέλνη έιιελεο ρσξηθνί, ρηππνύλ ηηο ερζξηθέο θάιαγγεο, πξνμελνύλ ζε απηέο
κεγάιεο θζνξέο ή ηηο εμνληώλνπλ θαη ακέζσο κεηά εμαθαλίδνληαη. Αιιά ε ηαθηηθή
απηή εμνπζελώλεη θαη ηνπο Ξεινπνλλήζηνπο. Αξρίδεη κηα ζθιεξή δσή κε θνβεξή
έιιεηςε ηξνθίκσλ, αιεζηλό ππνζηηηζκό θαη κε αδηάθνπεο λπρηεξηλέο ηαρππνξίεο, πνπ
πνιιέο θνξέο ζηεξνύλ ηνλ ήξεκν ύπλν νιόθιεξσλ εβδνκάδσλ.
Ζ γύκληα, ε θηώρεηα θαη ε πείλα ηνπο ζπληξνθεύεη ζηηο ζπειηέο θαη ηα δάζε όπνπ
έρνπλ θαηαθύγεη. Αηζζεηή πξν πάλησλ είλαη ε έιιεηςε ηνπ ςσκηνύ. Έηζη πνιινί
θαηάληεζαλ λα αιέζνπλ κε ρεηξόκπινπο βαιαλίδηα, άγξηα απίδηα, θαη θινύδεο
δέληξσλ. Απηά ηα δύκσλαλ κε αιεύξη ζηαξηνύ θξηζαξηνύ ή θαιακπνθηνύ, θαη ηα
έςελαλ γηα λα μεγειάζνπλ ηελ κεγάιε ηνπο πείλα. Νη άλζξσπνη απηνί γξάθεη ν
ζύγρξνλόο ηνπο Φξαληδήο: «Δπξαζηλνκαπξνθηηξίληδνλ σο ραιθνί, θαη έγηλαλ μεξνί σο
ζθειεηά θαη ειεεηλά ζεάκαηα». Θαη όκσο απηνί νη άλζξσπνη θαηάθεξαλ λα θιείζνπλ
ηνλ Ηκπξαήκ ζηα θάζηξα ηνπ.
Βιέπνληαο ν ηειεπηαίνο όηη ράλεη ηνλ έιεγρν θαηαθεύγεη ζε έλα ηέρλαζκα: Κε ην
δέιεαξ ηεο ζηηίζεσο ζηέιλεη ζηνπο πιεζπζκνύο ηεο Ξεινπνλλήζνπ Ξξνζθπλνράξηηα
(ξάη κπνπγηνπξληηά) γηα λα αιιαμνπηζηήζνπλ, θαη λα ζηεξήζεη από ηνλ Θνινθνηξώλε
ηελ πιεζπζκηαθή δεμακελή από όπνπ αληινύζε καρεηέο. Νξηζκέλνη ιηπόςπρνη ζε
κέξε ηεο Αραΐαο θαη ηεο Ζιείαο ππνηάζζνληαη. Ραπηόρξνλα αξρίδεη ηελ ζπζηεκαηηθή
γελνθηνλία ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ εληζρπκέλνο από ηελ Αιεμάλδξεηα, θαη
εγθαζηζηώληαο κνπζνπικάλνπο επνίθνπο. Δπηπιένλ θαιεί Κεζζελίνπο θαη Καληάηεο λα
πξνζθπλήζνπλ, απεηιώληαο ηνπο κε εξήκσζε ιακβάλνληαο ηελ πεξήθαλε απάληεζε
ηνπ Γέξνπ ηνπ Κσξηά: «Απηό πνπ καο θνβεξίδεηο λα καο θάκεηο θαη θάςεηο ηα
θαξπνθόξα δέληξα καο, δελ είλαη ηεο πνιεκηθήο έξγνλ… Όρη ηα θιαξηά λα θόςεηο, όρη
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ηα δέληξα, όρη ηα ζπίηηα πνπ καο έθαςεο, κόλνλ πέηξα απάλσ ζηελ πέηξα λα κε κείλεη
εκείο δελ πξνζθπλάκε. Κόλνλ έλαο Έιιελαο λα κείλεη πάληα ζα πνιεκνύκε θαη κελ
ειπίδεηο πσο ηελ γε καο ζα ηελ θάκεηο δηθή ζνπ, βγάιην από ην λνπ ζνπ».
Ρν πξνζθύλεκα εμαπιώλεηαη επηθίλδπλα ζα κίαζκα θνιιεηηθό. Ρόηε ε επαλάζηαζε
δέρεηαη ζαλάζηκα πιήγκαηα: «Δηο ηνλ θαηξόλ ηνπ πξνζθπλήκαηνο εθνβήζεθα κόλνλ
δηα ηελ παηξίδαλ κνπ, όρη άιιε θνξά…», νκνινγεί ν Θνινθνηξώλεο ζηα
απνκλεκνλεύκαηά ηνπ. Γηα απηό εθδίδεη κηα δηαηαγή ζαλ θεξαπλό: «Φσηηά θαη
ηζεθνύξη ζηνπο πξνζθπλεκέλνπο». Έηζη θαηαθέξλεη θαη ζπγθξαηεί ηνπο πιεζπζκνύο
Νη Κ. Γπλάκεηο βιέπνληαο ην αδηέμνδν ηνπ Ηκπξαήκ, θαη όηη πιένλ ε δεκηνπξγία
Διιεληθνύ θξάηνπο ήηαλ αλαπόθεπθηε απνθαζίδνπλ κέζσ ηεο Ηνπιηαλήο Πύκβαζεο
(6εο Ηνπι 1827) λα επηβάιινπλ ηελ εθερεηξία ζηνπο εκπόιεκνπο. Νη Έιιελεο δέρηεθαλ
ηνπο όξνπο όρη όκσο θαη ν Πνπιηάλνο. Ρόηε απνθαζίδνπλ (Αγγιία, Γαιιία, Οσζία) λα
ζηείινπλ από θνηλνύ έλα ζηόιν σο δύλακε επηηήξεζεο θαη ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ
Ηκπξαήκ. Απηόο λαπινρεί ζην Λαπαξίλν όπσο θαη ν Ρνπξθναηγππηηαθόο. Ν Ηκπξαήκ
πξνζπνηνύκελνο όηη δηαπξαγκαηεύεηαη, θαη βιέπνληαο ηελ απξνζπκία ησλ Γπλάκεσλ
λα ηνλ πιήμνπλ ζηξαηησηηθά ζπλερίδεη ηηο ζαλαηεθόξεο επηδξνκέο ηνπ, θαη ηελ
γελνθηνλία...
Ζ ηζηνξηθή λαπκαρία, πνπ ραξαθηεξίζζεθε σο «αηπρέο ζπκβάλ» από ηηο Κ. Γπλάκεηο
ζηηο 20 Νθη 1827, θαη ζα θαηαιήμεη ζηελ δηάιπζε ηνπ Ρνπξθναηγππηηαθνύ Πηόινπ,
μεθίλεζε από έλα θαζαξά ηπραίν γεγνλόο θαη ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηηο κεηέπεηηα
εμειίμεηο. Δπηπιένλ, δύν ζάλαηνη, ηνπ Αιεμάλδξνπ ηνπ Α’(Ρζάξνπ ηεο Οσζίαο) θαη ε
απηνθηνλία ηνπ άγγινπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Θάιζξε, ελίζρπζαλ ηε ηάζε γηα αιιαγή
πιεύζεο ζηελ πνιηηηθή ησλ Γπλάκεσλ θαη ηελ αλαγλώξηζε ελόο ειεύζεξνπ Διιεληθνύ
Θξάηνπο. Απηά παξαπέκπνπλ ζηελ ξήζε ηνπ Θνινθνηξώλε: «Ν Θεόο έβαιε ηελ
πνγξαθή Ρνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαη δελ ηελ παίξλεη πίζσ». Έηζη ν
Ηκπξαήκ αλαγθάζηεθε λα απνδερζεί κηα ώξα αξρύηεξα ηελ ήηηα ηνπ, θαη όηαλ ν
Καηδόλ έθηαζε ζηελ Ξεινπόλλεζν κε 14.000 Γάιινπο δελ ζπλάληεζε θακία αληίζηαζε
από ηνπο εγθισβηζκέλνπο ζηα θάζηξα ηνπο Αηγππηίνπο.

Αληί επηιόγνπ
Ν δσηηθόο ρώξνο ηεο επαλάζηαζεο εληνπηδόηαλ ινηπόλ ζηε Ξεινπνλλήζν θαη ζηα
λεζηά ηνπ Aξγνζαξσληθνύ, ελώ ε Πάκνο ηεινύζε ππό εηδηθό θαζεζηώο απηνλνκίαο.
Aπνθαζίζηεθε ινηπόλ ε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηώλ θαη ε αλαθαηάιεςε εδαθώλ, έηζη
ώζηε ε αλαδσπύξσζε ηεο επαλάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο λα λνκηκνπνηήζεη ηηο
εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Νξγαλώζεθαλ εθζηξαηείεο ζηε Σίν,
(ύζηεξα από πίεζε ησλ Σησηώλ πξνζθύγσλ) ππό ην θηιέιιελα Φαβηέξν, ζηελ Kξήηε
θαη επηρείξεζε ζην Tξίθεξη, (ζηελ είζνδν ηνπ Ξαγαζεηηθνύ θόιπνπ)
πνπ δελ
ζηέθζεθαλ από επηηπρία. Ξαξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηρεηξήζεηο αλαθαηάιεςεο
ησλ επαξρηώλ ηεο Γ. θαη ηεο Α. Πηεξεάο (1828-29). Oη επηρεηξήζεηο απηέο
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ηεξκαηίζηεθαλ κε επηηπρία, εληζρύνληαο έηζη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ειιεληθήο
πιεπξάο ζην δήηεκα ησλ ζπλόξσλ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο.
Υζηόζν ν ηειηθόο απνινγηζκόο ηεο επαλάζηαζεο από πιεπξάο ζπκάησλ ήηαλ
ηξνκαθηηθόο: 800.000 λεθξνί γηα λα απειεπζεξσζνύλ 1.500.000 Έιιελεο θαη έλα
κηθξό ηκήκα εδαθώλ. Σαξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί ε εηθόλα ηεο έξεκεο
Ξεινπνλλήζνπ πνπ αληίθξηζε ην 1829 έλαο κνξθσκέλνο λεαξόο Γάιινο, ν Έληγθαξ
Θηλέ, ν νπνίνο έθαλε έλα νδνηπνξηθό ζηελ πξόζθαηα απειεπζεξσκέλε Διιάδα,
θαηαγξάθνληαο ηηο λσπέο αθόκα πιεγέο από ηελ επηδξνκή ηνπ Ηκπξαήκ. Γξάθεη όηη
αληίθξηζε ζκήλε από θνξάθηα πάλσ από ηελ Κεζζελία, Αγξηόπαπηεο ζηα Νξνπέδηα ηεο
Αξθαδίαο, αιιά πνπζελά δελ είδε ηνλ θνξπδαιιό, ηνλ ζπνπξγίηε, ηελ θαξδεξίλα,
«…εθείλα ηα πνπιηά πνπ δίλνπλ δσή ζηνπο ηόπνπο θνληά ζηνλ άλζξσπν. Νη ειαηώλεο
είλαη ζρεδόλ νιόηεια βνπβνί… Γελ μέξσ ηη έρεη απνγίλεη ην αεδόλη. Γελ ην άθνπζα
πνηέ…»
Απηή ε ηξαγηθή ζπζία καο αλαγθάδεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ην «Διεπζεξία ή
Θάλαηνο» ήηαλ ζύλζεκα ηεξήο αγαλαθηήζεσο ηνπ Διιεληζκνύ, θαη ελζπλείδεηεο
επηινγήο. Δπηπιένλ καο δηδάζθεη όηη απηόο πνπ είλαη απνθαζηζκέλνο λα πεζάλεη γηα ηα
δίθαηα ηνπ είλαη αλίθεηνο. Διάρηζηνο ινηπόλ θόξνο ηηκήο ζηα ζύκαηα απηά είλαη θαη ε
απνηύπσζε απηνύ ηνπ ζπλζήκαηνο ζηηο ξίγεο ηεο ζεκαίαο καο. Θαη κόλν απηή ε
κλήκε πξέπεη λα καο γελλά ζπλαηζζήκαηα ξίγνπο, δένπο θαη ζεβαζκνύ ζηελ απιή θαη
κόλν ζέα ηνπ εζληθνύ καο ζπκβόινπ πνπ απνηειεί έλα δηαξθέο κλεκόζπλν γηα απηνύο
ηνπο λεθξνύο.
Δπηπρώο γηα ηνλ Διιεληζκό απηόο πνπ «εμαξγύξσζε» ζηα δηπισκαηηθά παίγληα ηελ
ζπζία απηή, ήηαλ ε πνιηηηθή ηδηνθπΐα πνπ άθνπγε ζην όλνκα Ησάλλεο Θαπνδίζηξηαο ν
νπνίνο εθκεηαιιεπόκελνο ζην έπαθξν, θαη αθξνβαηώληαο ελ κέζσ ησλ αληηπαινηήησλ
ησλ Γπλάκεσλ πξνο όθεινο ησλ Διιήλσλ, δεδνκέλνπ όηη νη Άγγινη δελ ήζειαλ κε
θαλέλα ηξόπν λα ζπκπεξηιεθζεί ε Πηεξεά ζην ππό ζύζηαζε ειιεληθό θξάηνο, ήηαλ ν
αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο Διιεληθήο εδαθηθήο επέθηαζεο. Βέβαηα απηή ηνπ ηελ επηηπρία
ζα ηελ πιεξώζεη αξγόηεξα κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή…
Αληίζηνηρα ν Θνινθνηξώλεο γηα κηα αθόκε θνξά, αλαδσνγόλεζε ηελ ςπρνξξαγνύζα,
από ηηο δνινπινθίεο θαη ηηο αζιηόηεηεο ησλ Θπβεξλώλησλ, ειιεληθή επαλάζηαζε.
Αλαζηήισζε ην γόεηξν ησλ Διιήλσλ ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, θαη απνζόβεζε ηνλ
εθθνιαπηόκελν θίλδπλν λα ακθηζβεηεζεί ε ύπαξμε «Διιεληθνύ Έζλνπο» (όπσο
εληέρλσο επηρεηξείηαη θαη ζήκεξα).
Ζ Ρπραία λαπκαρία ηνπ Λαπαξίλνπ, ήηαλ εθείλε πνπ θαζόξηζε νξηζηηθά ηηο ζρέζεηο ησλ
κεγάισλ δπλάκεσλ κε ηελ ςειή Ξύιε θαη επηηάρπλε θαηαιπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο γηα
ηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνύ αλεμάξηεηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο ρσξίο βέβαηα λα
παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο όηη ήηαλ θαη ην εθαιηήξην ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ μέλσλ
επεκβάζεσλ ζηα εζσηεξηθά ηεο ρώξαο.
Νη ζηόρνη ησλ αγσληζηώλ θαίλεηαη λα αλήθαλ πεξηζζόηεξν ζηε ζθαίξα ηεο νπηνπίαο
παξά ζην ρώξν ηεο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο. Θη όκσο ην ζαύκα έγηλε θαη ε νπηνπία
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ζπληειέζηεθε. Γελ κέλεη παξά λα θαηαιάβνπκε ην ζαύκα απηό θαη λα μαλαζθεθηνύκε
ηη κεηώλεη ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζην όλεηξν θαη ηελ πξαγκάησζή ηνπ. Θη έηζη, κέζα
από ηηο εηθόλεο θαη πέξα από ην ρξόλν, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην πλεύκα ηνπ
Αγώλα.
Ρν ’21 έδεημε ην δξόκν όρη κόλν ζηνπο Έιιελεο αιιά θαη ζηνπο άιινπο ιανύο ηεο
Βαιθαληθήο θαη ηεο ππόινηπεο Δπξώπεο. Άιισζηε ε κνίξα θαη ε δόμα ηεο θπιήο καο
είλαη λα ηεο αλήθνπλ νη ηξαγηθέο ζπζίεο θαη ηα θξηρηά καξηύξηα. Ρα κεγαινπξγήκαηά
ηεο όκσο, αλήθνπλ ζηελ ηδέα ηεο παγθόζκηαο ειεπζεξίαο θαη νη ζξίακβνί ηεο είλαη
παλαλζξώπηλνη ζξηάκβνη. Ν θηιειιεληζκόο πνπ ελέπλεπζε ζηελ πξνεγκέλε Δπξώπε
δελ ήηαλ έλαο γξαθηθόο εμσηηζκόο, αιιά ε ίδηα ε αλάγθε ησλ πην επαίζζεησλ
ζηξσκάησλ ησλ δπηηθώλ θνηλσληώλ λα επαλαζπλδεζνύλ κε ηα δηθά ηνπο αηηήκαηα θαη
αμίεο πνπ ηόζν δνθηκάδνληαλ από ηε «ξεαιηζηηθή» πνιηηηθή ηεο Ηεξάο Ππκκαρίαο.
Έβιεπαλ έλαλ αξραίν, «γεξαζκέλν» ιαό λα αλαθαιύπηεη ηα θξπκκέλα ηνπ ληάηα, θαη
ζηεθόκελνο όξζηνο κπξνζηά ζην βηβιίν ηεο Κνίξαο, λα ηεο ππαγνξεύεη γηα πξώηε θνξά
κεηά από αηώλεο ην λέν θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ρν ’21, ηέινο, έδεημε πσο νη
νξίδνληεο ηνπ κέιινληνο ηόηε κόλνλ κπνξνύλ λα αλνίμνπλ, όηαλ ην παξειζόλ δελ έρεη
μεραζηεί. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ξήζε ηνπ Παησβξηάλδνπ: «Νη Πνπιηώηηζζεο γπλαίθεο
βπζηδόκελεο καδί κε ηα παηδηά ηνπο ζηα θύκαηα, νη πξόζθπγεο ηεο Ξάξγαο θέξνληεο
καδί ηνπο ηα νζηά ησλ παηέξσλ ηνπο, ηα Ταξά ζαπηόκελα ζηα εξείπηα ηνπο, ην
αηείρηζην ζρεδόλ Κεζνιόγγη απνθξνύσλ ηνπο δηο ζηα ηείρε ηνπ εθνξκήζαληαο
βαξβάξνπο, αδύλαηα ζθάθε κεηακνξθσζέληα ζε ηξνκεξνύο ζηόινπο θαη
πξνζβάιινληα, ππξπνινύληα θαη δηαζθνξπίδνληα ηα ππεξκεγέζε ερζξηθά πινία, απηά
είλαη ηα θαηνξζώκαηα, ηα νπνία θαζηζηνύλ ηελ Λέα Διιάδα άμηα ηεο ιαηξείαο, ηελ
νπνία απειάκβαλε θαη ην αξραίν ηεο όλνκα».
Ζ ηζηνξηθή δηθαηνζύλε καο απαγνξεύεη λα αγλνήζνπκε ηελ έληνλε, βαζεηά θαη
ελζπλείδεηε ζξεζθεπηηθόηεηα ησλ αγσληζηώλ. Θξπιηθή είλαη ε ξήζε ηεο
Κπνπκπνπιίλαο: «Έραζα ηνλ ζύδπγό κνπ. Δπινγεηόο Ο Θεόο! Ο πξεζβύηεξνο
πηόο κνπ έπεζε κε ηα όπια αλά ρείξαο. Δπινγεηόο Ο Θεόο! Ο δεύηεξνο πηόο
κνπ δεθαηεηξαεηήο ηελ ειηθίαλ κάρεηαη κεηά ηωλ Διιήλωλ θαη πηζαλώο λα
εύξε έλδνμνλ ζάλαηνλ. Δπινγεηόο Ο Θεόο! Υπό ηελ Σθηάλ ηνπ Σηαπξνύ ζα
ξεύζεη επίζεο ην αίκα κνπ. Δπινγεηόο Ο Θεόο! Αιιά ζα ληθήζνκελ ή ζα
παύζνκελ λα δώκελ. Θα έρνκελ όκωο ηελ παξεγνξίαλ, όηη δελ αθήζακελ
όπηζζελ εκώλ δνύινπο Έιιελαο». Δλώ ν Γέξνο ηνπ Κσξηά δειώλεη: «ν δηθόο καο ν
μεζεθσκόο δελ κνηάδεη κήηε κε ησλ Φξάγθσλ, κήηε κε θαλελνύ άιινπ. Δκείο ζα
αλαζηήζνπκε κηαλ παηξίδα πνπ θεθαιή ζα έρεη ηνλ Σξηζηό θαη όρη αλζξώπνπο... Όηαλ
επήξακελ ηα άξκαηα, είπακε πξώηα γηα ηελ Ξίζηελ θαη έπεηηα γηα ηελ Ξαηξίδα».
Φξάζεηο πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ην πλεπκαηηθό γνληδίσκα ησλ αγσληζηώλ ηνπ 21 ήηαλ
ην ίδην κε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πνπ θαη απηνί ζηνπο αγώλεο ηνπο ελαληίνλ ησλ
αιινθύισλ πξόηαζζαλ ηα ζεία απ ηελ παηξίδα: «πέξ Βσκώλ» (Ξξσηίζησο θαη
ύζηεξα) «ππέξ εζηηώλ».
Ζ Ηζηνξία, κε κηα πιαζηηθή δύλακε πνπ κόλν ε κεγάιε ηέρλε δηαζέηεη, δεκηνύξγεζε
ηνλ Έιιελα ηνπ Αγώλα. Θιαζηθό ήξσα, ρξηζηηαλό κάξηπξα. Καρεηή ηνπ Γηαθσηηζκνύ,
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ζπληεξεηή ηεο παξάδνζεο θαη πξνθήηε ηεο πξνόδνπ. Οήγαο θαη Καθξπγηάλλεο,
λεζηώηεο θη νξεζίβηνο θηελνηξόθνο. Σξηζηηαλόο νξζόδνμνο , ν Έιιελαο ηνπ Αγώλα
απνηειεί κηα ζύλζεζε ξεπζηή θαη εύζξαπζηε αιιά θαη κηα κεγάιε ζηηγκή ηεο Ηζηνξίαο.
Αλήθεη ζην είδνο ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ ήηαλ «πνιηηηθά ξεαιηζηήο». Ήηαλ
«ζπλαηζζεκαηηθά αλόεηνο, ζεξκνθέθαινο», νπηνπηζηήο, πνπ καο άθεζε σο δώξν
αλεθηίκεην ην όλεηξν ηνπ, ζην νπνίν έδσζε θαη όλνκα: ην νλόκαζε ΔΛΛΑΓΑ. Γηαηί ην
ζπλαίζζεκα καο έδσζε Ξαηξίδα, νύηε ε ινγηθή νύηε ν ξεαιηζκόο.
Θιείλνληαο δελ κπνξώ λα κελ παξαβάιισ θαη απόζπάζκαηα από ηηο παξαηλέζεηο ηνπ
Θνινθνηξώλε ζηελ Ξλύθα ηεο 7εο Νθη, ηνπ 1838 (ζην κνλαδηθό Γπκλάζην ησλ
Αζελώλ).
«Ξαηδηά κνπ!
Δηο ηνλ ηόπνλ ηνύηνλ όπνπ εγώ παηώ ζήκεξνλ επαηνύζαλ θαη εδεκεγνξνύζαλ ηνλ
παιαηόλ θαηξόλ άλδξεο ζνθνί θαη άλδξεο, κε ηνπο νπνίνπο δελ είκαη άμηνο λα
ζπγθξηζώ, θαη νύηε λα θζάζσ ηα ίρλε ησλ. Δγώ επηζπκνύζα λα ζαο ηδώ, παηδηά κνπ!
Δηο ηελ κεγάιελ δόμαλ ησλ πξνπαηόξσλ καο, θαη έξρνκαη λα ζαο εηπώ, όζα εηο ηνλ
θαηξόλ ηνπ αγώλνο καο, θαη πξν απηνύ θαη ύζηεξα απ’απηόλ, ν ίδηνο επαξαηήξεζα, θαη
απ’απηά λα θάκσκελ ζπκπεξαζκνύο θαη δηα ηελ κέιινπζαλ επηπρίαλ ζαο, κνινλόηη ν
Θεόο κόλνο εμεύξεη ηα κέιινληα.
Λα κελ έρεηε πνιπηέιεηα, λα κελ πεγαίλεηε εηο ηνπο θαθελέδεο θαη ηα κπηιηάξδα΄ λα
δνζήηε εηο ηαο ζπνπδάο ζαο, θαη θαιήηεξα λα θνπηάζεηε νιίγνλ δύσ θαη ηξεηο ρξόλνπο,
θαη λα δήζεηε ειεύζεξνη εηο ην επίινηπνλ ηεο δσήο ζαο, παξά λα πεξάζεηε ηέζζαξνπο
πέληε ρξόλνπο ηε λεόηεηά ζαο, θαη λα κείλεηε αγξάκκαηνη, λα ζθιαβσζήηε εηο ηα
γεξάκαηά ζαο. Λα αθνύεηε ηαο ζπκβνπιάο ησλ δηδαζθάισλ θαη γεξνληνηέξσλ, θαη,
θαηά ηελ παξνηκίαλ, κύξηα ήμεπξε θαη ρίιηα κάζελε. Ζ πξνθνπή ζαο θαη ε καζεζίο ζαο
λα κελ γείλε ζθεπάξλη κόλνλ δηα ην άηνκόλ ζαο, αιιά λα θνηηάδε ην θαιόλ ηεο
Θνηλόηεηνο, θαη κέζα εηο ην θαιό απην επξίζθεηαη θαη ην δηθόλ ζαο. Δγώ, Ξαηδηά κνπ!
Θαηά θαθήλ κνπ ηύρελ, εμ αηηίαο ησλ πεξηζηάζεσλ έκεηλα αγξάκκαηνο, θαη δηα ηνύην
ζαο δεηώ ζπγρώξεζηλ, δηόηη δελ νκηιώ θαζώο νη Γηδάζθαινί ζαο».
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