
Γεληθά 

 

Ζ ηδέα, αιιά θαη ε αλάγθε, ζπγθξνηήζεσο Σαθηηθνύ ηξαηνύ, δεκηνπξγήζεθε ακέζσο 
κεηά ηελ θήξπμε ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ην 1821.  Μέρξη ηόηε ν αγώλαο 
δηεμαγόηαλ από άηαθηα ζώκαηα, ζπγθξνηεκέλα ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο από 
αθνζησκέλνπο ζηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο παηξηώηεο, πνπ ζηεξνύληαλ ζηξαηησηηθήο 
εθπαηδεύζεσο θαη πεηζαξρίαο θαη δύζθνια κπνξνύζαλ λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηνλ θνηλό 
ζθνπό.  Απηόο ήηαλ θαη ν βαζηθόο ιόγνο, πνπ παξά ηηο αξρηθέο ζεκαληηθέο πνιεκηθέο 
επηηπρίεο ηνπο, ώζεζαλ ηηο επαλαζηαηηθέο αξρέο θαη θπβεξλήζεηο πξνο ηε βαζκηαία 
νξγάλσζε Σαθηηθνύ ηξαηνύ. 
ηελ πξνζπάζεηα απηή κεγάιε βνήζεηα πξνζέθεξαλ νη ειιεληθήο θαηαγσγήο 
αμησκαηηθνί, πνπ ππεξεηνύζαλ ζε δηάθνξνπο επξσπατθνύο ζηξαηνύο, θαζώο θαη πνιινί 
μέλνη ζηξαηησηηθνί, νη νπνίνη ήξζαλ εζεινληηθά ζηελ Διιάδα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 
απειεπζέξσζή ηεο. 
 

πγθξόηεζε θαη ζπκκεηνρή ζηνλ Αγώλα ησλ πξώησλ κνλάδσλ Σαθηηθνύ ηξαηνύ 

 

Σν πξώην ειιεληθό ηαθηηθό ζώκα ζπγθξνηήζεθε από ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε, ζηηο 3 
Μαξηίνπ 1821, ζην Ηάζην ηεο Μνιδαβίαο κε ηελ νλνκαζία «Ιεπόρ Λόσορ». 
Σνλ Ηνύλην ηνπ 1821 έθηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο κε κηα κηθξή 
νκάδα νκνγελώλ θαη θηιειιήλσλ θαη ακέζσο άξρηζε, θαηά ην πξόηππν ηνπ αδειθνύ ηνπ 
Αιεμάλδξνπ, λα ζπγθξνηεί ζηελ Καιακάηα έλα ηαθηηθό ζώκα, κε ζθνπό λα ζπκκεηάζρεη 
ζηνλ Αγώλα. 
ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1822 ζπλήιζε ζηελ Δπίδαπξν ε Α΄ Δζληθή πλέιεπζε, ε νπνία δύν 
κήλεο αξγόηεξα εμέιεμε σο πξόεδξν ηεο πξώηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο ηνλ 
αγσληζηή ηεο Δπαλαζηάζεσο θαη πνιηηηθό Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην.  Ο 
Μαπξνθνξδάηνο, ζεσξώληαο αλαγθαία ηελ νξγάλσζε Σαθηηθνύ ηξαηνύ, πξόηεηλε ζην 
Βνπιεπηηθό ρέδην Νόκνπ «Πεπί Οπγανώζεωρ ηος Σηπαηού».  Σν ζρέδην απηό 
ςεθίζηεθε ηελ 1ε Απξηιίνπ 1822 θαη απνηέιεζε ηε βάζε όιεο ηεο κεηέπεηηα 
ζηξαηησηηθήο λνκνζεζίαο. 
Δηδηθόηεξα, κε ην λόκν απηό ζεζπηδόηαλ ε ζύζηαζε Σαθηηθνύ ηξαηνύ, ν νπνίνο ζα 
απνηεινύληαλ από βαξύ θαη ειαθξό πεδηθό, βαξύ θαη ειαθξό ηππηθό, ππξνβνιηθό 
πνιηνξθίαο θαη πεδηλό, θαζώο θαη έλα ηκήκα κεραληθνύ.  πζηήζεθαλ δειαδή ηα πξώηα 
Όπια ζηνλ ππό ζπγθξόηεζε Διιεληθό ηξαηό, δειαδή ηνπ Πεδηθνύ, Ηππηθνύ, 
Ππξνβνιηθνύ θαη Μεραληθνύ. 
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1822 ζπγθξνηήζεθε ην πξώην ζύληαγκα 
Πεδηθνύ κε δηνηθεηή ηνλ Ηηαιό πληαγκαηάξρε Pietro Tarella (Σαξέιια). Σν Ππξνβνιηθό 
ζπγθξνηήζεθε από ην ηκήκα ησλ δύν ππξνβόισλ ηνπ πληαγκαηάξρε Βνπηηέ. 
Καζώο όκσο ε Κπβέξλεζε αδπλαηνύζε λα δηαζέζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζή 
ηνπ κέζα, ην ζύληαγκα δηαηεξήζεθε γηα ιίγν θαηξό ζπληεξνύκελν από επηηόπηνπο 
πόξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα απηνδηαιύζεθε.  Οη άλδξεο ηνπ, κεηά από ηελ εμέιημε απηή, 
εληάρζεθαλ ζηα άηαθηα ζώκαηα. 
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Αλαζύζηαζε θαη αύμεζε ηεο δύλακεο ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ 

 

ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1823, δελ έγηλε δπλαηή ε αλαζπγθξόηεζε ηνπ Σαθηηθνύ 
ηξαηνύ, γηα θαζαξά νηθνλνκηθνύο ιόγνπο.  Μόλν ηνλ Ηνύιην ηνπ 1824, κε ηε 
ζπλνκνιόγεζε δαλείνπ από ηελ Αγγιία, μεπεξάζηεθαλ ηα εκπόδηα θαη ε Κπβέξλεζε 
πξνέβε ζηελ αλαζύζηαζε ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ. 
ηαδηαθά θαη κε ηελ θαηάηαμε εζεινληώλ ζρεκαηίζηεθε έλα ηάγκα, πεξίπνπ 500 
αλδξώλ, απνηεινύκελν από ηέζζεξηο ιόρνπο Πεδηθνύ, έλα ιόρν Δπδώλσλ θαη έλαλ 
Δπηιέθησλ.  Γηνηθεηήο ηνπ ηνπνζεηήζεθε ν Γσδεθαλήζηνο πληαγκαηάξρεο Παλαγηώηεο 
Ρόδηνο.  Παξάιιεια, ζπζηήζεθε έλα ηκήκα Ππξνβνιηθνύ από πεξίπνπ 100 άλδξεο, ππό 
ηηο δηαηαγέο ηνπ πληαγκαηάξρε Βνπηηέ, κε θύξηα απνζηνιή ην ρεηξηζκό ησλ ππξνβόισλ 
ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Ναππιίνπ. 
Ζ Πξνζσξηλή Γηνίθεζε ηεο Διιάδαο, δηαπηζηώλνληαο από ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ 
Ηκπξαήκ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ έλαληη ησλ αηάθησλ, απνθάζηζε ηελ 
πεξαηηέξσ ελίζρπζή ηνπ.  Γηα ην ζθνπό  απηό, ζηηο 10 Μαΐνπ 1825, θαηήξηηζε Νόκν 
«Πεπί Απογπαθικήρ       Σηπαηολογίαρ»,  ζύκθσλα  κε ηνλ  νπνίν  ζα  γηλόηαλ  
απνγξαθή   θαη  ζηε ζπλέρεηα ζηξαηνιόγεζε ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.  Δπίζεο, δηόξηζε 
επηθεθαιήο ησλ ηαθηηθώλ ζηξαηεπκάησλ ην θηιέιιελα Γάιιν πληαγκαηάξρε Charles 
Fabvier (Φαβηέξν). 
Ο Φαβηέξνο αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ ηάγκαηνο από ην πληαγκαηάξρε Ρόδην ζηηο 30 
Ηνπιίνπ 1825.  Με ηνπο λένπο ζηξαηνινγεκέλνπο, πνιινύο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ 
έζπεπζαλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ παηξίδα θαη πνιινύο θηιέιιελεο, ε δύλακε ηνπ 
Σαθηηθνύ ηξαηνύ απμήζεθε θαη επέηξεςε ηε ζπγθξόηεζε, δύν ηαγκάησλ δπλάκεσο 
πεξίπνπ 400 αλδξώλ ην θαζέλα κε έδξα ην Ναύπιην.  ηηο κνλάδεο απηέο 
ελζσκαηώζεθε θαη κηα κηθξή δύλακε Ηππηθνύ ππό ην θηιέιιελα Γάιιν Δπίιαξρν 
Regnault (Ρεληώ) θαη ηκήκα Μνπζηθήο, ελώ ην ηκήκα Ππξνβνιηθνύ νξγαλώζεθε ζε 
ππξνβνιαξρία ησλ ηεζζάξσλ ππξνβόισλ.  ηα ηάγκαηα μαλαδόζεθαλ νη ζεκαίεο ησλ 
πξώησλ ηαγκάησλ πνπ είραλ απνλεκεζεί ην 1822. 
 

 

Αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ επί Η. Καπνδίζηξηα (1828-1831) 

 

Ζ άθημε ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα ζην Ναύπιην, ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 1828, σο πξώηνπ 
Κπβεξλήηε ηεο ρώξαο, άλνημε κηα λέα πεξίνδν ζηελ νξγάλσζε ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ.  
Καηαλόεζε όηη γηα ηελ επηηπρία ηνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε ύπαξμε ελόο ζπκβνπιεπηηθνύ 
νξγάλνπ, θαη ζπγθξόηεζε ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 1828 «Πολεμικό Σςμβούλιο», θαη έλα 
ρξόλν κεηά, ην 1829, ζπγθξνηήζεθε «Γπαμμαηεία επί ηων Σηπαηιωηικών και Ναςηικών 
Υποθέζεων». 
Ακέζσο κεηά, ν Καπνδίζηξηαο επηδόζεθε ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ άηαθησλ 
ζηξαηεπκάησλ. Ήηαλ ε δεύηεξε ζνβαξή πξνζπάζεηα νξγαλώζεσο ησλ άηαθησλ 
ζσκάησλ από ηελ έλαξμε ηνπ Αγώλα.  Ζ πξώηε είρε γίλεη από ηελ Α΄ Δζληθή 
πλέιεπζε, ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1822. Οη λένη ζρεκαηηζκνί ζπγθεληξώζεθαλ ζηα Μέγαξα 
θαη ηελ Διεπζίλα, όπνπ ζηηο 16 θαη 26 Απξηιίνπ αληίζηνηρα, έδσζαλ ηνλ θαζηεξσκέλν 
όξθν θαη παξαδόζεθαλ νη ζεκαίεο από ηνλ Κπβεξλήηε.  Οη δπλάκεηο απηέο, κε ηε λέα 
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νξγάλσζε θαη ζύλζεζε ζπκκεηείραλ ζηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηεξεάο 
Διιάδαο θαη ε πξνζθνξά ηνπο ήηαλ ζεκαληηθή. 
Μεηά ηε κάρε ζηελ Πέηξα Βνησηίαο, ν Καπνδίζηξηαο, δεκηνύξγεζε ζηαδηαθά δεθαηξία 
ειαθξά ηάγκαηα Πεδηθνύ, ελώ ζηηο 17 Απγνύζηνπ 1828 ζπγθξνηήζεθε ην πξώην 
εζεινληηθό ηάγκα Ππξνβνιηθνύ θαη ιίγν αξγόηεξα, ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1829, ζπζηήζεθε γηα 
πξώηε θνξά, ηκήκα Μεραληθνύ κε ηελ νλνκαζία «Σώμα Αξιωμαηικών Οσςπωμαηοποιίαρ 
και Απσιηεκηονικήρ».   
ηηο 22 Ηνπιίνπ 1829 ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ ν Γάιινο 
πληαγκαηάξρεο Trezel (Σξεδέι), ν νπνίνο πξνέβε ζηελ αλαζπγθξόηεζή ηνπ, κε λέα 
νξγάλσζε, ζύλζεζε θαη δηάηαμε. 
 

 

Οπιηζκόο - Οπινζηάζην 

 

Σα άηαθηα ζώκαηα ησλ νπιαξρεγώλ ηνπ Αγώλα δελ είραλ εληαίν νπιηζκό.  Καζέλαο 
από ηνπο άλδξεο ρξεζηκνπνηνύζε ηα δηθά ηνπ όπια. ηαδηαθά, ν Σαθηηθόο ηξαηόο 
άξρηζε λα εμνπιίδεηε κε ινγρνθόξα ηπθέθηα ελώ από ην επηέκβξην ηνπ 1825 άξρηζε λα 
ιεηηνπξγεί ζην Ναύπιην εξγνζηάζην επηζθεπήο θαη κεηαζθεπήο παιηώλ ηπθεθίσλ θαη 
ππξνβόισλ, θαζώο θαη θαηαζθεπήο ππξνκαρηθώλ θαη βιεκάησλ ππξνβνιηθνύ, ην 
«Οπλοζηάζιον» Ναππιίνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γάιινπ πληαγκαηάξρε Arnaud 
(Αξλώ) θαη αξγόηεξα ππό ηνλ Τπνινραγό Bourcher (Μπνπξζέ). 
 

 

Δθπαίδεπζε 

 

Ζ πξνζπάζεηα ζηξαηησηηθήο εθπαηδεύζεσο ηνπ ππό ζύζηαζε Σαθηηθνύ ηξαηνύ άξρηζε 
από ην Γεκήηξην Τςειάληε κε ηε ζπγθξόηεζε ηνπ πξώηνπ εκηηάγκαηνο ζηελ Καιακάηα 
ην 1821.  Ωο εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ Γάιινη αμησκαηηθνί.  Ωζηόζν, ε 
πξνζπάζεηα απηή δελ απέδσζε πνιιά, θαζώο ην εκίηαγκα δηαιύζεθε κέζα ζε κηθξό 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη αθνύ είρε ιάβεη κέξνο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο.  Λίγν αξγόηεξα 
εθαξκόζηεθε ν Γαιιηθόο Καλνληζκόο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξώηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 
Σαθηηθνύ ηξαηνύ, πνπ είρε νξγαλσζεί κε απόθαζε ηεο Α΄ Δζλνζπλειεύζεσο. 
εκαληηθόηεξε όκσο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ηνπ ηαθηηθνύ 
ζώκαηνο ηνπ Φαβηέξνπ από θηιέιιελεο αμησκαηηθνύο -θαηά ηα γαιιηθά θαη πάιη 
πξόηππα- κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γάιινπ Λνραγνύ Mayies ( Μαγηέ). 
Με ηε ιήμε ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ, 
ν πξώηνο Κπβεξλήηεο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο θξόληηζε λα δηαηεζνύλ Γάιινη 
αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ηεο ηξαηηάο ηνπ Maison (Μαηδόλ) σο πξνγπκλαζηέο. 
Aπό ηνλ Ηνύιην ηνπ 1828, κε δηαηαγή ηνπ Κπβεξλήηε, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζην Ναύπιην 
ν «Λόσορ Εςελπίδων», έρνληαο σο απνζηνιή ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο ζηξαηησηηθήο 
αγσγήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηαξηίζεσο ζηα κειινληηθά ζηειέρε ηνπ ζηξαηνύ. Λόγσ 
όκσο ηεο αθαηαιιειόηεηαο ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηή, ηνπ Κνξζηθαλνύ πξώελ Τπνινραγνύ 
Δπηκειεηείαο ηνπ Αγγιηθνύ ηξαηνύ Romylo de Santelli (αληέιιη), απνθαζίζηεθε ε 
δηάιπζε ηνπ Λόρνπ Δπειπίδσλ θαη ε αλαζπγθξόηεζή ηνπ ζε λέεο βάζεηο ππό ηε 
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δηεύζπλζε ηνπ ηθαλόηαηνπ πξάγκαηη Λνραγνύ Ππξνβνιηθνύ Πσδηέ, κε ην όλνκα πιένλ 
«Κενηπικόν Πολεμικόν Σσολείον». Παξάιιεια, ν Καπνδίζηξηαο, εμέδσζε ηνλ Οθηώβξην 
ηνπ 1829 δηάηαγκα γηα ην ζρεκαηηζκό ελόο ζώκαηνο «Ακολούθων» θαη έηζη, από ηα 
πξώηα αθόκε βήκαηα ηνπ λενζύζηαηνπ Κξάηνπο, εγθαηληάζηεθε ην ζύζηεκα ηεο δηπιήο 
πξνειεύζεσο ησλ ζηειερώλ, πνπ ηόζν αλαπηύρζεθε ζηε ζπλέρεηα, ηδηαίηεξα ζε 
εκπόιεκεο πεξηόδνπο. 
 

 

ηξαηνινγία 

 

Σα ζώκαηα ησλ νπιαξρεγώλ ηνπ 1821 ζηεξίδνληαλ ζηελ εζεινληηθή θαηάηαμε ησλ 
καρεηώλ.  Όκσο, ν Σαθηηθόο ηξαηόο γηα λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ απαηηνύκελε δύλακή 
ηνπ, έπξεπε λα πξνβεί ζε θαλνληθή ζηξαηνινγία.  Μεηά από απηό, ε Πξνζσξηλή 
Κπβέξλεζε θαηήξηηζε λόκν ην επηέκβξην ηνπ 1825, πνπ θαζόξηδε απνγξαθή θαη 
ζηξαηνινγία ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, κε αλαινγία ελόο ζηξαηηώηε αλά εθαηό θαηνίθνπο. 
Οη ζηξαηεύζηκνη θιεξώλνληαλ από απηνύο πνπ ήηαλ ειηθίαο 18-30 εηώλ, κε εμαίξεζε 
ηνπο ζσκαηηθά αλίθαλνπο θαη ηνπο κνλαρνγηνύο.  Δπηηξεπόηαλ κάιηζηα ε αληηθαηάζηαζε 
θάζε θιεξσηνύ κε όπνηνλ άιιν δερόηαλ λα ζηξαηεπζεί ζηε ζέζε ηνπ.  Ζ ζεηεία νξίζηεθε 
ηξηεηήο.  Αλά έηνο ην έλα ηξίην ησλ νπιηηώλ απαιιαζζόηαλ κε θιήξν θαη έπαηξλε ηε 
ζέζε ηνπο ίζνο αξηζκόο λέσλ νπιηηώλ, ώζηε ζηα ηξία ρξόληα λα αλαλεώλεηαη εληειώο ην 
ζηξάηεπκα. 
ύκθσλα κε ην λόκν απηόλ, θαζώο ν πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο ππνινγηδόηαλ ηόηε 
πεξίπνπ ζε 700.000 θαηνίθνπο, έπξεπε λα ζηξαηνινγεζνύλ 7.000 άλδξεο.  Δπεηδή 
όκσο κεγάιν κέξνο ηεο ρώξαο ην θαηείραλ ή ην ιεειαηνύζαλ νη Σνύξθνη θαη επεηδή 
πνιινί λένη είραλ ήδε εληαρζεί ζηα άηαθηα ζώκαηα ή ην λαπηηθό, ε ζηξαηνινγία δελ 
απέδσζε ην αλακελόκελν απνηέιεζκα.  Σν κεγαιύηεξν αξηζκό ησλ ζηξαηεπζίκσλ 
έδσζαλ ηα ειεύζεξα ειιεληθά λεζηά πνπ δελ είραλ ππνζηεί ζνβαξέο θαηαζηξνθέο από 
ηνπο Σνύξθνπο. 
 

 

ηνιή - εκαία 

 

Στολή 
 
Σνλ Απξίιην ηνπ 1822 θαζνξίζηεθε κε λόκν, θάζε αμησκαηηθόο θαη νπιίηεο λα δηθαηνύηαη 
κία ζηνιή δσξεάλ.  Οη ζηνιέο νξίζηεθε λα είλαη όκνηεο κε απηέο ησλ επξσπατθώλ 
ζηξαηώλ.  Ωζηόζν, όηαλ αλαζπληάρζεθε ην πξώην ηαθηηθό ηάγκα, ππό ην 
πληαγκαηάξρε Ρόδην, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1824, δηαηεξήζεθε ε ειιεληθή ελδπκαζία από 
ζαγηάθη (θάπα), άζπξε θνπζηαλέια θαη θέζη.  Αξγόηεξα, κόλν ν Φαβηέξνο, κνίξαζε ζην 
ηαθηηθό ζώκα 5.000 ζηνιέο πνπ εηζήγαγε από ηελ Αγγιία. 
Μεηά ηελ εθζηξαηεία ηεο Υίνπ, ην 1828, θαζώο ην ηαθηηθό ζώκα επέζηξεςε ζε άζιηα 
ζρεδόλ θαηάζηαζε, ν λένο Γηνηθεηήο ηνπ Έπδεθ, κεξίκλεζε πάιη γηα ηελ ελδπκαζία ηνπ.  
Νέεο ζηνιέο όκνηεο κε ηηο γαιιηθέο, θαηαζθεπάζηεθαλ ζην Ναύπιην, ελώ ηελ ίδηα επνρή 
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ξπζκίζηεθαλ θαη νη ζηνιέο «μικπή» θαη «μεγάλη» ησλ καζεηώλ ηνπ Κεληξηθνύ Πνιεκηθνύ 
ρνιείνπ. 
Έλα ρξόλν αξγόηεξα, ε ζηνιή ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ εμνκνηώζεθε κε δηάηαγκα κε ηε 
γαιιηθή θαη κόλν νη άλδξεο ησλ ειαθξώλ ηαγκάησλ εμαθνινπζνύζαλ λα θνξνύλ  ηελ 
παξαδνζηαθή ειιεληθή ελδπκαζία. 
 
Σημαία 
 
Σνλ ηύπν ηεο επίζεκεο Διιεληθήο εκαίαο θαζηέξσζε γηα πξώηε θνξά ην «Πποζωπινό 
Πολίηεςμα ηηρ Ελλάδορ» ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1822, ην νπνίν όξηζε ην θπαλό θαη ην ιεπθό 
σο ρξώκαηα ηεο ζεκαίαο θαη αλέζεζε ζην «Εκηελεζηικό Σώμα» (Κπβέξλεζε) λα 
πξνζδηνξίζεη ην ζρήκα ηεο.  Μεηά από απηό, ζηηο 15 Μαξηίνπ 1822, θαζνξίζηεθε κε 
δηάηαγκα ην ζρήκα ηεο ζεκαίαο σο εμήο: 
 - Σσλ Γπλάκεσλ Ξεξάο: ρήκαηνο ηεηξαγώλνπ, ρξώκαηνο θπαλνύ κε ιεπθό 
ζηαπξό ζην κέζν πνπ ηε δηέζρηδε από ην έλα άθξν έσο ην άιιν θαη ηε ρώξηδε ζε 
ηέζζεξα ίζα κέξε. 
 - Σεο Θάιαζζαο: Απηή ήηαλ δύν ηύπσλ.  Μία γηα ηα πνιεκηθά πινία θαη κία γηα 
ηα εκπνξηθά. 
Σε ζεκαία ησλ πνιεκηθώλ πινίσλ απνηεινύζαλ ελλέα ελαιιαζζόκελεο ηζνπιαηείο 
νξηδόληηεο ηαηλίεο (πέληε θπαλέο θαη ηέζζεξηο ιεπθέο) θαη είρε ζην επάλσ εζσηεξηθό 
κέξνο θπαλό ηεηξάγσλν κέζα ζην νπνίν ππήξρε ιεπθόο ζηαπξόο.  Αληίζεηα, ε ζεκαία 
ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ήηαλ ρξώκαηνο θπαλνύ κε ιεπθό ηεηξάγσλν θαη θπαλό ζηαπξό 
ζην επάλσ εζσηεξηθό κέξνο.  Από ην 1828 θαζηεξώζεθε εληαία ζεκαία γηα ηε ζάιαζζα 
απηή ησλ πνιεκηθώλ πινίσλ. 
 

 

 

Μέξηκλα γηα ην πξνζσπηθό 

 

Από ηηο πξώηεο αθόκε εκέξεο ηνπ Αγώλα έγηλε αηζζεηή ε αλάγθε ηαηξώλ θαη 
λνζνθνκείσλ.  Γηα ην ζθνπό απηό απνθαζίζηεθε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1822, ε 
ηνπνζέηεζε ζε θάζε ρηιηαξρία αηάθησλ, ελόο γηαηξνύ παζνιόγνπ θαη ελόο ρεηξνπξγνύ, 
ελώ ε πξώηε πξνζπάζεηα ηδξύζεσο ζηξαηησηηθνύ λνζνθνκείνπ έγηλε, ακέζσο κε ηελ 
θήξπμε ηεο Δπαλαζηάζεσο, ζην ζηξαηόπεδν ησλ Παηξώλ. 
Σελ απνθαζηζηηθόηεξε θίλεζε, ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηζάιςεσο, έθαλε ν 
Λόξδνο Byron (Βύξσλ), ν νπνίνο όηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα ηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ 1824 
θξόληηζε λα θέξεη καδί ηνπ κεγάιε πνζόηεηα θαξκάθσλ θαη ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ.  
Δπίζεο, βνήζεζε λα ηδξπζνύλ ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία ζην Μεζνιόγγη θαη ηελ Αζήλα. 
Σν 1825, πξνβιέθζεθε κε λόκν ε ίδξπζε ηεζζάξσλ λνζνθνκείσλ, θαζώο θαη ν 
δηνξηζκόο, δίπια ζηνπο αξρεγνύο ησλ Όπισλ, ελόο αξρίαηξνπ θαη ελόο ρεηξνπξγνύ, 
καδί κε έλα βνεζό ηνπ θαζελόο γηα 500 νπιίηεο.  Πξνβιέθζεθαλ επίζεο δύν 
ηξαπκαηηνθνξείο αλά ρίιηνπο νπιίηεο θαη ην απαξαίηεην πγεηνλνκηθό πιηθό. 
ηελ επνρή ηνπ Καπνδίζηξηα εμάιινπ, ηέζεθαλ θαη νη πξώηεο βάζεηο θνηλσληθήο 
κέξηκλαο γηα ην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπ.  Δηδηθόηεξα, ην 
Φεβξνπάξην ηνπ 1828, θαζνξίζηεθαλ νη ζπληάμεηο όζσλ απνρσξνύζαλ ιόγσ 
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ηξαπκάησλ, αξξώζηηαο ή γήξαηνο, θαζώο θαη ε απνλνκή ζπληάμεσλ ζηηο νηθνγέλεηεο 
όζσλ ζθνηώλνληαλ ή πέζαηλαλ «εν ςπηπεζία». 
Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε κεληαίνπ ζηηεξέζηνπ ή έληαμε 
ζην «Σώμα Απομάσων» απηώλ πνπ είραλ θαηαζηεί αλίθαλνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο.  Οη απόκαρνη, πνπ απνρσξνύζαλ από ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηεύκαηνο, 
έπαηξλαλ ζύληαμε ίζε κε ην κηζό ησλ απνδνρώλ ηνπο.  Οιόθιεξν ην κηζζό ηνπο 
έπαηξλαλ, σο ζύληαμε, κόλν απηνί πνπ ζπκπιήξσλαλ ηεζζαξαθνληαεηία.  Δπίζεο, 
ζπζηήζεθε  εηδηθά γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο ην «Ίδπςμα Απομάσων». 
 

 

 

Γνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα θαη απνζύλζεζε ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ 

 

ηηο 29 επηεκβξίνπ 1831 δνινθνλήζεθε ζην Ναύπιην ν Κπβεξλήηεο Ησάλλεο 
Καπνδίζηξηαο, από πνιηηηθνύο ηνπ αληηπάινπο, κε ζπλέπεηα λα επηθξαηήζεη πιήξεο 
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αλαξρία ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, κε άκεζε επίδξαζε θαη ζην 
ζηξαηό.  Σα ειαθξά ηάγκαηα γξήγνξα δηαιύζεθαλ, ζρεκαηίδνληαο θαη πάιη έλνπιεο 
νκάδεο κε αξρεγνύο ηνπο παιηνύο νπιαξρεγνύο ησλ άηαθησλ ζσκάησλ. 
Ο Σαθηηθόο ηξαηόο, πνπ ζε όιν ζρεδόλ ην δηάζηεκα κέρξη ην ζάλαην ηνπ Κπβεξλήηε 
είρε κείλεη ακέηνρνο ζε θάζε πνιηηηθή δηακάρε, ππέζηε θαη απηόο ηηο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ζιηβεξώλ γεγνλόησλ.  Ο ηξαηεγόο Εεξάξ, καδί κε ηνπο 
πεξηζζόηεξνπο Γάιινπο αμησκαηηθνύο, απνρώξεζαλ από ην ζηξάηεπκα.  Δπηπιένλ, 
ιόγσ ειιείςεσο ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Σαθηηθνύ 
ηξαηνύ, ζεκεηώζεθε κεγάιε δηαξξνή ησλ αλδξώλ ηνπ πξνο ηνπο αηάθηνπο. 
Ζ Κπβεξλεηηθή Δπηηξνπή πνπ δηαδέρζεθε ηνλ Καπνδίζηξηα, δηόξηζε Γηνηθεηή ηνπ 
ηξαηνύ ηνλ παιηό θηιέιιελα Γάιιν πληαγκαηάξρε Graillard (Γθξεγηάξ), κε βνεζό ηνλ 
Τπνινραγό Ππξνβνιηθνύ θαξιάην νύηζν.  Παξά ηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ηεο λέαο 
δηνηθήζεσο, ε δύλακε ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ κεηώζεθε ζην ειάρηζην θαη ε όιε 
νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θηλδύλεπε λα θαηαζηξαθεί. 
Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεύζεσο.  Ο Πσδηέ παξαηηήζεθε από ηε 
δηνίθεζε ηνπ Κεληξηθνύ Πνιεκηθνύ ρνιείνπ θαη ζηε ζέζε ηνπ ηνπνζεηήζεθε ν Βαπαξόο 
πληαγκαηάξρεο Reineck (Ράηλεθ), ν νπνίνο κε κεγάιε δπζθνιία θαηάθεξε λα ην 
δηαηεξήζεη ζε ιεηηνπξγία.  Ζ απνρώξεζε εμάιινπ ησλ Γάιισλ πξνγπκλαζηώλ θαη ε κε 
αλαπιήξσζή ηνπο από άιιν πξνζσπηθό είρε σο ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 
εθπαηδεύζεσο θαη ηε ραιάξσζε ηεο πεηζαξρίαο. 
Ωζηόζν, ηα ζεκέιηα πνπ κε ηόζν κόρζν είραλ ηεζεί επί Καπνδίζηξηα ζηε ζηξαηησηηθή 
νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε, έκεηλαλ αθιόλεηα θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ παξαπέξα 
πξνζπαζεηώλ γηα ηε ζηξαηησηηθή πξνεηνηκαζία ηεο ρώξαο. 
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