
Γεγονόηα πος ζςνέβηζαν ζηο ππώηο και καθοπιζηικό έηορ ηηρ επανάζηαζηρ ηος 1821 

Όιν απηφ ην δηάζηεκα, δηαβάδνληαο ηα πνιιά άξζξα γηα ηα 200 ρξφληα απφ ηνλ μεζεθσκφ 

θαη ηνλ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ έζλνπο καο απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο επαλάζηαζεο. 

Γη απηφ παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα γεγνλφηα, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην πξψην θαη θαζνξηζηηθφ έηνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821θαη πνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ. ην κήλπκα ηνπ ν Γήκαξρνο Ηιίνπ θ. Νίθνο 

Εελέηνπ ιέεη γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. «Ωο 

ειάρηζην θφξν ηηκήο θαη επγλσκνζχλεο ζηνλ εξσηθφ αγψλα ηνπ Έζλνπο καο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ζθηαγξαθψληαο ηα ρλάξηα ησλ εξψσλ, παξαζέηνπκε ηα 

γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ην πξψην έηνο ηεο επαλάζηαζεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

εδξαίσζή ηεο. Έλα έζλνο γηα λα παξακείλεη ζην παγθφζκην πξνζθήλην θαη λα αηελίδεη ην 

κέιινλ κε απηνπεπνίζεζε θαη αηζηνδνμία, νθείιεη θαη πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη 

λα ηηκά ηε κλήκε φισλ φζνη αγσλίζηεθαλ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηα ηδαληθά ηεο παηξίδαο καο. 

Ζ γλψζε ηεο Διιεληθήο ηζηνξίαο απνηειεί ηνλ ηζρπξφ ζεκαηνθχιαθα ηεο εζληθήο καο 

κλήκεο, θάξνο ειπίδαο θαη πξννπηηθήο γηα ηνλ απαληαρνχ Διιεληζκφ». 

Δπίζεο ν θχξηνο Μαξθφπνπινο Φψηηνο, θαζεγεηήο Φηινινγίαο ηνπ νπνίνπ αλαηέζεθε λα 

έρεη ηελ επηκέιεηα θεηκέλσλ, καο ιέεη φηη: «απνηειεί γηα κέλα κεγάιε επζχλε ε παξνπζίαζε 

ησλ γεγνλφησλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821». Ζ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ 

έγηλε κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη κε γλψκνλα λα γίλνπλ γλσζηά φια φζα 

ζπλέβεζαλ ζην πξψην θαη θαζνξηζηηθφ έηνο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη δηαδξακάηηζαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε θαη εμάπισζή ηεο. 

Βηβιηνγξαθία 

Ιζηορία ηοσ Δλληνικού Έθνοσς . Δκδοηική Αθηνών 

Η επανάζηαζη ηοσ 1821 Γημήηρη Φωηιάδη 

Φωηάκος . «Απομνημονεύμαηα περί ηης Δλληνικής Δπαναζηάζεως » 

Σαθάς . «Τοσρκοκραηούμενη Δλλάς» 

Ιωάννης Φιλήμων: Γοκίμιον Ιζηορικόν περί ηης Δλληνικής Δπαναζηάζεως. 

Απομνημονεύμαηα Θ. Κολοκοηρώνη 

Οι Κλέθηες ηοσ Μοριά.  Γιάννης Βλατογιάννης 



Ο  Αγώνας ηων Δλλήνων. Ιάκωβος Μιταηλίδης 

Απσέρ Ιανοςαπίος 1821 

Αλαρψξεζε Υνπξζίη Παζά απφ ηελ Σξηπνιηηζά 

 
 

Ο Υνπξζίη Παζάο ηεο Σξηπνιηηζάο αλαρσξεί απφ ηελ Πεινπφλλεζν γηα λα δηεπζχλεη ηελ 

εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ.   

   

 
  

6 Ιανοςαπίος 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο θηάλεη κπζηηθά ζηε Μάλε. 

 

 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο επηζηξέθεη ζηε Μάλε. Ο γέξνο ηνπ Μνξηά είρε εγθαηαζηαζεί 

ζηε Εάθπλζν, φπνπ ηελ 1ε Γεθέκβξε ηνπ 1818 ν Αλαγλσζηαξάο ηνλ κπεί ζηε Φηιηθή 

Δηαηξεία : “Σν κφλν πνπ ζθεθηφηαλ ήηαλ ην πφηε ζα έξζεη ε ψξα ηεο Δπαλάζηαζεο.” Όηαλ 

έιαβε επηζηνιή απφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε λα εηνηκαζηεί γηα ηνλ μεζεθσκφ ηνπ γέλνπο, 

κπαξθάξεη ζε θαξάβη θαη ζηηο 6 Γελάξε θηάλεη ζηελ Καξδακχιε ηεο Μάλεο. Μέλεη  ζηνλ 

πχξγν ηνπ θαπεηάλ Παλαγηψηε Μνχξηδηλνπ θαη απφ εθεί έξρεηαη ζε επαθέο κε άιινπο 

νπιαξρεγνχο. Ο εξρνκφο ηνπ θνπληψλεη ηηο ςπρέο ησλ ζθιαβσκέλσλ Διιήλσλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο πνιππφζεηεο ιεπηεξηάο ηνπο.   



 
  

26 – 30 Ιανοςαπίος 

Ζ ζχλαμε ηεο Βνζηίηζαο 

 

 

 

ηηο 26 – 27 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνζηίηζα, ζην ζεκεξηλφ Αίγην, ζχλαμε 

πξνθξίησλ θαη θιεξηθψλ ηεο  Πεινπνλλήζνπ  κε ην πξφζρεκα ηεο επίιπζεο θηεκαηηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ κνλαζηεξίσλ ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ θαη ησλ Σαμηαξρψλ αιιά κε θχξην 

ζθνπφ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ εθδήισζεο ηεο επαλαζηάηεο. 

ηε ζχλαμε πξσηνζηάηεζαλ ν Παπαθιέζζαο, πνπ ήηαλ απεζηαικέλνο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Τςειάληε,  θαη ν Παιαηφλ Παηξψλ Γεξκαλφο. 

Μεηά απφ έληνλεο ζπδεηήζεηο απνθαζίζηεθε ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηνλ αγψλα θαη 

λα εηδνπνηεζνχλ νη πξφθξηηνη ηεο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ επεξρφκελε επαλάζηαζε. 

 

 
 

Γενάπηρ 1821 

 

 

Ο Παπαθιέζζαο  θινγίδεη ηηο θαξδηέο ησλ ζθιάβσλ. Φεχγεη απφ ηε Βνζηίηζα πεγαίλεη 

ζηα Καιάβξπηα θαη ζπλαληά ηνλ Νίθν νπιηψηε 

 

 



 

πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθε ην ξφιν ηνπ ππξνδφηε ηνπ αγψλα. ηε ζπλέρεηα βξέζεθε ζηα 

Λαγθάδηα ηεο Αξθαδίαο φπνπ ζπλάληεζε ηνπο Γειεγηαλλαίνπο θαη ζπλνκίιεζαλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο επαλάζηαζεο. 

 

Απσέρ Φεβποςαπίος  

 

( Σέινο Ηαλνπαξίνπ) χζθεςε ζηελ Αγία Μαχξα (Λεπθάδα) γηα ηελ επαλάζηαζε ζηε 

ηεξεά Διιάδα. 

ην ζπίηη ηνπ θηιηθνχ, πνηεηή θαη λνκηθνχ Εακπέιηνπ ζπγθεληξψζεθαλ νπιαξρεγνί απφ 

ηε ηεξεά Διιάδα ( Γ. Καξατζθάθεο , Οδ. Αλδξνχηζνο θ.α , απφ ηε Μάλε ν Ζιίαο 

Μαπξνκηράιεο θαη απφ ηα λεζηά ν Τδξαίνο Γηαθνπκάθεο Σνκπάδεο. 

Σν ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλάζηαζε ζηε ηεξεά Διιάδα. 

Απνθαζίζηεθε : 

 πγθέληξσζε πνιεκνθνδίσλ ζηε Λεπθάδα 

 Αλαηέζεθε ε εμέγεξζε ηεο αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ζηνπο νπιαξρεγνχο Οδπζέα  

Αλδξνχηζν θαη Παλνπξγηά θαη ηεο δπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο ζηνπο Βαξλαθηψηε θαη Σζφγθα. 

 Ζκέξα έλαξμεο ηεο Δπαλάζηαζεο ε 25
ε
 Μαξηίνπ. Οη απνθάζεηο επηζθξαγίζηεθαλ κε 

δνμνινγία ζην εθθιεζάθη ηεο παλαγίαο ζηα Βιαρέξαηλα. 

Φεβποςάπιορ 

Δλέξγεηεο  ηνπ Παπαθιέζζα 

 
 

Ο Παπαθιέζζαο δηαζρίδνληαο ηελ Πεινπφλλεζν θιφγηδε ηηο θαξδηέο ησλ Ραγηάδσλ κε ην 

κήλπκα ηεο επαλάζηαζεο. πλάληεζε ζηα ιαγθάδηα ηεο  Αξθαδίαο ηνπο Γειεγηαλλαίνπο , 

πήγε ζηελ Καξχηαηλα, ζηα Μαγνχιηαλα, ζηελ Πνιηαλή θαη θαηέιεμε ζηε Μάλε. Δθεί 

ζπλάληεζε ηνλ Π. Μαπξκηράιε θαη ηνπ αλήγγεηιε ηελ απφθαζε ηνπ Τςειάληε γηα ηελ 

έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ζηε Μάλε. ηηο 22 ηνπ Φιεβάξε ζηέιλεη γξάκκα ζηνλ έλα απφ ηνπο 

ηδξπηέο ηεο Φ. Δηαηξείαο ηνλ Ξάλζν πνπ βξηζθφηαλ ζην Ηζκαήιην ηεο Βεζζαξαβίαο θαη ηνλ 

παξαθαιεί λα επηζπεχζεη ν Τςειάληεο ηελ άθημή  ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν. 

 

 



Μέζα Φεβποςαπίος 

 

Ο Σνχξθνο Κατκαθάκεο  ηεο Σξνπνιηηζάο Μερκέη ειήρ πιεξνθνξήζεθε ηηο 

πξνεηνηκαζίεο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ επαλάζηαζε, ηελ άθημε πνιιψλ θηιηθψλ θαη ηνπ 

Κνινθνηξψλε ζηε Μάλε θαη ηηο θηλήζεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ κπαξνπηφκπισλ  

 ζηε Γεκεηζάλα απφ ηνπο θηιηθνχο αδεξθνχο πειηνηφπνπινπο,  ζνξπβήζεθε θαη έζηεηιε 

έθζεζε ζην νπιηάλν Μαρκνχη Β’ φπνπ εμέθξαδε ηηο αλεζπρίεο ηνπ. 

 

 
 

Ο νπιηάλνο έζηεηιε θηξιάλη ζηελ Σξηπνιηηζά κε ηηο εληνιέο: 

Να ζαλαηψλνληαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέγεξζε. 

Να θιεζνχλ ζηελ Σξηπνιηηζά νη πξνχρνληεο αξρηεξείο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Παξάιιεια δηαηάρζεθε ν Υνπξζήη λα απνζηείιεη 3 – 3.500 άλδξεο ζηελ Πεινπφλλεζν 

θαη λα αξρίζεη ζπγθέληξσζε ζηξαηνχ ζηε Μηθξά Αζία γηα λα κεηαθεξζεί κε πινία ζηε 

Πεινπφλλεζν 

 

Αλέξανδπορ Ττηλάνηηρ 

 

 
 

ηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 1820 ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ζηξαηεγφο θαη ππαζπηζηήο ηνπ 

απηνθξάηνξα ηεο Ρσζίαο, αλαιακβάλεη ηελ αξρεγεία ηεο θηιηθήο εηαηξείαο. 

11 – 12 Φεβξνπαξίνπ ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ιακβάλεη επηζηνιή ηνπ θηιηθνχ έθεξε 

πνπ ηνλ παξαθαιεί γηα άκεζε έλαξμε ηνπ αγψλα θαη κάιηζηα απφ ηε Μνιδνβιαρία. 

16 Φεβξνπαξίνπ ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ζην Κηζλφβην , πξσηεχνπζα ηεο Βεζζαξαβίαο 

απνθαζίδεη λα αξρίζεη ηελ επαλάζηαζε απφ ηε Μνιδαβία ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ. 



 

21 Φεβποςαπίος Γαλάηζι Μολδαβίαρ. 

 

Ζ πξψηε έλνπιε ζχγθξνπζε Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ. Νίθε ησλ Διιήλσλ κε ηνπο πξψηνπο 

λεθξνχο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Αγψλα : πχξν Παξηαλφ θαη ην ζεκαηνθφξν Γήκν. 

 

22 Φεβποςαπίος 

Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο πεξλά ηνλ πνηακφ Πξνχζν, θαη θηάλεη ζην Ηάζην ηεο 

Μνιδαβίαο. Κήξπμε ηεο επαλάζηαζεο 

 

 
 

24 Φεβποςάπιος 

 

Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο θπθινθνξεί ηελ πεξίθεκε πξνθήξπμε : « ΜΑΥΟΤ ΤΠΔΡ 

ΠΑΣΡΗΓΟ » φπνπ θαινχζε ην γέλνο ζε εζλναπειεπζεξσηηθφ αγψλα. 

 

24 Φεβποςαπίος 

Ο Αιέμαλδξνο Τςειάληεο ζηέιλεη επηζηνιή ζηνλ Ρψζν Πξεζβεπηή ζηε 

Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ ηνλ θαιεί λα ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ αγψλα ησλ Διιήλσλ. 

25 Φεβποςαπίος 

 

Πξψηε κεγάιε πξνζέιεπζε ζηξαηησηηθήο δχλακεο θαη νξηζκφο αλψηαησλ ζηειερψλ φπσο 

ησλ αδεξθψλ ηνπ Νηθφιαν θαη Γεψξγη , ηνπ Ησάλλε Κνινθνηξψλε θαη άιισλ. 

 

26 Φεβποςαπίος 

 

Έγηλε ν παλεγπξηθφο θαζαγηαζκφο ηα ζεκαίαο ηεο Δπαλάζηαζεο ζην λαφ ησλ ηξηψλ 

ηεξαξρψλ απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Ηαζίνπ Βεληακίλ. 



 

27 – 28 Φεβποςαπίος 

 

Γηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ Τςειάληε γηα ηαπηφρξνλε εμέγεξζε ησλ έξβσλ θαη γηα 

απνζηνιή βνήζεηαο απφ ηε Ρσζία. Απνδνθηκαζία ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Τςειάληε απφ ην Ρψζν 

απηνθξάηνξα ζηε  δηάζθεςε ζην  Λάυκπαρ ηεο Ηεξήο ζπκκαρίαο κε απνηέιεζκα ν 

Τςειάληεο λα εγθαηαιεηθζεί απφ πνιινχο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηνπο νπνίνπο ππνιφγηδε. 

 

ΜΑΡΣΙΟ 1821 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤ ΟΤΛΑΣΝΟΤ ΜΑΥΜΟΤΣ Β’ 

ΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΣΟΤ Δ’ 
  

1η Μαπηίος 

 

Ζ είδεζε γηα ην θίλεκα ηνπ Τςειάληε έθζαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο νπιηάλνο κε  

επηζηνιή πξνο ηνπο πξεζβεπηέο Αγγιίαο , Απζηξίαο θαη Γαιιίαο δήηεζε ηελ πνιηηηθή 

ζπλδξνκή ησλ ρσξψλ ηνπο θαη απνθάζηζε γεληθή θηλεηνπνίεζε γηα ζξεζθεπηηθφ πφιεκν. 

1η Μαπηίος 

Ο Παηξηάξρεο Γξεγφξηνο Δ’ θαη ε Ηεξά χλνδνο βξέζεθαλ ζε εμαηξεηηθά δεηλή ζέζε φηαλ 

έθζαζε ε θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο απφ ηνλ Τςειάληε. Ήηαλ ηεξάζηηα ε επζχλε ηνπο γηα ηελ 

ηχρε ηνπ Γέλνπο θαη ηδίσο ηνπ νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ ηεο Κσλ/πνιεο. 

 

 
Παηξηάξρεο Γξεγφξηνο 5

νο
 

 

Απσέρ Μαπηίος 

ηε ζχλνδν ηεο Ηεξάο πλφδνπ πξνηάζεθε ε κεηάβαζε ηνπ παηξηάξρε ζηε Πεινπφλλεζν. 

Ο παηξηάξρεο, πηεδφκελνο απφ ηελ Πχιε,  απάληεζε πσο ε ζέζε ηνπ ήηαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 



2 – 6 Μαπηίος 

Άξρηζε  ε δηαθπγή ζπνπδαίσλ νηθνγελεηψλ ηνπ Φαλαξηνχ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

6 Μαπηίος 

Ο νπιηάλνο ζαλαηψλεη ηνπ θαλαξηψηεο. Μηραήινλ Υαληζεξή θαη ηνλ Γεψξγηνλ 

Μαπξνθνξδάην. Γηαηάδεη φιεο ηηο Φαλαξηψηηθεο νηθνγέλεηεο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ Βνζπφξνπ ζην Φαλάξη θαη λα ηεζνχλ ππφ αζηπλνκηθή επηηήξεζε. 

  

Απσέρ Μαπηίος 

Ο Παηξηάξρεο πέηπρε λα απνκαθξχλεη απφ ην Παηξηαξρείν, φπνπ δηέκελαλ σο φκεξνη , ηνλ 

αδειθφλ θαη ηνλ γηφ ηνπ εγεκφλα ηεο Μάλεο Πεηξφκπεε, ηνλ Αληψλην Μαπξνκηράιε θαη ηνλ 

Γεψξγην Μαπξνκηράιε πνπ θαηφξζσζαλ λα δηαθχγνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν. 

13 Μαπηίος 

Ο Παηξηάξρεο ππνβάιιεη αλαθνξά ζηνλ νπιηάλν εθ κέξνπο ηεο Ηεξάο πλφδνπ θαη ησλ 

Διιήλσλ Πξνθξηηψλ ηεο Πφιεσο ζηελ νπνία νη Αξρηεξείο ηνλίδνπλ πσο ζπκπεξηθέξνληαη  

« σο πηζηνί ηεο Βαζηιείαο ππήθννη ». 

23 Μαπηίος 

Ο Παηξηάξρεο ζηέιλεη αθνξηζκφ ελαληίνλ ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε θαη ηνπ Μ. 

νχηζνπ γηα ηελ επαλάζηαζε ζηε Μνιδνβιαρία 

. 

Αθνξηζκφο ηνπ Τςειάληε 

{{ (Όζνλ αθνξά ηνλ Αγ. Γξεγφξην ηνλ Δ', νη θαηήγνξνη αγλννχλ  φηη ν αθνξηζκφο ήξζε ηελ 

10ελ Απξηιίνπ 1821 ζε κπζηηθή ηειεηή ζην Παηξηαξρείν ππφ ηνπ ηδίνπ ηνπ Παηξηάξρνπ θαη 

ησλ πλνδηθψλ Αξρηεξέσλ (Δθθιεζηαζηηθψο, άξα δελ είρε θακία ηζρχ). 

 Δίλαη βεβαίσο παγθνίλσο απνδεθηφ φηη ν Παηξηάξρεο εμέδσζε ηνλ αθνξηζκφ 

πηεδφκελνο ππφ ηεο Πχιεο, ε νπνία απεηινχζε φηη ζα πεξλνχζε απφ καραίξη ηνπο Ρσκενχο 



ηεο πφιεο θαη φινπο ηνπο Υξηζηηαλνχο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Πάγηα ηαθηηθή ησλ Σνχξθσλ, ηελ 

νπνία γλψξηδε ν Παηξηάξρεο. Τπήξραλ λσπέο νη αλακλήζεηο ηέηνησλ πξαθηηθψλ ησλ 

Σνχξθσλ, απφ ην πξφζθαην ηζηνξηθφ παξειζφλ (π.ρ  Οξισθηθά). 

 Δδψ ζα πξέπεη λα ιάβνκε ππ' φςηλ κεξηθνχο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο: α) φηη θαη ε 

Γχζε αιιά θαη ε Ρσζία δελ ζηεξίδνπλ ηελ Δπαλάζηαζε. Ο ηζάξνο θαζαηξεί ηνλ Αιέμαλδξν 

Τςειάληε απφ αμησκαηηθφ ηνπ ζηξαηνχ ηνπ θαη επηηξέπεη ζηνλ ζνπιηάλν λα επέκβεη ζηηο 

Παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο. Δλψ ζηε Γχζε βαζηιεχεη ν Μέηηεξληρ θαη ε Ηεξά πκκαρία. β) Ο 

ζνπιηάλνο δεηάεη απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ εγέηε ησλ κνπζνπικάλσλ (ζετρνπιηζιάκε) λα 

εθδψζεη δηαηαγή (θεηβά) γηα γεληθή ζθαγή ησλ Υξηζηηαλψλ. Καη επεηδή αξλείηαη παχεηαη θαη 

απαγρνλίδεηαη, ελψ δχν πξσζππνπξγνί παχνληαη γηαηί δηάθεηληαη επκελψο πξνο ηνπο 

Ρσκενχο. Ση ζα πξέπεη λα θάλεη ν Παηξηάξρεο θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο; 

 ηε ζπλείδεζε ηνπ Γέλνπο κέρξη ζήκεξα ν Παηξηάξρεο είλαη Δζλντεξνκάξηπο. 

Γλσξίδεη ην γέλνο φηη ν αθνξηζκφο έγηλε, γηα λα ξίμεη ζηάρηε ζηα κάηηα ησλ Σνχξθσλ. Αο 

δνχκε πψο δέρνληαη ηνλ αθνξηζκφ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη. Γπάθει ο Αλέξανδπορ 

Ττηλάνηηρ ππορ ηον Κολοκοηπώνη και ηοςρ οςλιώηερ: " Ο κελ Παηξηάξρεο βηαδφκελνο 

παξά ηεο Πφξηαο ζαο ζηέιιεη αθνξηζηηθά θαη εμάξρνπο παξαθηλψληαο ζαο λα ελσζείηε κε ηελ 

Πφξηα, εζείο φκσο λα ηα ζεσξείηε ηαχηα σο άθπξα, θαζφηη γίλνληαη κε βίαο θαη δπλαζηείαο 

θαη άλεπ ζειήζεσο ηνπ Παηξηάξρνπ. 

 Ο Αγ. Γξεγφξηνο επηζθξαγίδεη ηελ αγάπε ηνπ γηα ην Γέλνο κε ηνλ καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην, 

ελψ είρε ηελ επθαηξία λα θχγεη. Οη Σνχξθνη δε, πνηέ δελ πίζηεςαλ ζηελ εηιηθξίλεηά ηνπ, θάηη 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαδηθαζηηθφ έγγξαθν, πνπ θνιιήζεθε ζην ζηήζνο ηνπ 

απαγρνληζζέληνο Παηξηάξρνπ πξνο ζσθξνληζκφ ησλ Υξηζηηαλψλ. "Ο άπηζηνο Παηξηάξρεο 

ησλ Διιήλσλ αδχλαηνλ λα ζεσξεζεί αιιφηξηνο ησλ ζηάζεσλ ηνπ Έζλνπο ηνπ…" αξρίδεη ην 

έγγξαθν. Οη Σνχξθνη κέρξη ζήκεξα δηαθεξχηηνπλ φηη αίηηνο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο 

ήηαλ ν Παηξηάξρεο θαη ν θιήξνο (παπάδεο), δειαδή ε Δθθιεζία )}}.   

 

24 Μαπηίος 

Θαλαηψλνληαη απφ ηνλ νπιηάλν Φαλαξηψηεο φπσο ν Νηθφιανο θαλαβήο , Ο Μηραήινο 

 ν Μάλνο ,ν Θεφθσξνο Ρίδνο, ν Αιέμαλδξνο Φσηεηλφο θαη άιινη . 

Δπίζεο απαγρνλίζηεθε πξψηνο απφ ηνλ αλψηεξν θιήξν ν κεηξνπνιίηεο Δθέζνπ Γηνλχζηνο 

Καιιηάξρεο θαη θπιαθίζζεθαλ θαη άιινη Αξρηεξείο. πγρξφλσο εληάζεθαλ νη δησγκνί θαη ε 

ηξνκνθξαηία ζηελ πξσηεχνπζα αιιά θαη ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. 

 



 

Γησγκνί Διιήλσλ θαη εθηειέζεηο θιεξηθψλ ζηελ Πφιε ( Αζήλα , Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε ) 

 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 

 

Ασαΐα 

 

Απσέρ Μαπηίος 

Ζ Σνπξθηθή  δηνίθεζε θαιεί ηνπο Αξρηεξείο θαη ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Σξηπνιηηζά κε ην πξφζρεκα ηεο έθηαθηεο ζχζθεςεο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη Σνχξθνη 

ζθφπεπαλ λα ηνπο θξαηήζνπλ σο νκήξνπο θαη εγγπεηέο γηα ην θφβν ηεο επαλάζηαζεο. 

Αξθεηνί Αξρηεξείο θαη Πξφθξηηνη πξνζήιζαλ ζηελ Σξηπνιηηζά. 

10 – 13 Μαπηίος 

Όζνη Αξρηεξείο θαη πξφθξηηνη δελ πήγαλ ζηελ Σξηπνιηηζά κε επηθεθαιήο ηνλ  Παιαηψλ 

Παηξψλ Γεξκαλφ θαη Αζεκάθε Φσηήια ζπγθεληξψζεθαλ ζην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Λαχξαο 

θαη ζπδήηεζαλ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο. 

 



 
Πεινπφλλεζνο 

17 Μαπηίος 

χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο νηθνγελεηαθψλ αξρείσλ αγσληζηψλ ζηελ Αγία Λαχξα έγηλε 

εηδηθή δνμνινγία θαη αθνινχζεζε νξθσκνζία ησλ αγσληζηψλ. Δπίζεο απνθαζίζηεθε λα 

ζηαιεί απεζηαικέλνο ζην νπιηάλν κε ζθνπφ λα ηνλ δηαβεβαηψζεη πσο δελ ππήξμε θακία 

επαλαζηαηηθή θίλεζε ζηελ Πεινπφλλεζν , λα  πξνβνχλ ζε ζηξαηνινγία αλδξψλ ζηηο επαξρίεο 

ηνπο θαη λα ζηείινπλ απεζηαικέλνπο ζηα λεζηά θαη ηηο άιιεο επαξρίεο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

14 – 20 Μαπηίος 

Ο Νηθφιανο νιηψηεο θνληά ζην ρσξηφ Αγξίδη ρηχπεζε Σνχξθνπο ηαρπδξφκνπο. 

Δπίζεζε Διιήλσλ ζηελ ηνπνζεζία Xεισλνζπειηά θνληά ζην ρσξηφ Καηζαλαίο κε ηελ 

έγθξηζε ηνλ Αζεκάθε Εαΐκε θαη ησλ Υνλδξνγηαλλαίσλ ελαληίνλ ηνπ εηζπξάθηνξα θφξσλ 

ετδή Λαιηψηε πνπ κεηέθεξε δεκφζηα ρξήκαηα απφ ηα Καιάβξπηα ζηελ Σξηπνιηηζά. Ο 

ετδήο δηέθπγε θαη ελεκέξσζε ηνπο Σνχξθνπο γηα ην πεξηζηαηηθφ. 

20 Μαπηίος 

Έθδνζε δηαηαγήο ηνπ Κατκαθάκε ειήρ ζηνπο πξνχρνληεο λα ρηππνχλ αλειέεηα θάζε 

επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

Με δηαηαγή ηνπ Αζεκάθε Φσηήια θνλεχζεθαλ 2 Σνχξθνη ζην ρσξηφ Ληβάξηδη 

Ο Νηθφιανο νιηψηεο επηηίζεηαη ζε Αιβαλνχο ζην ρσξηφ Βεξζνβά 

Δπίζεζε ελαληίνλ ηεο ζπλνδείαο ηνπ Σνχξθνπ Βνεβφδα ησλ Καιαβξχησλ Ηκπξαήκ Παζά 

Αξλανχηνγινπ ζηε ζέζε Πνιηφππξγνο πνπ πήγαηλε ζηε Σξηπνιηηζά. Ο Αξλανχηνγινπ 

θιείζζεθε ζηνπο πχξγνπο ησλ Καιαβξχησλ 

21 Μαπηίος 

Πνιηνξθία θαη παξάδνζε ησλ Καιαβξχησλ. 



Δμαθφζηνη αγσληζηέο κε αξρεγνχο ηνλ σηήξε Υαξαιάκπε , ηνλ Φσηήια , ηνλ σηήξε 

Θενραξφπνπιν , ηνλ Ησάλλε Παπαδφπνπιν  , ηνλ Νίθν νιηψηε θαη ηνπο Πεηκεδαίνπο  

επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ Καιαβξπηηλψλ Σνχξθσλ πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηνπο πχξγνπο ηεο 

πφιεο. Ύζηεξα απφ αληίζηαζε πέληε εκεξψλ ν Βνεβφβαο Αξλανχηνγινπ παξαδφζεθε. 

 

23 Μαπηίος 

 

 
Αλδξέαο Λφληνο πςψλεη ηελ 1ε Διιεληθή Δπαλαζηαηηθή ζεκαία 

 

Απειεπζέξσζε ηεο Βνζηίηζαο ( Αίγην ) . Απφ ηηο αξρέο Μαξηίνπ ην Αίγην δηέζεηε ην 

πξψην νξγαλσκέλν ζηξαηησηηθφ ζψκα ηεο Πεινπνλλήζνπ κε δχλακε 400 αλδξψλ. Ο 

Αλδξέαο Λφληνο χςσζε επαλαζηαηηθή Διιεληθή εκαία , θφθθηλε κε καχξν ζηαπξφ θαη 

απειεπζέξσζε ηελ Βνζηίηζα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Μαπηίος 

O ζξχινο ηεο Αγίαο Λαχξαο 

 
Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο πςψλεη ην ιάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ Αγία Λαχξα 

 

χκθσλα κε ηνλ ζξχιν απηφλ ζηηο 25 Μαξηίνπ ν Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο χςσζε ζηε 

κνλή ηεο Αγίαο Λαχξαο ην ιάβαξν ηεο κνλήο κε ηελ εηθφλα ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ 

θαη φξθηζε ζ απηφ ηνπο αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο.. 

Ζ εκέξα απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο. 

Δίλαη ε κέξα πνπ είρε νξηζηεί σο εκέξα ηεο εμέγεξζεο ζηελ Πεινπφλλεζν , Βνζηίηζα θαη ηε 

Μάλε αιιά θαη ηε Ρνχκειε θαη ηε Λεπθάδα , απφ ηνπο θηιηθνχο απεζηαικέλνπο ηνπ 

Τςειάληε. Δίλαη αθφκε  ε εκέξα πνπ γεληθεχζεθε ε Δπαλάζηαζε ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. 

25 Μαπηίος 

Έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο θαη ζηελ Πάηξα 

Απφ ην κήλα Φεβξνπάξην είρε αξρίζεη ν επαλαζηαηηθφο αλαβξαζκφο ζηελ Πάηξα. Απφ ηηο 

20 Φεβξνπαξίνπ νη Σνπξθηθέο αξρέο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ξαγηάδσλ 

θαη άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Παξάιιεια, νη 

Έιιελεο πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ εμέγεξζε . ηηο 25 Μαξηίνπ νη Σνχξθνη θιείζηεθαλ ζην 

θάζηξν. ηηο 25 Μαξηίνπ έθηαζαλ ζηελ πφιε ν Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο , ν Αλδξέαο 

Εατκεο κε 500 άλδξεο , ν Αλδξέαο Λφληνο κε 400 άλδξεο θαη άιινη. ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη Έιιελεο. Ο Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο έζηεζε ην ηαπξφ , 

πάλσ ζηνλ νπνίν νξθίζζεθαλ νη αγσληζηέο αλαθσλψληαο « Διεπζεξία ή Θάλαηνο ». Ο 



Αλδξέαο Λφληνο χςσζε ηελ επαλαζηαηηθή ζεκαία . Αθνινχζεζε ζχζθεςε ησλ Πξνθξίησλ 

πνπ απνθάζηζε : 

 Να αξρίζεη ε πνιηνξθία ηνπ Κάζηξνπ. 

 Οξγαλψζεθε Δπαλαζηαηηθή Δπηηξνπή πνπ νλνκάζζεθε επαλαζηαηηθφ ή Αρατθφ 

Γηεπζπληήξην . Δπηθεθαιήο νξίζηεθε ν Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο. ηηο 26 Μαξηίνπ ην 

Αρατθφ Γηεπζπληήξην εμέδσζε ζηνπο πξφμελνπο ησλ μέλσλ δπλάκεσλ επαλαζηαηηθή 

δηαθνίλσζε. 

 
Ο Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο νξθίδεη ηνπο αγσληζηέο 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 



 

17 Μαπηίος 
 

Οη αξρεγνί ηεο Μάλεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ Αεξφπνιε ( Σζίκνβα ) θαη απνθαζίδνπλ θαη 

επαλαζηαηήζνπλ. Δηδνπνηνχλ θαη φινπο φζνη βξίζθνληαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ζιία ηνλ 

Παπαθιέζζα , Αλαγλσζηαξά θαη άιινπο νπιαξρεγνχο. 

   

15-16-17-18-19 Μαπηίος 

ην ιηκάλη ηνπ Αξκπξνχ ηεο  Μάλεο αγθπξνβνιεί ην θαξάβη ηνπ λαπηηθνχ Μέμε πνπ ήξζε 

απφ ηε κχξλε γεκάην βαξέιηα κε κπαξνχηη. 

Με άδεηα ηνπ Πεηξφκπεε γίλεηαη ν εθηεισληζκφο θαη ε κεηαθνξά ηνπ κπαξνπηηνχ ζηε 

Μάλε. 

Οη Έιιελεο , θαη εηδηθά ν Παπαθιέζζαο μεγεινχλ ηνλ Βνεβφδα ηεο Καιακάηαο νπιετκάλ 

αγά , πσο δήζελ θηλδπλεχεη απφ ηνπο Κιέθηεο . Ο Βνεβφδαο  πξνζθαιεί ηνπο Μαληάηεο ζηε 

Καιακάηα γηα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο θιέθηεο . 

19 Μαπηίος 

Ο Ζιίαο Μαπξνκηράιεο κε 150 άληξεο εγθαζίζηαηαη ζηελ Καιακάηα. 

23 Μαπηίος 

 

Απειεπζέξσζε Καιακάηαο 

 



Οη Μαληάηεο κε αξρεγφ ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε απειεπζεξψλνπλ ηελ Καιακάηα 

απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

Μαδί κε ην Μαπξνκηράιε είλαη ν κεγάιεο νηθνγέλεηεο ησλ Μαληαηψλ: Μνχξηδηλνη , 

Υξηζηένη , Σξνππάθεδεο, Κνπκνπλδνπξάθεδεο θ.α . Δπίζεο ήηαλ καδί θαη νη κεγάινη 

νπιαξρεγνί Θ. Κνινθνηξψλεο , ν Παπαθιέζζαο , ν Αλαγλσζηαξάο θαη ν Νηθεηαξάο. Ο 

Σνχξθνο δηνηθεηήο παξέδσζε ηελ πφιε θαη ην Σνχξθηθν εμνπιηζκφ ζηνπο Δπαλαζηάηεο. 

Δίλαη ε πξψηε κεγάιε Νίθε ησλ Διιήλσλ θαη ε πξψηε κεγάιε παξάδνζε πφιεο θαη ηνπ 

θάζηξνπ ηεο. 

 

24 Μαπηίος 

 
Έγηλε δνμνινγία ζηνλ ηεξφ Ναφ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ Καιακάηαο. 

 

24 Ηεξείο θαη Ηεξνκφλαρνη επιφγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα Παλεγπξηθήο δνμνινγίαο ηελ 

Διιεληθή ζεκαία θαη φξθηζαλ ηνπο αγσληζηέο ηεο Δπαλάζηαζεο. 

  

25 Μαπηίος 

Ζ ίδξπζε ηεο Μεζζεληαθήο Γεξνπζίαο κε πξφεδξν ηνλ Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, 

αξρηζηξάηεγν ηνπ παξηηάηηθνπ θαη Μεζζεληαθνχ ηξαηνχ. Ζ Μεζζεληαθή Γεξνπζία 

ελέθξηλε ηελ πξνθήξπμε πξνο ηαο « Δπξσπατθάο Απιάο »  κε ηελ νπνία νη Έιιελεο ηνλίδνπλ 

« Όινη απνθαζίζακελ ή λα ειεχζεξσζψκελ ή λα απνζάλσκελ » θαη δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ 

Δπξσπατθψλ ιαψλ. 



Πξνθήξπμε ηεο Μεζζεληαθήο Γεξνπζίαο



 
Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά 

 

ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

ηα Βιάρηθα ηεο Καξχηαηλαο: ν Γησξγάθεο Νηξίηδαο ζθνηψλεη 4 Σνχξθνπο. 

21 – 23 Μαπηίος: 

Οη αδειθνί νπιαξρεγνί Πιαπνχηα ( Κνιηφπνπινη ) θήξπμαλ κεηά απφ επίζεκε δνμνινγία , 

ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηα Λαγθάδηα ηεο Γνξηπλίαο. 

24 – 25 Μαπηίος: 

 Οη Καξπηηλνί άξρηζαλ πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Ο Αλαζηάζηνο Γειεγηάλλεο κε ηνπο 

αδεξθνχο Πιαπνχηα εγθαηέζηεζαλ ζηξαηφπεδν ζην ρσξηφ Μπέηζη ηεο Γνξηπλίαο. 

 



 
Καξχηαηλα 

 

Ο Γεκεηξάθεο Γειεγηάλλεο κε 600 ζηξαηηψηεο απφ ηε Άθνβα θαη ηε Παξακεξηά 

ζηξαηνπέδεπζαλ ζην ρσξηφ Ρέλεζη. 

25 Μαπηίος: 

Δπαλαζηάηεο απφ ηα ρσξηά Επγνβίηη , ηεκλίηζα , Γεκεηζάλα κε επηθεθαιήο ηνλ 

Θενδφζην Καξδαξά θαη Κσλζηαληίλν Αιεμαλδξφπνπιν απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ελαληίνλ 

ησλ Σνχξθσλ ηεο Καξχηαηλαο. Οη Σνχξθνη θιείζζεθαλ ζην θάζηξν. 

26 Μαπηίος: 

Ο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο πνπ βξηζθφηαλ ζην ρσξηφ Σεηέκπεε έκαζε πσο νη Σνχξθνη 

ηνπ ρσξηνχ Φαλαξίνπ έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο έγθιεηζηνπο Σνχξθνπο ζην θάζηξν ηεο 

Καξχηαηλαο. 

27 Μαπηίος: 

 Οη  Έιιελεο ηνπ Φαλαξηνχ θαη ηεο Αλδξίηζαηλαο κε επηθεθαιήο ησλ Πξνθξίησλ ηεο 

πεξηνρήο, Πνιπρξφλε θαη Νηθνιάνπ Εαλεηφπνπινπ καδί κε ηνλ Εαλέην Υξηζηφπνπιν αθνχ 

χςσζαλ Δπαλαζηαηηθή ζεκαία μεθίλεζαλ λα ρηππήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο πνπ θαηεπζχλνληαλ 

πξνο ηελ  Σξηπνιηηζά θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζην ρσξηφ Ρνπβηά. 

27 – 28 Μαπηίος: 

Ο Θεφδσξνο Κνινθηξψλεο γηα λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ησλ Σνχξθσλ ηνπ Φαλαξίνπ θαη 

ηεο Καξχηαηλαο θαη λα καηαηψζεη ηελ έλσζε ησλ Σνχξθσλ Φαλαξησηψλ θαη Καξπηηλψλ 

θαηέιαβε κε Μαληάηεο αγσληζηέο ηελ επίθαηξε ζέζε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 

29 Μαπηίος: 

Ζ εκαληηθή Νίθε ησλ Διιήλσλ. Οη Σνχξθνη επηηέζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ Κνινθνηξψλε  

ζηε δηάβαζε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 300 Έιιελεο Μαληάηεο αληηζηάζεθαλ γηα πνιιέο ψξεο 

ζηηο εθφδνπο 1700 Σνχξθσλ. Οη Μαληάηεο πνιέκεζαλ γελλαία.  Οη Σνχξθνη φκσο 

θαηφξζσζαλ λα πεξάζνπλ ηε δχζθνιε δηάβαζε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη λα πξνρσξήζνπλ 

πξνο ηε γέθπξα ηνπ Ρνπθηά (Αιθεηνχ). Ο Κνινθνηξψλεο πξφιαβε θαη θαηέιαβε ηε γέθπξα. 



Οη Σνχξθνη πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ην πνηάκη απφ ηελ ζέζε Υαιήιαγα. Δθεί ηνπο 

ρηχπεζαλ νη Πιαπνπηαίνη καδί κε ηνλ Εαλέην Υξηζηφπνπιν. Οη Σνχξθνη έπαζαλ κεγάιε 

θαηαζηξνθή θαη φζνη ζψζεθαλ κπήθαλ ζην θξνχξην ηεο Καξχηαηλαο. ηε κάρε απηή ηνπ 

Αιθεηνχ , θνληά ζηελ Καξχηαηλα νη Έιιελεο θέξδηζαλ ηελ πξψηε ζεκαληηθή κάρε ηνπ 

αγψλα. 

Ζ κάρε ζηνλ Άγην Αζαλάζην 

 

29 Μαπηίος 

 

Οη Έιιελεο ζηξαηνπέδεπζαλ ζηελ Καξχηαηλα θαη άξρηζαλ ηελ πνιηνξθία ηνπ θξνπξίνπ. 

ην ζηξαηφπεδν απηφ άξρηζαλ λα  θηάλνπλ αγσληζηέο θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ( Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο  Καλέιινο Γειεγηάλλεο, Γ.Πιαπνχηαο, ηαχξνο 

Γεκεηξαθφπνπινο Παπαθιέζζαο, Παπαηζψλεο, Ο Κεθάιαο, Μαπξνκηράιεο, Καπεηαλάθεο, 

ν Εαλέηνο Υξηζηφπνπινο θαη άιινη. ην ζηξαηφπεδν ζπγθεληξψζεθαλ πεξίπνπ 5.000 – 6.000 

άληξεο. Ήηαλ ην πξψην κεγάιν ζηξαηφπεδν ησλ Διιήλσλ ζηελ αξρή ηεο επαλάζηαζεο. 

29 Μαπηίος 

Ο Κνινθνηξψλεο ζηέιλεη επηζηνιή ζηνπο Λαιαίνπο Σνχξθνπο λα παξαδνζνχλ. Αλάινγε 

επηζηνιή έζηεηιε θαη ν Καλέινο Γειεγηάλλεο ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο Σνχξθνπο ηεο 

Καξχηαηλαο. 

30 Μαπηίος 

Ο Κνινθνηξψλεο πξνηείλεη ζηνπο άιινπο νπιαξρεγνχο λα κείλνπλ ιίγνη άλδξεο ζηελ 

Καξχηαηλα θαη νη ππφινηπνη λα πηάζνπλ ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο Καινγεξνβνχλη, Λαγθάδηα, 



Γνχθα ή ηθαιε ψζηε λα καηαηψζνπλ ηελ άθημε βνήζεηαο απφ ηνπο Σνχξθνπο  ηεο 

Σξηπνιηηζάο. 

31 Μαπηίος 

Ζ πξφηαζε απηή ηνπ Κνινθνηξψλε δελ εηζαθνχζζεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο νπιαξρεγνχο 

θαη νη Σνχξθνη,  2500 πεξίπνπ έθζαζαλ ζην ρσξίν άιεζη θαη ην έθαςαλ. Σν ζηξαηφπεδν ηεο 

Καξχηαηλαο δηαιχζεθε. Οη Σνχξθνη ηεο Καξχηαηλαο καδί κε ηνπο άιινπο Σνχξθνπο 

επέζηξεςαλ ζηελ Σξηπνιηηζά. 

Καξχηαηλα 

 

ΑΛΛΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

23 Μαπηίος 

ην Μαξαζσλήζη ( Γχζεηνλ) νη νπιαξρεγνί Σδαλεηάθεδεο πςψλνπλ ηελ ζεκαία ηεο 

επαλάζηαζεο. 

28 Μαπηίος 

ηε Μνλεβαζηά κεηά απφ δνμνινγία πνπ ηέιεζε ν Δπίζθνπνο Έινπο Άλζηκνο νη 

νπιαξρεγνί Γεζπνηφπνπινη θαη Καινγεξάο άξρηζαλ ηελ πνιηνξθία ηνπ θάζηξνπ. 

25 – 30 Μαπηίος 

ηα Βιάρηθα ηεο Καξχηαηλαο : ν Γησξγάθεο Νηξίηδαο ζθνηψλεη 4 Σνχξθνπο. 

ην Γεξβελάθη ν  Γ.Γαλφπνπινο ζθνηψλεη ηνλ Σάηαξε ηεο Κνξίλζνπ θαη θαηέιαβε ην 

ρσξηφ Εαραξηά. 

Ο Γθνιθίλνο Πεηκεδάο ζθνηψλεη ηνλ εηζπξάθηνξα ηνπ Κηαιίκπεε Σνχξθνπ δηνηθεηή ηεο 

Κνξίλζνπ . 

Οη Πεηκεδαίνη θαη ν νπιαξρεγφο Παπαλίθαο επαλαζηάηεζαλ ζηελ Κφξηλζν. 

 



 
Πνιηνξθία ζηηο 27 Μαξηίνπ ησλ Σνχξθσλ ζηελ Αθξνθφξηλζν. 

 

23 Μαπηίος 

 

 Δπαλάζηαζε ζηα Γεξβελνρψξηα απφ ην Γηάλλε Μειέηε πνπ είρε ζηξαηνπεδεχζεη ζηελ 

Πεξαρψξα 

23 – 25 Μαπηίος 

Δπαλάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ 

24 – 25 Μαπηίος 

ηνλ Άγην Πέηξν Κπλνπξίαο, ν νπιαξρεγφο Αλαγλψζηεο Κνλδάθεο καδί κε ηνλ επίζθνπν 

Βξεζζέλεο Θενδψξεην, επαλαζηαηνχλ θαη ηδξχνπλ ζηξαηφπεδν ζηα Βέξβαηλα. 

26 Μαπηίος 

Ο ηζίλεο θήξπμε ηελ επαλάζηαζε ζηε Γαζηνχλε. 

26 Μαπηίος 

Ο Υαξάιακπνο Βηιαέηεο ζήθσζε ηε ζεκαία ηεο επαλάζηαζεο ζηνλ Πχξγν. 

26 Μαπηίος 

Οη Σνχξθνη θιείλνληαη ζην κηθξφ θξνχξην Υινκνχηζη 

24 Μαπηίος 

Οη νπιαξρεγνί Φξαληδήο , Γξέδεο , Γεκήηξεο Παπαηζψξεο , Αιεμίνπ Φνχηζεο θαη 

Α.Γαξαο επαλαζηαηνχλ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Σξηθπιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιακβάλνπλ 

ηελ Αξθαδηά (Κππαξηζζία) . Πνιινί Μεζζήληνη νπιαξρεγνί θαη ν πξσηνζχγθεινο  

Ακβξφζηνο Φξαηδήο ζπγθξφηεζαλ ηε Γεληθή Φξνληηζηεξηαθή Δθνξία πνπ άξρηζε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο πνιηνξθίαο ησλ γεηηνληθψλ θάζηξσλ. 

 



 
 

25 Μαπηίος 

Δπαλαζηαηνχλ νη επαξρίεο Μεζψλεο θαη Νεφθαζηξνπ ( Πχινπ) κε επηθεθαιήο ην 

Γξ.Οηθνλνκίδε. 

25 Μαπηίος 

ηε Κνξψλε νη επαλαζηάηεο Ησάλλεο Κνπξάπαπινο θαη Δκκαλνπήι Γαξεηψηεο καδί κε 

ηνλ Αληψλην θαη Ησάλλε Μαπξνκηράιε αξρίδνπλ ηελ πνιηνξθία ηνπ θάζηξνπ. 

27 Μαπηίος 

Δπαλάζηαζε ζηε πεξηνρή ηνπ Μπζηξά . Οη νπιαξρεγνί Π. Κξεβαηάο , Αληψληνο 

Νηθνιφπνπινο ,Παλαγηψηεο Ηαηξάθνο , Πέηξνο Βαξβηηζηψηεο πςψλνπλ ηε ζεκαία ηεο 

Δπαλάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ηεπεά Δλλάδα 

 

Φυκίδα 

 

22 Μαπηίος 

 
Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο 

 

Ο Οδπζζέαο Αλδξνχηζνο ζηέιλεη επηζηνιή ζηνπο Γαιαμηδηψηεο θαη ηνπο παξαθηλεί λα 

επαλαζηαηήζνπλ. 

24 Μαπηίος 

Δπαλάζηαζε ζηε Φσθίδα κε επηθεθαιήο ηνλ κεγάιν αξκαηνιφ Παλνπξγηά. 

 Όηαλ ν Παλνπγηάο έκαζε γηα ηελ εμέγεξζε ηεο Αραΐαο θάιεζε ζηελ πεξηνρή Πξνθήηε 

Ζιία θνληά ζηα άισλα , ηνπο πξνεζηνχο ηεο πεξηνρήο , Αλαγλψζηε Γηαγηηζή, Ρήγα 

Κνληνξήγα θαη Αλαγλψζηε Κεραγηά θαη ηνπο αλαθνίλσζε ηε ραξκφζπλε είδεζε ηεο 

εμέγεξζεο. Δθείλνη ηε δέρηεθαλ κε ζπγθίλεζε θαη απνθάζηζαλ λα επαλαζηαηήζνπλ. Ο 

Παλνπξγίαο πξφηεηλε ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο ζηνλ πξνθήηε Ζιία λα επηηεζνχλ ακέζσο ζηα 

άισλα (Άκθηζζα). 

27 Μαπηίος 

Οη επαλαζηάηεο ηεο Φσθίδαο καδί κε ηνπο Γαιαμηδηψηεο απειεπζέξσζαλ ηα άισλα.  

28 Μαπηίος 



Δπαλάζηαζε ζην Ληδσξίθη 

ηηο 28 Μαξηίνπ ν  νπιαξρεγφο Γήκνο θαιηζάο καδί κε ηνπο: Αλαγλψζηε Ληδσξίθε θαη 

Παπαγεσξγίνπ Πνιίηε χςσζαλ θαη  απειεπζέξσζαλ ην Ληδσξίθη. 

30 Μαπηίος 

Δπαλάζηαζε ζην Μαιαλδξίλν 

Ο νπιαξρεγφο ζεφδσξνο Υαιβαηδήο απειεπζέξσζε ην ρσξηφ Μαιαλδξίλν. 

  

ΛΙΒΑΓΔΙΑ 

 
Αζαλάζηνο Γηάθνο 

 

ηα κέζα Μαξηίνπ επέζηξεςε ζηελ έδξα ηνπ ν δεζπφηεο αιψλσλ Ζζαΐαο απφ ηελ 

Κσλ/πνιε. Κάιεζε ηνπο πξνθξίηνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ Αζαλάζην Γηάθν ζηελ κνλή ηνπ 

νζίνπ Λνπθά φπνπ κεηά απφ δνμνινγία νη πξφθξηηνη νξθίζζεθαλ λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ 

Δπαλάζηαζε. Ζ κνλή ηνπ νζίνπ Λνπθά έγηλε επαλαζηαηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. 



Ο Αζαλάζηνο Γηάθνο απφ ηελ Μνπζνπλίηζα ηεο Γσξίδνο πξσηνπαιίθαξν ηνπ Οδπζζέα 

Αλδξνχηζνπ αλαγνξεχηεθε θαπεηάληνο ζηελ επαξρία ηεο Ληβαδεηάο. 

27 Μαπηίος 

ηε κνλή ηνπ νζίνπ Λνπθά έγηλε επίζεκε έλαξμε ηνπ αγψλα κε δνμνινγία ζηελ νπνία 

πξσηνζηάηεζαλ ν επίζθνπνο αιψλσλ Ζζαΐαο θαη ν επίζθνπνο Σαιαληίνπ Νεφθπηνο. Ο 

Αζαλάζηνο Γηάθνο άξρηζε ηελ ζηξαηνινγία αγσληζηψλ θαη παξάιιεια πξνθάιεζε ηηο πξψηεο 

επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο. 

28 – 29 Μαπηίος 

Οη Έιιελεο επαλαζηάηεο θαηέιαβαλ ην ιφθν ηνπ πξνθήηε Ζιία απέλαληη απφ ην θξνχξην 

ηεο Ληβαδεηάο θαη επηθεθαιήο κε ηνλ Αζαλάζην Γηάθν επηηίζεληαη ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ πνπ 

είραλ εγθιεηζηεί ζηα θξνχξηά ηεο. 

31 Μαπηίος 

Οη εγθιεηζκέλνη Σνχξθνη ζηα θξνχξηα παξαδίδνληαη θαη απειεπζεξψλεηαη ε πφιε ηεο 

Ληβαδεηάο. 

31 Μαπηίος 

Παξαδφζεθαλ νη Σνχξθνη πνπ ακχλνληαλ ζην Σαιάληη ( Αηαιάληε). 

 

ΤΦΗΛΑΝΣΗ 

 
 

 



1
η
 Μαπηίος 

Ο Τςειάληεο μεθίλεζε κε ζηξαηφ 2000 θαη ζηάζκεπζε ζηελ πφιε Σίξγθνπ (Ωξαία Αγνξά) 

θνληά ζην Ηάζην. 

5 Μαπηίος 

Ο Τςειάληεο απήπζελε επηζηνιή πξνο ηνλ κεηξνπνιίηε , ηνπο επηζθφπνπο θαη ηνπο 

άξρνληεο ηεο Βιαρίαο κε νδεγίεο γηα ηελ επαλάζηαζε. 

 

6 Μαπηίος 

 
Ηεξφο Λφρνο 

 

Ο Τςειάληεο ίδξπζε κνλάδα άηαθηνπ ηππηθνχ κε ζηνιέο Κνδάθσλ θαη Οπζάξσλ. 



Ο Τςειάληεο ζπγθξνηεί εηδηθφ ηάγκα πεδηθνχ ζην Φψμαλη , κε αξρηθή δχλακε 100 

ζηξαηησηψλ πνπ ην νλφκαζε « Ηεξφ Λφρν» απφ Έιιελεο ζπνπδαζηέο Δπξσπατθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη καζεηέο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ ηεο Οδεζζνχ. 

Οη ηεξνινρίηεο είραλ εηδηθή ζηνιή , ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε , νξγάλσζε θαη πεηζαξρία 

ηαθηηθνχ ζηξαηνχ. Πξψηνο δηνηθεηήο νξίζζεθε ν Γεψξγηνο Καηαθνπδελφο. 

ην Φσμάλη παξνπζηάζηεθαλ ν έξβνο ζηξαηεγφο Βιάδελ θαη αληηπξνζσπεία απφ ηα 

Βνπιγαξνρψξηα ηεο Βεζζαξαβίαο πνπ ππνζρέζεθαλ ζπλδξνκή γηα ηνλ αγψλα. 

  

7 Μαπηίος 

Έιιελεο επαλαζηάηεο λαπηηθνί απφ ηα ηφληα λεζηά επηηέζεθαλ κε ηα πινία ηνπο θαη κε 

αξρεγφ ηνλ Αλδξέα θαέιιν ελαληίνλ Σνπξηθψλ Δκπνξηθψλ πνπ έπιεαλ ζηνλ πνηακφ 

Γνχλαβε θαη ηα θπξίεπζαλ. Απηή είλαη ε πξψηε λαπηηθή επηρείξεζε θαη Νίθε ηνπ Αγψλα. 

10 Μαπηίος 

Έλα ζηξαηησηηθφ ζψκα 400 ζηξαηησηψλ Σνχξθσλ ρηππήζεθε θαη θαηαζηξάθεθε ζην 

Βνπδαίν απφ Έιιελεο πνπ είραλ έξζεη απφ ην Φσμάλη. 

8 Μαπηίος 

Άξρηζε ε εγθαηάιεηςε ηεο πφιεσο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ απφ νξηζκέλνπο άξρνληεο . 

14 Μαπηίος 

 



 
Καπνδίζηξηαο 

 

Ο Καπνδίζηξηαο θαη ν Ρψζζνο απηνθξάηνξαο ζην Λάυκπαρ ιακβάλνπλ επηζηνιή ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Τςειάληε πνπ παξνπζηάδεη ηελ επαλάζηαζε εθηεηακέλε ζε νιφθιεξε ηε 

Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ηα ειιεληθά λεζηά κέρξη θαη ηελ Κξήηε. 

16 Μαπηίος 

Αλαρσξνχλ απφ ηνλ θφβν ηεο επαλάζηαζεο πάξα πνιινί επίζεκνη απφ ηελ πφιε ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ θαη νη πξφμελνη ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Ρσζίαο 

18 Μαπηίος 

Ο Τςειάληεο εθδίδεη πξνθήξπμε πξνο ηνπο « Δπγελείο θαηνίθνπο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ » 

θαιψληαο ηα επηζηξέςνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο. 

19 Μαπηίος 

ηξαηνπεδεχεη ζηελ πφιε Πινέζηη 

24 Μαπηίος 

Αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Τςειάληε ζην Βνχθνβν. 

25 Μαπηίος 

Ο Τςειάληεο εγθαηαζηάζεθε ζηελ πεξηνρή Κνιεληίλα , έμσ απφ ην Βνπθνπξέζηη. 



26 Μαπηίος 

Ο Μεηξνπνιίηεο , ν επίζθνπνο Αξδίζνπ θαη κεξηθνί άξρνληεο ήξζαλ ζηελ Κνιεληίλα ζε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Τςειάληε. 

27 Μαπηίος 

ην Βνπθνπξέζηη , εκέξα Κπξηαθή ,έγηλε παλεγπξηθή ενξηή πςψζεσο ηεο επαλαζηαηηθήο 

ζεκαίαο ζηελ θαηνηθία ηνπ Φαξκάθε. Δπαθνινχζεζε ιηηαλεία θαη παξέιαζεο ζηνπο γχξσ 

δξφκνπο 

  

14 Μαπηίος 

Ο Καπνδίζηξηαο σο ππνπξγφο ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο ζηέιλεη επηζηνιή πξνο ηνλ 

Τςειάληε φπνπ ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απνδνθηκαζία ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε. 

Σέλορ Μαπηίος 

Ο Τςειάληεο ζηέιλεη επηζηνιή πξνο ηνλ Σζάξν φπνπ ηνλ παξαθαιεί λα δηαπξαγκαηεπηεί 

κε ηελ Σνπξθία : 

 Ζ κεηάβαζε ηνπ κεηά ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ ζηελ Διιάδα 

 Να δνζνχλ ζηελ Διιάδα ηέζζεξα θξνχξηα. 

 Απηνλνκία ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ λήζσλ. 

 Παξάιιεια, έζηεηιε έγγξαθν θαη πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αλαγγέιινληαο ηελ 

απφθαζή ηνπ, γηα ακπληηθή ζηάζε αλακνλήο. 
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