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Εισαγωγή

Ο ξεσηκωμΟσ τΟυ 1821 υπήρξε κυρίως έργο Ελλήνων στην 

υπηρεσία του οθωμανού επικυρίαρχου: των προκρίτων του 

Μοριά ως μέρους της φοροεισπρακτικής μηχανής του κρά-

τους, των αρματολών της Ρούμελης ως φυλάκων των στενών 

περασμάτων της ενδοχώρας, του ανώτατου κλήρου ως πο-

λιτικού και πνευματικού εκπροσώπου του Γένους υπόλογου 

στην Υψηλή Πύλη.

Χάρη στο λάθος του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ να απαγχο-

νίσει τον οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ και πολλούς 

μητροπολίτες, οι επιζήσαντες ιεράρχες έσπευσαν να ενωθούν 

με τους επαναστάτες.

Η μακραίωνη τουρκική κυριαρχία δεν αλλοίωσε την ελλη-

νική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Μολονότι το μεγαλύ-

τερο μέρος της Μικράς Ασίας εξισλαμίστηκε, στην ευρωπαϊκή 

πλευρά της αυτοκρατορίας η πλειοψηφία των χριστιανών 

διατηρήθηκε.

Έτσι στάθηκε δυνατόν τα γεγονότα της Τριπολιτσάς και 

του Μεσολογγίου να εξιστορηθούν από πλήθος μεγάλων 

και μικρών λόγιων. Στην κατηγορία των μορφωμένων ανή-

κουν οι Τερτσέτης και Σπηλιάδης, ενώ στους λίγο πολύ αυ-
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τοδίδακτους οι Αινιάν, Κασομούλης και Φωτάκος. Οι συλ-

λογές μαρτυριών για την Τριπολιτσά και το Μεσολόγγι μάς 

γνωρίζουν τους αγωνιστές που κρατούσαν και το καλαμάρι 

εκτός από τα όπλα.

Α. Παραμονές της Επανάστασης του 1821

Από την πρώτη στιγμή του ξεσηκωμού των Ελλήνων, που οι 

οθωμανικές πηγές αποκαλούν «Rum Fesadi», δηλαδή «ελλη-

νική ανταρσία», οι Οθωμανοί ταύτισαν το φαινόμενο με τον 

ρωσικό δάκτυλο. Από το 1768 είχαν διεξαχθεί επτά ρωσο-

τουρκικοί πόλεμοι, εκ των οποίων οι τρεις τελευταίοι κόστισαν 

στους Οθωμανούς μεγάλες εδαφικές απώλειες. Ο πόλεμος 

του 1768-74 και η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) 

που ακολούθησε υπήρξαν το χειρότερο πλήγμα για την αυτο-

κρατορία του σουλτάνου.

Μετά τη συνθήκη αυτή ενισχύθηκαν οι τοπικές ανταρσίες 

κατά της Υψηλής Πύλης. Ισχυροί τοπάρχες, όπως ο Χατζή Αλή 

Χασεκής (1775-95) στην Αθήνα, ο Αλή πασάς στα Γιάννενα 

(1788-1822), ο Οσμάν Πασβάνογλου στο Βιδύνιο της Βουλ-

γαρίας (1792-1807) και μετά ο Αχμέτ Ντζεζάρ στη Συρία, ο 

Μεχμέτ Αλή στην Αίγυπτο και ο Ισμαήλ στις Σέρρες, συγκρό-

τησαν ημιαυτόνομες ηγεμονίες ή και ολόκληρα κράτη όπως 

συνέβη στην περίπτωση του Μεχμέτ Αλή. Από το 1812 ως το 

1821 η Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη υπέταξε τουλά-

χιστον 48 τοπάρχες αγιάνηδες ύστερα από σκληρούς αγώνες 

καταστολής.

Ο μετασχηματισμός των φοροεισπρακτόρων πασάδων σε 
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ισχυρούς τοπάρχες υπήρξε αποτέλεσμα της αδυναμίας του 

κράτους να ελέγξει την επικράτειά του και να οργανώσει έναν 

τακτικό οθωμανικό στρατό.

Μετά την εκθρόνιση και δολοφονία του μεταρρυθμιστή 

σουλτάνου Σελίμ Γ΄ το 1808 και το «Σύμφωνο Συμμαχίας» 

που κατάρτισαν οι εχθροί του, κατοχυρώθηκαν τα δικαιώμα-

τα των επαρχιακών δυναστειών. Όμως η άνοδος στον θρόνο 

του Μαχμούτ Β΄ έκλεψε από τους αγιάνηδες πασάδες την 

πρόσκαιρη επιτυχία τους. Ο νέος σουλτάνος με τη Συνθήκη 

του Βουκουρεστίου το 1812, την οποία υπέγραψε με τους 

Ρώσους, αποκατέστησε σταδιακά την εξουσία του.

Τον Αύγουστο του 1820 ο στρατός του σουλτάνου κατα-

λαμβάνει τα Γιάννενα και αρχίζει την πολιορκία του κάστρου 

που υπερασπίζεται ο Αλή πασάς. Όταν ο Αλέξανδρος Υψηλά-

ντης άδραξε την ευκαιρία για να κηρύξει τον ξεσηκωμό στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες, το μέγιστο μέρος των οθωμανικών 

δυνάμεων ήταν απασχολημένο στην Ήπειρο.

Τον Μάρτιο του 1821 έφθασε στην Ήπειρο ως απεσταλ-

μένος της Φιλικής Εταιρείας ο Χριστόφορος Περραιβός για 

να συζητήσει με τον έμπιστο του Αλή, Αλέξιο Νούτσο, συνερ-

γασία των Ελλήνων με τους επαναστατημένους Αλβανούς. 

Το φθινόπωρο του 1821 οι σύμμαχοι του Αλή έστειλαν στο 

Μεσολόγγι τον Ταχίρ Αμπάζη να ζητήσει συμμαχία από τον 

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Αυτός απέφυγε τη συμφωνία, 

αλλά και ο Ταχίρ Αμπάζης τρόμαξε από τα σημάδια κακοποίη-

σης των μουσουλμάνων τα οποία είδε στην ελληνοκρατούμε-

νη πόλη και έφυγε άπρακτος.

Η ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό υπήρξε το ορόσημο 
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παρατεταμένης ειρήνευσης στην Ευρώπη. Οι νικητές του πο-

λέμου κατά των γαλλικών νεωτερισμών δημιούργησαν συλ-

λογικό μηχανισμό εξισορρόπησης των διεθνών σχέσεων.

Το μίσος του Κλέμενς Βένσελ Μέτερνιχ (1773-1850) για 

κάθε επαναστατικό κίνημα ή διεκδίκηση ανεξαρτησίας δεν 

ήταν παρά ο ευεξήγητος φόβος του για την τύχη του πολυε-

θνικού συστήματος που εκπροσωπούσε.

Η Πελοπόννησος, το πασαλίκι του Μοριά, υπήρξε το κύριο 

θέατρο των επιχειρήσεων και των δύο μεγάλων εξεγέρσεων 

του 1770 και του 1821. Τα Ορλοφικά κόστισαν στους ορ-

θόδοξους χριστιανούς 35.000 νεκρούς, και η ταραγμένη 

δεκαετία που ακολούθησε μείωσε τους ρυθμούς ανάπτυξης 

του πληθυσμού κατά 4%. Το 1780 οι Έλληνες δεν ξεπερνού-

σαν τους 270.000 και οι μουσουλμάνοι τους 30.000. Το 

1821 ο συνολικός χριστιανικός πληθυσμός του Μοριά έφτα-

νε τις 400.000 και ο μουσουλμανικός τις 40.000. Πόλεις με 

περισσότερους από 10.000 κατοίκους ήταν η Πάτρα, η Τρί-

πολη και ο Μυστράς.

Την παραμονή της Εθνεγερσίας οι προεστοί του Μοριά 

γνωρίζουν μεγάλη οικονομική άνοδο χάρη στην πρωτοφανή 

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εμπορίου. Παρά την κοινή εντύ-

πωση ότι η Πελοπόννησος δεν υπήρξε κέντρο εκπαίδευσης 

όπως η Ήπειρος, από τα τέλη του 18ου αιώνα ως την Επανά-

σταση ιδρύονται στον Μοριά γύρω στα πενήντα σχολεία, σε 

Βυτίνα, Καλάβρυτα, Άργος, Λαγκάδια, Κρανίδι, Άστρος, 

Δολιανά, Μέγα Σπήλαιο, Μεθώνη, Καρύταινα, Πάτρα, Αν-

δρίτσαινα, Δημητσάνα και αλλού.

Η νεοελληνική ταυτότητα όπως διαμορφώνεται κατά τη 
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μακρά διάρκεια της Τουρκοκρατίας φέρει τα στοιχεία της εκ-

κλησιαστικής παράδοσης αλλά και της ανυπακοής του μέσου 

πολίτη στην κεντρική εξουσία, που έκτοτε εγγράφεται στην 

πολιτική ζωή της χώρας. Αφενός οι αυτόχθονες πρόκριτοι, 

ένοπλοι και κληρικοί και αφετέρου οι ετερόχθονες επήλυδες 

δημιουργούν μια νέα σύνθεση παράδοσης και ριζοσπαστι-

σμού. Η κατακερματισμένη κοινωνία των αυτοχθόνων, με 

πυρήνα πάντοτε την οικογένεια και τους πελάτες της, προσφέ-

ρει εγγυήσεις για την ασφάλεια των υπό αλλόθρησκο καθε-

στώς χριστιανών. Η πατρίδα λαμβάνει προτεραιότητα όταν 

βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τα αρματολίκια της Ρούμελης και οι πρόκριτοι-κοτζαμπά-

σηδες αποτελούσαν κοινωνικές ιεραρχίες με εσωτερική συ-

νοχή. Πηγή όλων των ενόπλων –νόμιμων και παράνομων– 

ήταν οι κλέφτες οι οποίοι αποδεκατίστηκαν στον Μοριά από 

τους οθωμανικούς διωγμούς του 1805-1806. Τους ένοπλους 

κάπους τούς χρησιμοποιούσαν οι πρόκριτοι ως σωματοφύ-

λακες.

Κάποιοι απόγονοι όσων επέζησαν εμφανίζονται το 1821 

με το ξέσπασμα της Επανάστασης. Οι Κολοκοτρωναίοι, οι 

Πετμεζάδες από τα Καλάβρυτα, ο γέρος Μητροπέτροβας, που 

διακρίθηκε στο Βαλτέτσι, και ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ή 

«Νικηταράς» μετά τη μάχη των Δολιανών.

Η φαναριωτική και δυτικοπρεπής παρουσία θα εκπροσω-

πηθεί στην Επανάσταση από τον Θεόδωρο Νέγρη, τον Αλέ-

ξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Δημήτριο Υψηλάντη, και τέλος 

από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. 

Η μεγάλη ελληνική διασπορά φέρει το κύριο βάρος του εκ-
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συγχρονισμού στο αναδυόμενο έθνος-κράτος. Οι μορφωμέ-

νοι γόνοι των προκρίτων, όπως οι κύριοι πολιτικοί αντίπαλοι 

κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα Χαρίλαος Τρικού-

πης και Θεόδωρος Δηλιγιάννης, θα αποτελέσουν τη νέα αστι-

κή τάξη της Ελλάδας ως δημόσιοι λειτουργοί, ενώ στην ηγεσία 

του στρατού και του ναυτικού επανεμφανίστηκαν διάσημα 

ονόματα οπλαρχηγών όπως Καραϊσκάκης, Κουντουριώτης, 

Δαγκλής, Μπότσαρης κ.ά.

Β. Ελληνική Επανάσταση

Η Ελληνική Επανάσταση εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια 

των επαναστάσεων του Διαφωτισμού, με πρώτη χρονολογι-

κά την αμερικανική και δεύτερη τη γαλλική. Και οι δύο αυτές 

δεν έγιναν χωρίς αντίσταση από εσωτερικές δυνάμεις: τους 

πιστούς στο βρετανικό στέμμα στην Αμερική, τις τάξεις των 

αριστοκρατών και της εκκλησίας στη Γαλλία. Η ελληνική Πα-

λιγγενεσία γνώρισε αρχικά την αντίσταση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και του ανώτατου κλήρου. Πριν από την οθω-

μανική κατάκτηση η Κωνσταντινούπολη ήταν χωρισμένη σε 

ενωτικούς και ανθενωτικούς. Ο διχασμός προήλθε από την 

ένωση της ορθόδοξης με την καθολική εκκλησία που πραγμα-

τοποιήθηκε με το Σύμφωνο της Φεράρας και της Φλορεντίας 

το 1439. Ο ανθενωτικός Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, διορισμέ-

νος οικουμενικός πατριάρχης από τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορ-

θητή, θεώρησε το σύμφωνο αμαρτία για την οποία οι χριστια-

νοί τιμωρήθηκαν με τη μουσουλμανική κατάκτηση. Παράδοση 

έκτοτε (με εξαιρέσεις πατριαρχών) ήταν ότι κάθε επανάστα-
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ση κατά της πολιτικής εξουσίας συνιστούσε ανυπακοή στη 

βούληση του Θεού. Αυτό τουλάχιστον πίστευαν οι περισσό-

τεροι ιεράρχες.

Πρωτεργάτες της ελληνικής Παλιγγενεσίας ήταν οι Φιλικοί 

της διασποράς και μετά οι μυημένοι ένοπλοι και πρόκριτοι του 

Αγώνα. Οι πρόδρομοι της Ελληνικής Επανάστασης στην Εσπε-

ρία, όπως ο Ρήγας, ο Κοραής και πολλοί ακόμα, μετέφεραν 

στους υπόδουλους τα μηνύματα της Ελευθερίας.

Ποια ήταν όμως τα κίνητρα των προκρίτων και των ενό-

πλων όπως προσχωρούσαν στην Επανάσταση; Μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι τόσο οι αρματολοί όσο και οι φοροσυλλέκτες 

κοτζαμπάσηδες του αποκεντρωμένου οθωμανικού κράτους 

θα προτιμούσαν ίσως κάποιο είδος ομοσπονδίας ελεύθερων 

κοινοτήτων υπό την εξουσία χριστιανών αντί μουσουλμάνων, 

δηλαδή ένα ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης που θα 

αποτελούσε εγγύηση για την ισχύ των κατά τόπους δυνάμεων. 

Παρά τα τοπικά σώματα εξουσίας που δημιουργούνται κατά 

τα πρώτα χρόνια του Αγώνα, οι τοπικές γερουσίες και συνε-

λεύσεις δεν επρόκειτο να αποτελέσουν το πολιτειακό μέλλον 

της αναδυόμενης Ελλάδας. Το κρατικό σύστημα που εκμαιεύε-

ται μέσα στους εμφυλίους και στις σχέσεις με τη δυτική Ευ-

ρώπη οδηγούσε αναπόδραστα σε μια ισχυρή και συγκεντρω-

τική κεντρική εξουσία. Οι εκσυγχρονιστές, με το κύρος του 

γαλλικού προτύπου διακυβέρνησης, υπερίσχυσαν.

Τα συντάγματα που φιλοτέχνησε ο δυτικόφρων Αλέξαν-

δρος Μαυροκορδάτος κατά τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις 

αντλούσαν στοιχεία από τα γαλλικά πρότυπα του 1793. Οι 

κίνδυνοι από τις συγκρούσεις των τοπικών εξουσιών με το 
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νέο κράτος επέσπευσαν τη δημιουργία συγκεντρωτικής εξου-

σίας, η οποία κατάφερε να ενώσει την κατακερματισμένη 

ελληνική κοινωνία σε ενιαίο σύστημα. Ο πρώτος κυβερνήτης 

διεκδίκησε μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής με τίμημα, βέ-

βαια, την ίδια του τη ζωή.

 Σημαντικός στρατιωτικός παράγοντας στην Επανάσταση 

υπήρξαν οι χριστιανοί Αρβανίτες της Ρούμελης και του Μοριά. 

Η διαδικασία εξελληνισμού τους συνδέθηκε με την ελληνο-

φωνία της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι μουσουλμάνοι Αλβανοί 

ή «Τουρκαλβανοί» έγιναν οι μισθοφόροι αντίπαλοί τους κα-

τά την Επανάσταση, ώστε το θρήσκευμα να αποτελέσει το 

αποφασιστικό στοιχείο στην ταυτότητα των δύο κατηγοριών 

Αρβανιτών.

Αρβανίτες επάνδρωσαν σε μεγάλο βαθμό και το ναυτικό 

των Ελλήνων με επικεφαλής τις Ύδρα και Σπέτσες. Ο πρώτος 

στόλος συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 1821 υπό τον Υδραίο 

Γιακουμάκη Τομπάζη. Τα πυρπολικά εξίσωσαν το μικρό μέγε-

θος των ελληνικών εμπορικών με τα θεόρατα τουρκικά δί-

κροτα και τρίκροτα. Γρήγορα ο στόλος χωρίστηκε σε δύο 

μοίρες, η δεύτερη με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη έκανε 

το Μεσολόγγι και άλλες πόλεις της δυτικής Ελλάδας να επα-

ναστατήσουν. Στο μέλλον οι επιτυχίες του ελληνικού στόλου 

ξεπέρασαν τη δραστηριότητα στη στεριά. Στον τομέα των 

μπουρλότων διακρίθηκαν οι έλληνες Ψαριανοί με κορυφαίο 

τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Την πείρα τους στη χρήση των πυρ-

πολικών οι Ψαριανοί την απέκτησαν στο πλευρό των Ρώσων 

στη ναυμαχία του Τσεσμέ (1770).

Οι εμφύλιοι ανάμεσα στους επαναστατημένους υπήρξαν 
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το φυσικό επακόλουθο μιας κοινωνίας κατακερματισμένης σε 

φατρίες και οικογένειες. Ο πρώτος διαδραματίστηκε ανάμε-

σα σε στρατιωτικούς όπως ο Κολοκοτρώνης και πολιτι-

κούς-προκρίτους όπως ο Ζαΐμης. Ο δεύτερος και χειρότερος 

έγινε ανάμεσα στους Ρουμελιώτες (και Υδραίους) εναντίον 

των Πελοποννησίων. Η απόβαση του Αιγύπτιου Ιμπραήμ στον 

Μοριά άλλαξε τους κανόνες της Επανάστασης και παραλίγο 

να καταπνίξει τον Αγώνα. Η ναυμαχία στο Ναυαρίνο έφερε 

αντιμέτωπες τις ναυτικές δυνάμεις των Τούρκων και των Αι-

γυπτίων με τους εκπροσώπους των Άγγλων, Γάλλων και Ρώ-

σων. Η νίκη των Μεγάλων Δυνάμεων υπήρξε μετάγγιση ζωής 

για τους Έλληνες, καθώς γαλλικές δυνάμεις υπό τον Μεζόν 

ξεκαθάρισαν τον Μοριά από τα απομεινάρια του αιγυπτιακού 

στρατού.

Αν οι επαναστάτες του 1821 δεν επέμεναν στο αρχικό τους 

εγχείρημα, παρά τις πολλές τους αδυναμίες, ο δυτικός κόσμος 

δεν θα στήριζε τελικά την προσπάθειά τους. Δεν πρόκειται, 

βέβαια, μόνο για την «καλοσύνη των ξένων», αλλά για την αντί-

ληψη του συμφέροντος του αναδυόμενου σύγχρονου κόσμου 

ότι μία πλειάδα φιλελεύθερων κρατικών οντοτήτων θα διαμόρ-

φωνε τις ισορροπίες του μέλλοντος. Καθώς οι Βρετανοί του 

Τζορτζ Κάνινγκ ήθελαν να απαλλαγούν από τον ανταγωνισμό 

της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, οι Ευρωπαίοι υπονόμευαν τις 

κοντινές αυτοκρατορίες υπέρ των εθνών-κρατών που θύμιζαν 

σε μεγάλη κλίμακα τις πόλεις-κράτη της αρχαιότητας. Αυτό το 

αρχαίο πρότυπο μετασχηματίστηκε μέσα στο ευρωπαϊκό κλίμα 

του νεοκλασικισμού σε νέο εφεύρημα. Η εσωτερική συνοχή 

της πόλης-κράτους επέτρεψε στους πολίτες πλέον, και όχι μόνο 
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υπηκόους, να υπηρετήσουν το σύνολο και όχι κυρίως ειδικά 

συμφέροντα. Τα έθνη-κράτη θα γίνουν ο κανόνας στην Ευρώ-

πη του 19ου αιώνα. Η Ελλάδα ήταν ένα από αυτά.

Ανάμεσα στις πολλές άλλες αλλαγές που έφερε η Επανά-

σταση στις ελληνικές κοινότητες είναι και η κινητικότητα του 

πληθυσμού που προκάλεσαν οι πολεμικές επιχειρήσεις ή η 

αποτυχία τους, που ανάγκασε πλήθος οικογενειών να αλλά-

ξουν τόπο κατοικίας και να γνωρίσουν μεγαλύτερο μέρος της 

Ελλάδας. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν είχε ποτέ 

ταξιδέψει μακριά από τον τόπο γέννησής του αναγκάστηκε να 

γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τον κόσμο των άλλων ελλη-

νοφώνων, ή πάντως ορθόδοξων χριστιανών.

Σταδιακά η απομόνωση μετριάζεται και η συμφιλίωση με 

τους ομοπάτριδες συντελείται. Το ενιαίο συγκεντρωτικό κρά-

τος προετοιμάζει το έθνος για να λειτουργεί ως σύνολο σε 

εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές. Όμως, όπως σωστά σημειώ-

νει ο John Petropulos1 στο μνημειώδες έργο του για τη δη-

μιουργία κράτους στην Ελλάδα, ο υδροκεφαλισμός της νέας 

εξουσίας στέρησε τη μετεπαναστατική Ελλάδα από τη δημιουρ-

γική ποικιλία των κατά τόπους κοινοτήτων. Με την ομογενο-

ποίηση που το σύστημα επέβαλε στην κοινωνία η χώρα στε-

ρήθηκε από στοιχεία που προεπαναστατικά είχαν προσφέρει 

πολιτισμό και πλούτο στα εδάφη των Ελλήνων.

Η πολιορκία και άλωση της Τριπολιτσάς, όπως τη διηγείται 

ο Φωτάκος, υπήρξε μια από τις πρώτες επιτυχίες του Αγώνα 

1 John Anthony Petropulos, Politics & Statecraft in the Kingdom of Greece 
1833-43, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1968.
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και ήταν έργο ερασιτεχνών του πολέμου. Μικροί και μεγάλοι 

ηγέτες της Επανάστασης συνέπραξαν για να πέσει στα χέρια 

των Ελλήνων η διοικητική πρωτεύουσα των Οθωμανών. Στα-

διακά οι ένοπλοι μαθήτευσαν σε πολιορκίες και μάχες ανορ-

θόδοξου πολέμου.

Οι αυτοσχεδιασμοί των πολιορκητών της Τριπολιτσάς 

αντισταθμίζονταν από την ικανότητα και το χάρισμα του αρ-

χηγού της επιχείρησης Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η επιμελη-

τεία των πολιορκητών βασιζόταν στα εφόδια που προέρχο-

νταν από τις επαρχίες τους. Την οικονομική εποπτεία ανέλαβε 

ο Κανέλλος Δεληγιάννης, μεγάλος πρόκριτος της Γορτυνίας. 

Τα πυρομαχικά προέρχονται από τους μπαρουτόμυλους της 

Δημητσάνας με επικεφαλής τους αδελφούς Σπηλιωτόπουλους. 

Οι Δημητσανίτες, απαλλαγμένοι από τη στρατολόγηση χάρη 

στον Κολοκοτρώνη, κατάφεραν να παράγουν 500 οκάδες 

πυρίτιδα την ημέρα, ενώ οι σφαίρες παράγονταν από το μο-

λύβι που υπήρχε στις στέγες μεγάλων κτιρίων.

Από τις σημαντικότερες ενέργειες των πολιορκητών ήταν 

να εμποδίσουν τα βουνίσια νερά να χύνονται στα υδραγωγεία 

των Κήπων και των Μύλων της Τριπολιτσάς. Καθώς για με-

γάλο διάστημα τούρκοι έγκλειστoι επιχειρούσαν εξόδους για 

να θερίσουν στα χωράφια τους, οι συγκρούσεις σε όλη την 

περίμετρο της πολιορκημένης πόλης γενικεύτηκαν. Οι πολιορ-

κητές την παραμονή της άλωσης ξεπερνούσαν τις 10.000, 

ενώ οι πολιορκημένοι τις 35.000, άντρες και γυναίκες. Στον 

αριθμό αυτόν θα πρέπει να προστεθούν και περίπου 8.000 

πρόσφυγες Τούρκοι από διάφορες περιοχές του Μοριά.

Το Μεσολόγγι, που αποτελεί μια από τις μεγάλες στιγμές 
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του Αγώνα, το υπερασπίστηκαν εμπειροπόλεμοι αγωνιστές και 

πέρασαν από τις διάσημες «τάπιες» του οχυρού του επώνυμοι 

του ξεσηκωμού. Τα κείμενα του Σπυρομίλιου και του Κασομού-

λη διατήρησαν ζωντανή τη μνήμη του μεγάλου γεγονότος. Η 

έξοδος των «ελεύθερων πολιορκημένων» έγινε σύμβολο απο-

φασιστικότητας και εξοικείωσης με τον θάνατο ενός ολόκληρου 

έθνους. Ο μεγάλος ρομαντικός ζωγράφος της γαλλικής εξέ-

γερσης του 1830, ο Ευγένιος Ντελακρουά, απαθανάτισε το 

Μεσολόγγι όπως και την καταστροφή της Χίου πριν από αυτό.

Με την πτώση του Μεσολογγίου η Επανάσταση στη δυτική 

Στερεά Ελλάδα έσβησε. Το μέγιστο μέρος του πληθυσμού 

εγκατέλειψε τις εργασίες του και κατέφυγε σε ορεινά κατα-

φύγια. Ο Κιουταχής γύρισε ανατολικά με στόχο την Αττική και 

την Αθήνα. Υποχώρησε για λίγο από την αντίσταση των Ελ-

λήνων στο μοναστήρι της Βαρνάκοβας. Καθώς όμως κάποιοι 

οπλαρχηγοί επιδόθηκαν σε διαπραγματεύσεις με τους Τούρ-

κους, πολλά αρματολίκια άλλαξαν χέρια. Ο Κιουταχής εκμε-

ταλλεύτηκε τις εσωτερικές έριδες ωσότου καταλάβει την 

Ακρόπολη της Αθήνας, ενώ ο Ιμπραήμ αλώνιζε αντιμετωπίζο-

ντας μικρή αντίσταση στον Μοριά. Ήταν η ώρα του Καραϊ-

σκάκη με την εντυπωσιακή του νίκη στην Αράχοβα. Ο πρόω-

ρος θάνατός του στο Φάληρο έφερε πάλι τους Έλληνες στο 

χείλος του γκρεμού.

Η ναυμαχία ανάμεσα σε μοίρες των Άγγλων, των Γάλλων 

και των Ρώσων και στον στόλο των Τουρκοαιγυπτίων στον 

κόλπο του Ναυαρίνου έσωσε την Επανάσταση και έφερε την 

αυγή της ελληνικής Ανεξαρτησίας.



A’ MEΡOΣ

Τριπολιτσά
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Χρονολόγιο γεγονότων (1821)

Μετά τις επιτυχίες των Ελλήνων σε στρατηγικά σημεία της Πελο-

ποννήσου, η τύχη της πολιορκημένης Τριπολιτσάς φαινόταν να έχει 

κριθεί. Οι πολιορκημένοι Τούρκοι είχαν τρεις επιλογές: 1) Να συ-

νεχίσουν την αντίσταση ελπίζοντας ότι κάποιος τουρκικός στρατός 

θα έφθανε ως λυτρωτής, 2) να επιχειρήσουν έξοδο για να σώσουν 

ό,τι τους απέμενε, συμπεριλαμβανομένης και της ζωής τους, 3) να 

διαπραγματευτούν την παράδοσή τους, με όρους που θα τους επέ-

τρεπαν να εξαγοράσουν από την ηγεσία των πολιορκητών τα πολυ-

τιμότερα αγαθά τους.

Ρήγμα στους πολιορκημένους δημιουργούσε και η προτίμηση 

των Αλβανών Ελμάζ μπέη και Βελή μπέη Κογιάτσα για χωριστές 

διαπραγματεύσεις με τους Έλληνες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου οι πολιορκητές αρχηγοί συνέταξαν συμ-

φωνία μεταξύ τους για τη διανομή των λαφύρων που την υπέγραφε 

πρώτος ο Δημήτριος Υψηλάντης ως γενικός διοικητής της πολιορ-

κίας και αντιπρόσωπος του αδελφού του Αλέξανδρου. Ακολούθη-

σαν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, 

ο Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος, ο Παναγιώτης Γιατράκος, ο 

επίσκοπος Έλους Άνθιμος, ο Σωτήρης Χαραλάμπης, ο Παναγιώτης 

Κρεββατάς, και βέβαια ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
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Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο καϊμακάμης, εκπροσωπώντας και τους 

άλλους πολιορκημένους, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον 

Πετρόμπεη την απόφασή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. 

Ακολούθησαν συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων χωρίς σημαντι-

κά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι Αλβανοί σε ξεχωριστές συνομι-

λίες με τον Κολοκοτρώνη συμφώνησαν να αποχωρήσουν με τα όπλα 

τους από την Τριπολιτσά. Όταν και αυτή η συμφωνία πραγματο-

ποιήθηκε με παρέμβαση του ίδιου του Κολοκοτρώνη, μια απροσ-

δόκητη εξέλιξη παρέδωσε την Τριπολιτσά στους πολιορκητές. Στις 

23 Σεπτεμβρίου ένας απλός στρατιώτης, ο Μανόλης Δούνιας από 

τον Πραστό της Κυνουρίας, κατάφερε, μαζί και με άλλους συντρό-

φους του, να περάσει στο εσωτερικό της πόλης και να ανοίξει στους 

πολιορκητές την πύλη του Ναυπλίου. Ακολούθησε η γενική σφαγή 

των μουσουλμάνων, η οποία αμαύρωσε τη φήμη των επαναστατη-

μένων στο εξωτερικό. Φιλέλληνες όπως ο Γκόρντον σχολίασαν το 

γεγονός με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς. Ο Σπυρίδων Τρι-

κούπης θέλησε να εξηγήσει τα διατρέξαντα με τα ακόλουθα λόγια: 

«Λαός, αποτινάσσων πολυχρόνιον και βαρύν ζυγόν, κινείται πάντο-

τε θηριωδώς κατά των δεσποτών του». Λίγους μήνες αργότερα, η 

προσωρινή ελληνική κυβέρνηση θέλησε να διαφωτίσει τους Ευ-

ρωπαίους για τα διατρέξαντα από τις 23 ως τις 25 Σεπτεμβρίου 

1821 και εξέδωσε στο Λονδίνο έντυπο στην αγγλική και ελληνική 

με τίτλο «The Greeks in Tripolitza» με το οποίο εξηγούσε υπό ποιες 

συνθήκες πραγματοποιήθηκε η άλωση.

Η πτώση της Τριπολιτσάς έπειτα από εξάμηνη πολιορκία ανόρ-

θωσε το ηθικό των επαναστατημένων, καθώς και το κύρος του 

πρώτου ηγέτη τους, του Γέρου του Μοριά. Πρώτος φρούραρχος 

της κατακτημένης πόλης έγινε ο γιος του Πάνος Κολοκοτρώνης. Σε 
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πολεμικό συμβούλιο που έγινε στην πόλη τον Οκτώβριο αποφασί-

στηκαν από τους οπλαρχηγούς οι νέοι στόχοι του Αγώνα. Ο Κολο-

κοτρώνης θα ενίσχυε την πολιορκία της Πάτρας, ο Νικηταράς θα 

αναλάμβανε την πολιορκία του Ναυπλίου, ο Κεφάλας της Μεθώνης, 

ενώ για τη φύλαξη των στενών της Μεγαρίδας διατέθηκαν άντρες 

από την Κυνουρία υπό τον Γιώργο Μιχαλάκη. Τον Ιανουάριο του 

1822 παραδόθηκε στους Έλληνες και η Ακροκόρινθος. Η πρόοδος 

της Επανάστασης ξεπερνούσε τις προσδοκίες των επαναστατημένων. 




