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στην

O Άγγελος Χόρτης είναι διδάκτωρ Ιστορίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Δίδαξε επί σειρά ετών σε σχολές 
επιμόρφωσης καθηγητών. Έχει συμμετάσχει 
ως εισηγητής σε διεθνή και ελληνικά επιστη-
μονικά συνέδρια και είναι επίτιμος σχολικός 
σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 
συλλογικά βιβλία Ιστορίας.
 
Ο Έκτορας Χόρτης είναι πτυχιούχος Ιστο-
ρίας-Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Ludwig-Maximilians 
Universität του Μονάχου και υπηρέτησε ως 
καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει 
συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικών 
βιβλίων και είναι εκδότης του λευκαδίτικου 
περιοδικού «ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η Επανάσταση του 1821 είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό γεγονός της νεοελλη-

νικής ιστορίας, σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τους μετέπειτα αγώνες του 

έθνους μας. Στο βιβλίο αυτό, με δεδομένο τον ημερολογιακό χαρακτήρα του, γίνεται 

προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν σφαιρική εικόνα της Επανάστασης, μέσα από 

σύντομα χαρακτηριστικά κείμενα.

«Οδύσσεια»
1822: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, έχοντας υπογράψει το (δήθεν) προ-
σκύνημα, στέλνει επιστολή προς τον Μεχμέτ πασά, με την οποία πα-
ρουσιάζει τους λόγους του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Του γράφει: 
«Τα μεγάλα ζουλούμια (αδικίες) των Βεζυράδων, Κατίδων […] όποιο 
κορίτσι ή παιδί τους άρεζεν, έστελναν και το έπαιρναν [...]. Όποιος 
είχε κανένα χωράφι καλόν […] τον εσκότωναν και του το έπαιρναν 
[…]. Τώρα η υψηλότης σου γράψε ένα αρτζουχάλι (αναφορά) εις τον 
Βασιλέα όπου να σηκώσει από τους Χριστιανούς 
όλα αυτά τα ζουλούμια με Χάτι Χουμαγιούν και 
τότε ημείς θέλει ησυχάσει…». Για να γίνει πιστευ-
τός, έστειλε 4 γέροντες ασήμαντους ως δήθεν αντι-
προσώπους επαρχιών για να προσκυνήσουν.
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ΓΙ
Α

Ν
Ν

Η
Σ

 Γ
ΡΥ

Ν
ΤΑ

Κ
Η

Σ
ΓΙ

Ω
ΡΓ

Ο
Σ

 Δ
Α

Λ
Κ

Ο
Σ

   
Α

ΓΓ
Ε

Λ
Ο

Σ
 Χ

Ο
ΡΤ

Η
Σ

Ε
Κ

Τ
Ο

ΡΑ
Σ

 Χ
Ο

ΡΤ
Η

Σ

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τι είχες, Γιάννη…
1827: Η επί των Εθνικών Λογαριασμών Επιτροπή, που είχε συγκρο-
τηθεί για να ελέγξει τα οικονομικά του επαναστατημένου έθνους, 
στέλνει στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση όλα τα σχετικά με τους εθνικούς λο-
γαριασμούς. Μεταξύ άλλων, έγραφε και τα εξής: «Η Επιτροπή, παρα-
τηρήσασα ότι τα Εθνικά Κατάστιχα είναι νοθευμένα και πλήρη από 
καταχρήσεις, πλαστοπαρτίδας, ελλείψεις, λάθη και ανωμαλίας, υπε-
χρεώθη…».

O Γιάννης Γρυντάκης είναι διδάκτωρ 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δίδαξε επί 
σειρά ετών Ιστορία σε μεταπτυχιακά τμή-
ματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε 
σχολές επιμόρφωσης καθηγητών. Έχει 
γράψει ιστορικές μελέτες και ιστορικά 
μυθιστορήματα. Συμμετείχε ως εισηγη-
τής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια και είναι επίτιμος σχολικός σύμ-
βουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Ο Γιώργος Δάλκος είναι κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος από τον Τομέα 
Παιδαγωγικής του τμήματος ΦΠΨ της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Υπηρέτησε 
ως καθηγητής στη Δημόσια Εκπαίδευση, 
ως Πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το και ως σχολικός σύμβουλος. Επίσης 
συμμετείχε σε ομάδες εργασίας με αντι-
κείμενο τη συγγραφή σχολικών βιβλίων 
Ιστορίας και την παραγωγή αντίστοιχου 
λογισμικού.
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1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται

1822: Ψηφίζεται το Σύνταγμα της Επιδαύρου από την Ά  Εθνο
συνέλευση, με τον τίτλο «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά
δος». Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Θεόδωρος Νέγρης 
ήταν οι κύριοι συντάκτες του συντάγματος, το οποίο ήταν χω
ρισμένο σε τμήματα, κατά το γαλλικό πρότυπο. Περιλάμβανε 
διατάξεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών, όπως 
της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας και της ελευθερίας της θρη
σκευτικής συνείδησης, ενώ καταργούσε τα βασανιστήρια και 
όριζε την ελληνική σημαία ως εθνικό σύμβολο. Τη νομοθετι
κή εξουσία ασκούσε το Βουλευτικό, που το αποτελούσαν εκλεγ
μένοι αντιπρόσωποι, με ετήσια θητεία. Την εκτελεστική εξου
σία ασκούσε το Εκτελεστικό, που το αποτελούσαν πέντε μέλη. 
Αυτό διόριζε τους υπουργούς και τους δημοσίους υπαλλήλους 
και είχε τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Πρόεδρος του 
Εκτελεστικού εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και 
του Βουλευτικού ο Δημήτριος Υψηλάντης. Στην Εθνοσυνέλευ
ση δεν είχαν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι σπουδαίοι στρατιωτι
κοί, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας Αν
δρούτσος, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι προεστοί της 
Πελοποννήσου και οι νησιώτες. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1824 ο έπαρχος Καρπενησίου Κωνσταντίνος Παπαθανασό
πουλος παραιτείται από τη θέση του, για να λάβει μέρος ως μά
χιμος στον υπέρ της πατρίδας Αγώνα. 
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2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ολοκληρωτικός πόλεμος

1823: Οι χριστιανοί κάτοικοι των χωριών στις επαρχίες Μι
ραμπέλλου και Λασιθίου της Κρήτης σφαγιάζονται από τους 
άνδρες του Χασάν πασά. Οι αντιθέσεις μεταξύ των οπλαρχη
γών περιόρισαν τη συντονισμένη δράση τους, γεγονός που 
εκμεταλλεύτηκε ο αιγύπτιος πασάς, ο οποίος είχε αναλάβει 
καταστροφικό έργο στην ανατολική Κρήτη. Ολόκληρες περιο
χές ερημώθηκαν και χιλιάδες άμαχοι σφάχτηκαν ή πουλήθη
καν ως δούλοι. 

Εγγλέζοι στο ραντεβού τους…

1828: Ο Καποδίστριας αναχωρεί από τη Μάλτα με το αγγλικό 
πολεμικό «Γουωρσπάιτ» για την Ελλάδα, ύστερα από ένα κου
ραστικό ταξίδι μέσω Ελβετίας και Ιταλίας. Για επτά εβδομάδες 
περίμενε υπομονετικά στην Αγκόνα το πλοίο που είχε προ
σφερθεί να του στείλει η αγγλική κυβέρνηση. Τελικά, στο 
αγγλικό πλοίο επιβιβάστηκε στη Μάλτα, όπου κέρδισε την 
εμπιστοσύνη του άγγλου ναυάρχου Κόδριγκτον και εξασφά
λισε την απελευθέρωση 120 ελλήνων ναυτών, που κατηγο
ρούνταν για πειρατεία. Από τη Μάλτα έφυγε με κατεύθυνση 
την Αίγινα, όπου ήταν η έδρα της τριμελούς Αντικυβερνητικής 
Επιτροπής, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση, 
μέχρι την άφιξή του. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1826 το Βουλευτικό αποφαίνεται ότι κανένας δεν υποχρεώνε
ται να ζυγίζει με το δημόσιο καντάρι (είδος ζυγαριάς), αλλά είναι 
ελεύθερος να ζυγίζει «κατά την αρέσκειάν του έκαστος». 
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3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Στο έλεος των Δυνάμεων

1829: Ο Καποδίστριας, με υπόμνημά του προς τον υπουργό 
Εξωτερικών της Γαλλίας Λαφερονέ, παρουσιάζει τους σοβα
ρούς κινδύνους που διέτρεχε το ελληνικό κράτος από την 
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, που είχε υπογρα
φεί τον Νοέμβριο του 1828. Με το πρωτόκολλο αυτό οι τρεις 
Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) έθεταν υπό την προσωρινή 
εγγύησή τους μόνο τις περιοχές της Πελοποννήσου και των 
Κυκλάδων, έως ότου αποφασιστεί οριστικά η τύχη της Ελλά
δας, με τη συγκατάθεση της Πύλης. Ο όρος αυτός του πρωτο
κόλλου απηχούσε τις προθέσεις της Αγγλίας, η οποία πέτυχε 
να περιληφθεί επίσης στο κείμενο όρος, σύμφωνα με τον 
οποίο έπρεπε να δοθεί εντολή αποχώρησης των περισσότερων 
γαλλικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. Ο Καποδίστριας 
επισήμαινε στον Λαφερονέ τα αρνητικά αποτελέσματα από 
την επικείμενη αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων, ενώ 
σε προηγούμενο σχετικό υπόμνημά του προς τον αυτοκράτο
ρα της Ρωσίας ζητούσε τη στήριξή του για καθορισμό των 
ελληνικών συνόρων στη γραμμή Παγασητικού – Αμβρακικού. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1823 ο έπαρχος Νάξου πληροφορεί την κυβέρνηση για τις 
ανατρεπτικές ενέργειες του μητροπολίτη Πάρου και Νάξου, που 
παρέσυρε τους πολίτες, με κίνδυνο να μην υπακούουν στη διοί
κηση και να μην καταβάλλουν τους φόρους. 
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4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Έχει ο καιρός γυρίσματα

1821: Ο σουλτάνος υποχρεώνει τον πατριάρχη να εκδώσει 
και δεύτερο αφορισμό εναντίον των Σουλιωτών, στην περί
πτωση που θα αποφάσιζαν να πολεμήσουν στο πλευρό του 
Αλή πασά, εναντίον των στρατευμάτων της Πύλης. Οι Σου
λιώτες, με προηγούμενη συμφωνία με τον Αλή πασά, είχαν 
αποκτήσει την ελευθερία τους, ενώ άλλη συμφωνία που είχαν 
κάνει με τους αντιπάλους του είχε αθετηθεί από αυτούς. Επο
μένως, η απόφασή τους να πολεμήσουν εναντίον των στρα
τευμάτων της Πύλης ήταν δικαιολογημένη. Ο μητροπολίτης 
Άρτας Πορφύριος, μετά τον αφορισμό του πατριάρχη, πήρε 
την εντολή να νουθετήσει, να απειλήσει και να δωροδοκήσει 
τους κατοίκους των γύρω από το Σούλι χωριών, ώστε να μην 
προσχωρήσουν στους Σουλιώτες. Παράλληλα, παρήγγειλε 
στους Σουλιώτες να καταθέσουν τα όπλα. Ωστόσο, οι ενέργει
ες αυτές δεν επηρέασαν την απόφαση των Σουλιωτών να πο
λεμήσουν τους Τούρκους. Γι’ αυτό αποφάσισαν να απευθυν
θούν σε εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας, ζητώντας οδη
γίες και πολεμοφόδια, που τους στάλθηκαν σύντομα. 

Χαλάρωσαν τα γκέμια…

1823: Οι Τούρκοι που βρίσκονταν πολιορκημένοι στον Ακρο
κόρινθο (οι περισσότεροι υπολείμματα της στρατιάς του Δρά
μαλη) κατορθώνουν να αποδράσουν, γιατί η πολιορκία του 
κάστρου είχε χαλαρώσει εξαιτίας των ανταγωνισμών μεταξύ 
των ελλήνων ηγετών, και κατευθύνονται στην Πάτρα. 
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5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αλίμονο στον Αλή

1821: Ο Χουρσίτ Μεχμέτ πασάς, που είχε διοριστεί από την 
Πύλη το 1820 ως γενικός διοικητής της Πελοποννήσου, ανα
χωρεί για τα Ιωάννινα, με σκοπό να αναλάβει την αρχηγία του 
αγώνα εναντίον του Αλή πασά. Ο πασάς των Ιωαννίνων είχε 
προκαλέσει την οργή του σουλτάνου, επειδή ήταν φανερό ότι 
προσπαθούσε να ιδρύσει δικό του ανεξάρτητο κράτος. Όταν 
αρνήθηκε να εμφανιστεί στην Κωνσταντινούπολη για να απο
λογηθεί, χαρακτηρίστηκε ένοχος εσχάτης προδοσίας και απο
στάτης, με αποτέλεσμα να αναληφθεί εκστρατεία εναντίον του 
από την Πύλη. Ο Ισμαήλ πασάς, που απέτυχε να καταστείλει 
την ανταρσία του Αλή πασά, αντικαταστάθηκε από τον Χουρ
σίτ, ο οποίος πριν από την αναχώρησή του φρόντισε να ενι
σχύσει τη φρουρά της Τριπολιτσάς με 1.000 Αλβανούς, κυ
ρίως για την προστασία του χαρεμιού του. Τελικά, ο Χουρσίτ 
έφερε σε πέρας την αποστολή του, αλλά κατηγορήθηκε ότι 
σφετερίστηκε θησαυρούς του Αλή πασά και αυτοκτόνησε το 
1822. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1822 ο Ηλίας Μαυρομιχάλης με 600 Μανιάτες και τον θείο 
του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη φτάνει στο Αλιβέρι της Εύβοιας 
για να αναλάβει την αρχηγία στις επιχειρήσεις εναντίον των 
Τούρκων. 
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6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Καλώς τον Γέρο του Μοριά!

1821: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρ
δαμύλη της Μάνης, για να πάρει μέρος στην Επανάσταση. Οι 
Τούρκοι γνώριζαν τη δράση του τόσο στην Πελοπόννησο, 
όπου παλαιότερα ήταν αρματολός, όσο και στη θάλασσα, όπου 
είχε αναπτύξει πειρατική δράση, προξενώντας μεγάλες κατα
στροφές σε τουρκικά πλοία. Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε 
εγκατασταθεί στα Επτάνησα, όπου υπηρέτησε υπό τις διαταγές 
των Γάλλων και των Άγγλων, ενώ από το 1818 είχε μυηθεί 
στη Φιλική Εταιρεία. Η άφιξή του στην Πελοπόννησο έγινε 
αμέσως γνωστή στους Τούρκους, που ζήτησαν από τον πρό
κριτο/διοικητή της Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να τον 
συλλάβει. Ο Μαυρομιχάλης αρνήθηκε και καθησύχασε τους 
Τούρκους, βεβαιώνοντάς τους ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ακίν
δυνος και ο λόγος της άφιξής του στη Μάνη ήταν η οικονομι
κή καταστροφή που είχε πάθει στη Ζάκυνθο. Οι Τούρκοι δεν 
πείστηκαν και έστειλαν δικούς τους ανθρώπους για να πλη
ροφορηθούν με πόσο στρατό είχε φτάσει ο Κολοκοτρώνης στη 
Μάνη. Επιστρέφοντας, οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν ότι 
«βρήκαν έναν γέρο που έπαιζε τις αμάδες». 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1823 τουρκικό σώμα υπό τον Δελή Αχμέτ προσβάλλεται από 
έλληνες οπλαρχηγούς στα Μαύρα Λιθάρια και κλείνεται σε χάνι 
της Ακράτας. 
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7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

1826: Ο ελληνικός στόλος, που τον αποτελούσαν 22 πλοία 
και 3 πυρπολικά, κατορθώνει να σπάσει τον τουρκικό απο
κλεισμό, να φτάσει στο νησάκι Βασιλάδι και να ενισχύσει τους 
υπερασπιστές του Μεσολογγίου με τρόφιμα και πολεμοφόδια. 
Μέσα στην πόλη η κατάσταση ήταν απελπιστική, αφού με τον 
τουρκικό αποκλεισμό από τη στεριά και τη θάλασσα οι υπε
ρασπιστές του φρουρίου αποδεκατίζονταν από την πείνα και 
τις αρρώστιες. Για την κινητοποίηση του στόλου είχε γίνει 
έρανος, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Μιαούλη, μεταξύ των 
μελών της κυβέρνησης και των βουλευτών, ενώ είχαν συμβά
λει επίσης έμποροι της Σμύρνης και άλλοι πολίτες. Μετά την 
επιτυχία αυτή, ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε τον τουρκικό 
στον Κορινθιακό κόλπο, χωρίς κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα. 
Λίγες ημέρες αργότερα, ο ναύαρχος Μιαούλης έστειλε μήνυ
μα στους υπερασπιστές του Μεσολογγίου ότι ήταν αναγκασμέ
νος να αποχωρήσει, λόγω έλλειψης τροφίμων. Η επιτυχία του 
στόλου αναπτέρωσε τις ελπίδες των πολιορκουμένων, αλλά 
δεν έσωσε το Μεσολόγγι, που έπεσε λίγους μήνες αργότερα.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1827 ο υπονομευτής Κ. Νταλερόπουλος ή Χορμοβίτης ανατι
νάζει υπόγεια σήραγγα κάτω από τα χαρακώματα των Τούρκων 
του Κιουταχή που πολιορκούσαν την Ακρόπολη και καταστρέφει 
πολλά από αυτά. 
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Μήνυμα ελπίδας

1828: Αποβιβάζεται στο Ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας 
από το αγγλικό πολεμικό «Γουωρσπάιτ», με το οποίο είχε ανα
χωρήσει από τη Μάλτα λίγες ημέρες νωρίτερα. Τον προηγού
μενο χρόνο, η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας είχε πάρει την 
απόφαση να τον εκλέξει πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας. Οι 
κάτοικοι του Ναυπλίου τού επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, πε
ριμένοντας να τους λυτρώσει από τα εσωτερικά δεινά που 
είχε προκαλέσει ο εμφύλιος πόλεμος και να τους απαλλάξει 
από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ. Από τα 
φρούρια της Ακροναυπλίας και του Παλαμηδίου κατέβηκαν 
οι μέχρι τότε αντίπαλοι φρούραρχοι, παρουσιάστηκαν στον 
Καποδίστρια και υποσχέθηκαν να τηρήσουν την τάξη στις 
φρουρές τους και στην πόλη. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1824 η κυβέρνηση ζητάει από τα νησιά Ύδρα, Σπέτσες και 
Ψαρά να προχωρήσουν στη συγκέντρωση χρημάτων από τις εθνι
κές προσόδους, με στόχο την οργάνωση του στόλου για την επι
χείρηση κατάληψης της Εύβοιας. Από τα τρία νησιά μόνο τα 
Ψαρά ανταποκρίθηκαν, με μεγάλες δυσκολίες. Τα πλοία του νη
σιού αποβίβασαν, τελικά, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον Κριε
ζώτη με τους στρατιώτες τους στο Αλιβέρι, κοντά στην Κάρυστο, 
με στόχο να αρχίσουν την πολιορκία του φρουρίου της Καρύστου. 
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Από τη Ρωσία με αγάπη…

1824: Η Ρωσία εκθέτει στις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις το σχέ
διό της για το ελληνικό ζήτημα, που είναι γνωστό ως «το σχέ
διο των τριών τμημάτων». Σύμφωνα με αυτό, η Ρωσία πρότει
νε στις Δυνάμεις να απαιτήσουν από την Πύλη την ίδρυση 
τριών πριγκιπάτωνηγεμονιών. Η πρώτη ηγεμονία θα περι
λάμβανε τη Θεσσαλία, τη Βοιωτία και την Αττική, η δεύτερη 
την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και η τρίτη την Πελο
πόννησο και την Κρήτη, ενώ τα νησιά του Αιγαίου θα είχαν 
ένα είδος κοινοτικής αυτονομίας. Η Τουρκία θα είχε την επι
κυριαρχία στην Ελλάδα και θα εισέπραττε έναν ετήσιο φόρο. 
Το ρωσικό σχέδιο, που έγινε στην αρχή δεκτό με επιφυλάξεις, 
τελικά δεν εφαρμόστηκε, κυρίως λόγω ενεργειών της Αγγλίας. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1822 περίπου 300 τούρκοι στρατιώτες της φρουράς του Αλή 
πασά, που υπερασπίζονταν το κάστρο της λίμνης των Ιωαννίνων, 
αποφασίζουν να τον προδώσουν και να ενταχθούν στον στρατό 
του Ομέρ Βρυώνη, που πολιορκούσε το φρούριο. Έτσι άνοιξαν 
τις πύλες και το κάστρο κυριεύθηκε από τα σουλτανικά στρατεύ
ματα. Ο Αλή πασάς προσπάθησε, μάταια, να σωθεί, καταφεύγο
ντας σε ένα οχυρό που βρισκόταν μέσα στο κάστρο. 
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Εθνική απώλεια

1825: Πεθαίνει ο Ιωάννης Βαρβάκης, ένας από τους μεγάλους 
ευεργέτες της Ελλάδας. Ο Βαρβάκης είχε πάρει μέρος στα Ορ
λωφικά και είχε διακριθεί για τον ηρωισμό του. Αργότερα, 
έχοντας την εύνοια της αυτοκράτειρας Αικατερίνης, απέκτησε 
μεγάλη περιουσία, την οποία διέθεσε για τον απελευθερωτικό 
Αγώνα αλλά και για φιλανθρωπικά έργα τόσο στη Ρωσία όσο 
και στην Ελλάδα. Υπήρξε σημαντικό στέλεχος της Φιλικής 
Εταιρείας και βοήθησε οικονομικά την Επανάσταση. Ιδιαίτε
ρα συνέδραμε τον αγώνα των συμπατριωτών του Ψαριανών, 
με την αποστολή τροφίμων και άλλων εφοδίων στο νησί, ει
δικά μετά την καταστροφή του από τον τουρκικό στόλο. Για 
την προσφορά του στην Επανάσταση η κυβέρνηση τον ανα
κήρυξε μεγάλο ευεργέτη του έθνους. Το 1824 η κατάσταση 
της υγείας του επιδεινώθηκε και υποχρεώθηκε να καταφύγει 
στη Ζάκυνθο για θεραπεία. Πέθανε έπειτα από λίγες ημέρες, 
σε ηλικία 80 ετών. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1822 οι Αλβανοί που πολιορκούνταν στον Ακροκόρινθο εγκα
ταλείπουν το φρούριο έπειτα από σχετικές διαπραγματεύσεις με 
τον Κολοκοτρώνη και κατευθύνονται στη Ρούμελη. Στο φρούριο 
παρέμειναν οι Τούρκοι υπό τον Κιαμήλ μπέη, οι οποίοι θα ανα
γκαστούν από την πείνα και τις αρρώστιες να το παραδώσουν 
λίγες ημέρες αργότερα. 
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Πύρρειος νίκη

1828: Ισχυρές τουρκικές δυνάμεις που πολιορκούνταν στο 
φρούριο της Χίου επιχειρούν έξοδο και επίθεση εναντίον του 
ελληνικού κανονιοστασίου της Τουρλωτής και ενός κοντινού 
ελληνικού χαρακώματος. Τα στρατεύματα που παρέμειναν στο 
φρούριο υποστήριξαν την τουρκική έφοδο, βάλλοντας με 150 
πυροβόλα από το κάστρο. Οι Τούρκοι απώθησαν εύκολα τους 
λιγοστούς υπερασπιστές του κανονιοστασίου και του χαρακώ
ματος, αλλά ένα τμήμα του τακτικού ελληνικού στρατού έσπευ
σε και ανακατέλαβε το χαράκωμα, ενώ άλλο τμήμα υπό τον 
Φαβιέρο ανακατέλαβε το κανονιοστάσιο. Οι απώλειες των 
Τούρκων ήταν μεγάλες, γιατί, προσπαθώντας να επιστρέψουν 
στο φρούριο, καταδιώχθηκαν από τους Έλληνες και αποδε
κατίστηκαν. Παρά την επιτυχία αυτή, ο ελληνικός στρατός 
αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει τη Χίο, λόγω έλλειψης 
χρημάτων και εφοδίων.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1822 ο Βάσος Μαυροβουνιώτης επιχειρεί να προσβάλει τους 
Τούρκους στα Στύρα της Εύβοιας, χωρίς να περιμένει τους Μα
νιάτες υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη. Οι Τούρκοι, μολονότι ήταν 
λιγότεροι, ανάγκασαν τους απειροπόλεμους Έλληνες να υποχω
ρήσουν.
Το 1824, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, οι νησιώτες, 
ακολουθώντας τις παραινέσεις του Α. Μαυροκορδάτου, δημο
σιεύουν διακήρυξη κατά του Κολοκοτρώνη, στην οποία τον κα
τηγορούν ότι «ρουφά το αίμα της Ελλάδος ως την τελευταία 
σταγόνα». 



– 26 –

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πριν από την ελευθερία ο θάνατος

1822: Στα Στύρα της Εύβοιας συγκρούονται Μανιάτες και 
άλλοι αγωνιστές υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη με τους Τούρ
κους. Αρχικά οι Έλληνες επικρατούσαν, αλλά στη συνέχεια 
κυκλώθηκαν από τους Τούρκους και οι περισσότεροι αποχώ
ρησαν. Ο Μαυρομιχάλης με 60 συντρόφους του αποδύθηκαν 
σε έναν απελπισμένο αγώνα και, όταν τα πολεμοφόδια τέλειω
σαν, επιχείρησαν ηρωική έξοδο. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης 
αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του στάλθηκε ως λάφυρο στην 
Κωνσταντινούπολη.

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε

1826: Ο Μιαούλης περιγράφει στους προκρίτους της Ύδρας 
την κατάσταση στο Μεσολόγγι: «Αφού ηγόρασαν εξ ιδίων 
τους ακριβώτατα ολίγον αλεύρι, […] εσμίκρυναν το ταγίνι 
(μερίδα) των μόνο προς 30 και 50 δράμια την ημέραν, τέλος 
έμειναν νηστικοί 2 και 3 και περισσοτέρας ημέρας. Έφαγαν 
καμήλους και γαδάρους και ό,τι εύρισκαν. Τελευταίον πολλοί 
απέθαναν της πείνας. Περιπλέον […] οι περισσότεροι τόσον 
ταλαιπωρημένοι, πολλάκις ώρμησαν εις την ανάγκην να πα
ραιτήσουν εις τον εχθρόν αυτό το μέρος φεύγοντες την νύκτα 
[…]. Αλλ’ υπέμειναν τα έσχατα, ελπίζοντες εις την εδικήν μας 
βοήθειαν…». 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1824 οι στρατιωτικοί (Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Σταϊκόπου
λος κ.ά.) αρνούνται να δηλώσουν υποταγή, όπως απαιτούσε η 
κυβέρνηση Κουντουριώτη, και ζητούν τη σύγκληση Εθνοσυνέ
λευσης. 
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Στα αλώνια απ’ τα σαλόνια…

1825: Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού Γεώργιος Κουντουριώτης, 
που συντηρούσε τον διχασμό, αναλαμβάνει επικεφαλής του 
στρατοπέδου που είχε ήδη συγκροτηθεί για την πολιορκία των 
φρουρίων της Πάτρας και της Ναυπάκτου. Επίσης, ανέλαβε 
και τη διεύθυνση του στόλου, που είχε την ευθύνη για τον 
αποκλεισμό των φρουρίων από τη θάλασσα. Ο Κουντουριώτης 
ήταν παντοδύναμος και κατά τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, ο 
οποίος είχε ως συνέπεια να παραμεριστούν οι ικανοί στρα
τιωτικοί ηγέτες και να δεινοπαθήσουν οι επαρχίες της Πελο
ποννήσου από τα ρουμελιώτικα στρατεύματα. Ωστόσο, ενώ ο 
Κουντουριώτης προσπαθούσε να αναδειχθεί στρατιωτικός 
ηγέτης στην Πάτρα και τη Ναύπακτο, άφηνε ελεύθερο το πεδίο 
στον Ιμπραήμ, ο οποίος την ίδια εποχή προετοίμαζε την από
βασή του στη Μεσσηνία. Παράλληλα, οι ηγέτες της Ύδρας, των 
Σπετσών και των Ψαρών διαγκωνίζονταν για να πετύχει ο 
καθένας μεγαλύτερο μερίδιο από τα δάνεια για τα πολεμικά 
και τα πυρπολικά τους. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1827, στη διάρκεια της πολιορκίας της Ακρόπολης, δύο τουρ
κικές βόμβες πέφτουν πάνω στη σκεπή του Ερεχθείου, η οποία 
καταρρέει και καταπλακώνει τη χήρα του Γιάννη Γκούρα και πολ
λά μέλη της οικογένειάς της. 
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Πήραν τα κάστρα πήραν τα, πήραν και τα ντερβένια

1822: Ο Κιαμήλ μπέης παραδίδει το κάστρο του Ακροκορίν
θου στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στα 300 παλικάρια του. 
Τα πολύτιμα σκεύη και τα χρήματα που βρέθηκαν στο φρούριο 
έφταναν τα 2.000.000 γρόσια. Ο Δημήτριος Υψηλάντης μόνο 
τα μισά από αυτά μπόρεσε να σώσει από τη λαφυραγωγία των 
στρατιωτών και άλλων Ελλήνων. 

Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα

1824: Φτάνει στο Λονδίνο η ελληνική αντιπροσωπεία υπό 
τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, με στόχο να διαπραγματευτεί 
τη σύναψη δανείου. Ο Μαυροκορδάτος συνοδευόταν από τον 
Ιωάννη Ορλάνδο και τον Ανδρέα Λουριώτη. Καθώς το έδαφος 
είχε προετοιμαστεί κατάλληλα από τον Μαυροκορδάτο, η σύ
ναψη του δανείου έγινε με ευκολία. Αργότερα ακολούθησε 
και δεύτερο δάνειο. Ο Ορλάνδος επωφελήθηκε από την ευ
καιρία που παρουσιάστηκε για να κερδίσει αρκετά χρήματα. 
Αυτός και ο Λουριώτης κράτησαν από το πρώτο δάνειο 5.450 
λίρες και από το δεύτερο περίπου 6.700 λίρες, ως έξοδα των 
αντιπροσώπων της επιτροπής για τη σύναψη των δανείων. 
Από το συνολικό ποσό των δανείων μόνο ένα μικρό ποσοστό 
έφτασε στην Ελλάδα. Αλλά και από αυτά τα χρήματα, τα πε
ρισσότερα ξοδεύτηκαν από την κυβέρνηση Κουντουριώτη για 
την επικράτηση της παράταξής του κατά τον εμφύλιο πόλεμο. 
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Στα χαρτιά στρατηγός, στις καρδιές αρχιστράτηγος

1822: Συγκροτείται η πρώτη κυβέρνηση μετά την ψήφιση 
του συντάγματος. Πρόεδρος του Εκτελεστικού ορίστηκε ο Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος και του Βουλευτικού ο Δημήτριος 
Υψηλάντης. Τις πιο σημαντικές θέσεις στα υπουργεία της 
κυβέρνησης μοιράστηκαν πρόσωπα προσκείμενα στον Μαυ
ροκορδάτο και τους προκρίτους της Πελοποννήσου. Ο Κολο
κοτρώνης αγνοήθηκε, με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να μείνει 
απερίσπαστος από τα πολιτικά και να αφιερωθεί στις πολε
μικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, με απόφαση της Συνέλευσης 
ονομαζόταν ως ένας από τους στρατηγούς και όχι αρχιστρά
τηγος, όπως τον είχαν αναγνωρίσει ο λαός και ο στρατός της 
Πελοποννήσου. 

Μήνυμα απ’ τ’ Άγραφα

1823: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αντιμετωπίζει τουρκικές 
δυνάμεις υπό τον Ισμαήλ πασά στον Άγιο Βλάση των Αγρά
φων. Οι Τούρκοι, που κατευθύνονταν προς το Μεσολόγγι, 
ζήτησαν από αυτόν να περάσουν ελεύθερα από το αρματολί
κι του, προσφέροντάς του 500.000 γρόσια. Ο Καραϊσκάκης 
αρνήθηκε, και έτσι άρχισε η σύγκρουση. Αρχικά οι Έλληνες 
κινδύνεψαν να κυκλωθούν από τους Τούρκους και να υπο
στούν συντριπτική ήττα. Η επιμονή, όμως, του Καραϊσκάκη 
και η έξοδος από τη σπηλιά όπου είχε οχυρωθεί οδήγησαν 
στη νίκη και οι Τούρκοι υποχώρησαν προς το Αγρίνιο, αφή
νοντας στο πεδίο της μάχης 200 νεκρούς. Από τους Έλληνες 
σκοτώθηκαν μόνο 20.
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Ή όλοι ή κανείς…

1823: Οι Σουλιώτες που είχαν καταφύγει στην Κέρκυρα, αδυ
νατώντας να ζήσουν χωρίς κάποιο επάγγελμα, απευθύνονται 
προς τον αρμοστή των Επτανήσων Θωμά Μαίτλαντ και ζητούν 
να τους επιτρέψει να φύγουν με προορισμό την Ήπειρο, αφή
νοντας προσωρινά τις οικογένειές τους στην Κέρκυρα, για να 
μη διακινδυνεύσουν και αυτές εξαιτίας του πολέμου. Το αίτη
μα των Σουλιωτών υποβλήθηκε για δεύτερη φορά, καθώς την 
πρώτη ο Μαίτλαντ δεν το είχε αντιμετωπίσει ευνοϊκά, απαι
τώντας, αν έφευγαν, να πάρουν μαζί και τις οικογένειές τους. 
Δυσκολεύοντας την αναχώρηση των Σουλιωτών, ο Μαίτλαντ 
δυσκόλευε την ελληνική Επανάσταση, γιατί στερούσε από τα 
ελληνικά στρατεύματα τη σημαντική βοήθεια που θα προσέ
φεραν οι εμπειροπόλεμοι Σουλιώτες. Τελικά, ο Μαίτλαντ επέ
μεινε στην άρνησή του και οι περισσότεροι Σουλιώτες έμειναν 
στην Κέρκυρα, ζώντας σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. 

Τα θαλάσσωσαν…

1826: Τουρκικά πλοία βγαίνουν από το λιμάνι της Πάτρας 
και αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο υπό τον Μιαούλη, τον 
Σαχτούρη κ.ά., που κατευθυνόταν στο Μεσολόγγι. Στην αψι
μαχία των δύο στόλων οι Έλληνες συνέλαβαν ένα εχθρικό 
πυρπολικό, ο τουρκικός στόλος υποχώρησε και τα ελληνικά 
πλοία εφοδίασαν το Μεσολόγγι. Ωστόσο, ο Μιαούλης ειδο
ποίησε τους πολιορκουμένους ότι σε λίγες ημέρες έπρεπε να 
αναχωρήσει, λόγω έλλειψης τροφίμων. 
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Έφυγε μόνος απ’ τη μονή

1822: Ο Γεώργιος Δεληγιαννάκης, ο Αντώνιος Μελιδόνης 
και άλλοι κρητικοί οπλαρχηγοί πολιορκούν τους Τούρκους 
στη μονή του Αρκαδίου, που την είχαν καταλάβει αιφνιδια
στικά λίγες ημέρες νωρίτερα. Η κατοχή της μονής είχε στρα
τηγική σημασία, γιατί δέσποζε στους δρόμους που οδηγούσαν 
στις περιοχές της Μεσσαράς και του Μυλοποτάμου. Έπειτα 
από σφοδρή σύγκρουση, η μονή κυριεύθηκε από τους κρητι
κούς οπλαρχηγούς. Όλοι οι Τούρκοι εξοντώθηκαν εκτός από 
έναν, που κατόρθωσε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τους 
Τούρκους του Ρεθύμνου για την πανωλεθρία.

Η αρχή του κακού…

1824: Με εισήγηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η κυβέρ
νηση του Ναυπλίου μεταθέτει την έδρα της στην Τρίπολη για 
ασφάλεια. Είχε προηγηθεί η διαμάχη μεταξύ των αντίπαλων 
παρατάξεων, που οδήγησε στη συγκρότηση δεύτερης κυβέρ
νησης υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη, με έδρα το Κρανίδι. 
Έτσι, στις αρχές του 1824 λειτουργούσαν στην Πελοπόννησο 
δύο κυβερνήσεις. Ήταν η συνέχεια της διαμάχης που κατέλη
ξε σε ανοιχτή σύγκρουση (πρώτος εμφύλιος). 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1821 οι Φιλικοί του Βουκουρεστίου προκαλούν ανταρσία στη 
Μικρή Βλαχία. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου είχαν συγκεντρωθεί 
3.000 επαναστάτες, καλά οπλισμένοι. 
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Εκόντες και άκοντες

1822: Η κυβέρνηση εκδίδει νόμο για εσωτερικό δάνειο 
5.000.000 γροσίων και τυπώνει εθνικές ομολογίες διάρκειας 
3 ετών με τόκο 8% και με εγγύηση τα εθνικά κτήματα. Την 
ίδια μέρα εκδόθηκε άλλος νόμος με τον οποίο κάθε Έλληνας 
όφειλε να καταβάλει εκουσίως στο δημόσιο ταμείο από 1 γρό
σι. Η αδυναμία των φτωχών Ελλήνων να ανταποκριθούν στο 
εσωτερικό δάνειο είχε ως συνέπεια να κηρυχθεί το δάνειο 
αυτό «βεβιασμένον» και η κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι αυ
τοί που θα ανταποκρίνονταν θα ανταμείβονταν και θα τιμώνταν 
ως αληθινοί πατριώτες. Αντίθετα, όσοι δεν θα δάνειζαν το 
κράτος θα αποκλείονταν από δημόσιες θέσεις και από το δι
καίωμα να αποκτήσουν εθνικά κτήματα. 

Απαγορεύεται η είσοδος

1823: Η «Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος», που ελεγχόταν 
από τους πλοιοκτήτες και τους προεστούς της Πελοποννήσου, 
ορίζει το Ναύπλιο ως έδρα της κυβέρνησης. Ωστόσο, το φρού
ριο του Ναυπλίου βρισκόταν στα χέρια του Πλαπούτα και του 
Γενναίου Κολοκοτρώνη, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν την 
εγκατάσταση στην πόλη. Οι αντιπρόσωποι της Ύδρας, των 
Σπετσών και των Ψαρών, που επιθυμούσαν να μείνουν στο 
Ναύπλιο για την Εθνοσυνέλευση, τελικά υποχρεώθηκαν να 
μεταβούν στο Άστρος για την πραγματοποίησή της. 
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Τους έσωσε ένας… Δράκος

1827: Ισχυρές τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ πασά, τον 
Καρυοφίλμπεη και τον Οσμάν πασά Γκέκα μπαίνουν στο Δί
στομο, που το υπερασπίζονταν περίπου 300 Σουλιώτες. Οι 
Τούρκοι κατέστρεψαν ανενόχλητοι σπίτια και οχυρώματα, από 
τα οποία όμως είχαν αποσυρθεί οι έλληνες αγωνιστές. Έπειτα 
από πολύωρη μάχη, η επίθεση των Τούρκων αποκρούστηκε 
με τη βοήθεια του Γ. Δράκου, που έσπευσε από τα Σάλωνα με 
200 άνδρες. Στη μάχη έχασαν τη ζωή τους 80 Τούρκοι, ενώ 
οι απώλειες των Ελλήνων ήταν ελάχιστες, 2 νεκροί και 8 
πληγωμένοι. 

Στα νύχια του Μέττερνιχ

1828: Πεθαίνει ξεχασμένος και εγκαταλειμμένος στη Βιέννη 
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Το 1821, μετά την αποτυχία της 
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, πέρασε τα αυστριακά σύνο
ρα, όπου συνελήφθη από τους Αυστριακούς και φυλακίστηκε 
στα υγρά κελιά του μεσαιωνικού φρουρίου Μουγκάτς. Εκεί 
υπέστη τα πάνδεινα, σύμφωνα με την τακτική των Αυστριακών 
της εποχής του Μέττερνιχ, ο οποίος μισούσε τους επαναστάτες. 
Η τελευταία επιθυμία του Υψηλάντη ήταν, όταν πεθάνει, να 
σταλεί η καρδιά του στην Ελλάδα. Η επιθυμία του αυτή έγινε 
πραγματικότητα από τον φίλο του Γεώργιο Λασσάνη και μέχρι 
σήμερα η καρδιά του Υψηλάντη βρίσκεται στο Αμαλίειο Ορ
φανοτροφείο, στην Αθήνα. 
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Τρεχάτε, ποδαράκια μου…

1822: Ο Κολοκοτρώνης φεύγει από την Κόρινθο για να στρα
τολογήσει αγωνιστές στη Γορτυνία, με σκοπό την άλωση του 
φρουρίου της Πάτρας. Η απόφαση για την επίσπευση της επι
χείρησης αυτής ήταν συνέπεια της εξόντωσης του Αλή πασά 
από τον Χουρσίτ, γεγονός που ελευθέρωνε τις δυνάμεις των 
Τούρκων από την Ήπειρο και τις άφηνε απερίσπαστες να επι
τεθούν εναντίον της Πελοποννήσου. 

Κυβερνήτης «Πανελληνίου» κύρους

1828: Ο Καποδίστριας ορκίζεται Κυβερνήτης της Ελλάδος 
στον καθεδρικό ναό της Αίγινας. Την ίδια ημέρα εκδίδει ψή
φισμα με το οποίο ορίζεται ο αριθμός των μελών του Πανελ
ληνίου, ενός οργάνου το οποίο ασκούσε μαζί με τον Κυβερ
νήτη την εξουσία. Αποτελούνταν από 27 μέλη και είχε τρία 
τμήματα με έργο τη διαχείριση των οικονομικών, την εσωτε
ρική διοίκηση και τη διοίκηση των στρατιωτικών. Το ελληνι
κό κράτος ονομαζόταν «Ελληνική Πολιτεία», όπως είχε καθι
ερωθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, και ο Κυβερ
νήτης Πρόεδρος της Ελλάδας.

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1825 το Βουλευτικό προτείνει μέτρα περιστολής των καταχρή
σεων των τελωνειακών δικαιωμάτων. 
Το 1827 συγκεντρώνεται στην Ελευσίνα το ελληνικό στράτευμα 
που το αποτελούσαν περίπου 7.000 στρατιώτες, με σκοπό να 
αντιμετωπίσουν τους Τούρκους του Κιουταχή, που είχε αποφα
σίσει να καταλάβει την Ακρόπολη.  
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Δώστε και σώστε…

1826: Έλληνες από τη δυτική Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονταν 
στο Ναύπλιο, στέλνουν αναφορά στην κυβέρνηση και ζητούν 
να διενεργηθεί στην ελληνική επικράτεια έρανος ανάλογος με 
τα εισοδήματα των εθελοντών, με στόχο να συγκεντρωθούν 
χρήματα για τη σωτηρία του Μεσολογγίου.

Τους έπιασε στον ύπνο

1827: Ο Καραϊσκάκης εφαρμόζει τολμηρό σχέδιο για την 
ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων στο Δίστομο, όπου 300 
μόνο Σουλιώτες είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλαπλά
σιες τουρκικές δυνάμεις. Ο Καραϊσκάκης, επικεφαλής 400 
ανδρών, έδωσε εντολή στους έλληνες αγωνιστές να μπουν στο 
Δίστομο κατά τη διάρκεια της νύχτας, περνώντας αθόρυβα 
μέσα από τις εχθρικές γραμμές. Ωστόσο, όταν οι Έλληνες βρέ
θηκαν περίπου στο κέντρο των τουρκικών στρατευμάτων, έγι
ναν αντιληπτοί. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στη σύγχυση που επι
κράτησε, κατόρθωσαν να περάσουν γρήγορα στο χωριό, εκτός 
από έναν, χωρίς τη βοήθεια των Ελλήνων που βρίσκονταν 
ήδη εκεί, αφού αυτοί αγνοούσαν το σχέδιο του Καραϊσκάκη. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ:

Το 1825 ο Γιάννης Γκούρας στέλνει στρατιώτες και συλλαμβάνει 
τον Π.Π. Γερμανό, υποχρεώνοντάς τον να κάνει πεζός την πορεία 
ως τη Γαστούνη. Ο ιεράρχης διαμαρτυρήθηκε, επειδή συνελήφθη 
αυθαίρετα, και αφέθηκε ελεύθερος. 
Το 1825 εγκρίνεται η εκποίηση των εθνικών κτημάτων της επαρ
χίας Μονεμβασιάς. 
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O Άγγελος Χόρτης είναι διδάκτωρ Ιστορίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Δίδαξε επί σειρά ετών σε σχολές 
επιμόρφωσης καθηγητών. Έχει συμμετάσχει 
ως εισηγητής σε διεθνή και ελληνικά επιστη-
μονικά συνέδρια και είναι επίτιμος σχολικός 
σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 
συλλογικά βιβλία Ιστορίας.
 
Ο Έκτορας Χόρτης είναι πτυχιούχος Ιστο-
ρίας-Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Ludwig-Maximilians 
Universität του Μονάχου και υπηρέτησε ως 
καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει 
συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικών 
βιβλίων και είναι εκδότης του λευκαδίτικου 
περιοδικού «ΤΑ ΧΟΡΤΑΤΑ».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η Επανάσταση του 1821 είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό γεγονός της νεοελλη-

νικής ιστορίας, σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τους μετέπειτα αγώνες του 

έθνους μας. Στο βιβλίο αυτό, με δεδομένο τον ημερολογιακό χαρακτήρα του, γίνεται 

προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν σφαιρική εικόνα της Επανάστασης, μέσα από 

σύντομα χαρακτηριστικά κείμενα.

«Οδύσσεια»
1822: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, έχοντας υπογράψει το (δήθεν) προ-
σκύνημα, στέλνει επιστολή προς τον Μεχμέτ πασά, με την οποία πα-
ρουσιάζει τους λόγους του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Του γράφει: 
«Τα μεγάλα ζουλούμια (αδικίες) των Βεζυράδων, Κατίδων […] όποιο 
κορίτσι ή παιδί τους άρεζεν, έστελναν και το έπαιρναν [...]. Όποιος 
είχε κανένα χωράφι καλόν […] τον εσκότωναν και του το έπαιρναν 
[…]. Τώρα η υψηλότης σου γράψε ένα αρτζουχάλι (αναφορά) εις τον 
Βασιλέα όπου να σηκώσει από τους Χριστιανούς 
όλα αυτά τα ζουλούμια με Χάτι Χουμαγιούν και 
τότε ημείς θέλει ησυχάσει…». Για να γίνει πιστευ-
τός, έστειλε 4 γέροντες ασήμαντους ως δήθεν αντι-
προσώπους επαρχιών για να προσκυνήσουν.
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4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τι είχες, Γιάννη…
1827: Η επί των Εθνικών Λογαριασμών Επιτροπή, που είχε συγκρο-
τηθεί για να ελέγξει τα οικονομικά του επαναστατημένου έθνους, 
στέλνει στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση όλα τα σχετικά με τους εθνικούς λο-
γαριασμούς. Μεταξύ άλλων, έγραφε και τα εξής: «Η Επιτροπή, παρα-
τηρήσασα ότι τα Εθνικά Κατάστιχα είναι νοθευμένα και πλήρη από 
καταχρήσεις, πλαστοπαρτίδας, ελλείψεις, λάθη και ανωμαλίας, υπε-
χρεώθη…».

O Γιάννης Γρυντάκης είναι διδάκτωρ 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δίδαξε επί 
σειρά ετών Ιστορία σε μεταπτυχιακά τμή-
ματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε 
σχολές επιμόρφωσης καθηγητών. Έχει 
γράψει ιστορικές μελέτες και ιστορικά 
μυθιστορήματα. Συμμετείχε ως εισηγη-
τής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια και είναι επίτιμος σχολικός σύμ-
βουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Ο Γιώργος Δάλκος είναι κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος από τον Τομέα 
Παιδαγωγικής του τμήματος ΦΠΨ της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Υπηρέτησε 
ως καθηγητής στη Δημόσια Εκπαίδευση, 
ως Πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το και ως σχολικός σύμβουλος. Επίσης 
συμμετείχε σε ομάδες εργασίας με αντι-
κείμενο τη συγγραφή σχολικών βιβλίων 
Ιστορίας και την παραγωγή αντίστοιχου 
λογισμικού.
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