
ΜΝΗΜΕΣ 1821
∆YTIKH ΕΛΛΑ∆A: H ΓΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

MEMORIES OF 1821
WESTERN GREECE: THE LAND OF THE FLAME

Κείµενα: Νίκος Τόµπρος
ΧΧΧ: Νικος Tompros





Περιεχόµενα / Contents

Πρόλογος Περιφερειάρχη Nεκτάριου Φαρµάκη
Message by Nektarios Farmakis, Regional Governor of Western Greece.

� 4 �

Πρόλογος Αντιπεριφερειάεχη
Message by Andreas Filias, Regional Deputy Governor

of Administration & e-Government Region of Western Greece.
� 6 �

Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (Ι.Γ. ∆ελλής)
Modern Greek Enlightenment (Ι.G. Dellis).

� 9 �

Ελληνική Επανάσταση: Μια σύντοµη αναδροµή (N. Τόµπρος)
The Greek War of Independece: A brief Review (Ν. Tompros).

� 31 �

Εθνικά γεγονότα
National Events.

� 43 �

Tοπικά γεγονότα
Local Events.
� 107 �

Χρονολόγιο των σηµαντικότερων επαναστατικών γεγονότων
εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος (1821-1830)

Timeline of Major Revolutionary Events of National and Regional Interest (1821–1830).
� 192 �

Ενδεικτική βιβλιογραφία.
� 237 �



ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ∆ΙΗ-
ΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ιστορία του Ελληνισµού επί 3.000 χρόνια.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία (µε αλφαβητική σειρά), αποτελούν τόπους που
µίλησαν µε την Ιστορία σε πρώτο πρόσωπο, τη σηµάδεψαν και σηµαδεύτηκαν από
αυτή.

Αναµφίβολα, ένας από τους σηµαντικότερους σταθµούς αυτής της µεγάλης Ελληνι-
κής Ιστορίας - και ο σηµαντικότερος του Νεότερου Ελληνισµού– ήταν η Επανά-
σταση του 1821 που άνοιξε τον δρόµο για τη δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού
κράτους. Και σε αυτόν τον σταθµό η ∆υτική Ελλάδα υπήρξε και πάλι στην πρώτη
γραµµή.

Η µυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, τα Καλάβρυτα της πρώτης µπαρουτιάς, το
Μεσολόγγι των Ελεύθερων Πολιορκηµένων…

Άπειρες οι τοποθεσίες και οι διαδροµές που ακόµα «µυρίζουν» πάθος και θυσία για λευτεριά. Άπει-
ροι οι ηρωικοί αγωνιστές που έδωσαν τα πάντα στον µεγάλο Αγώνα. Ένας τεράστιος ιστορικός και
πολιτισµικός πλούτος που «στεφανώνει» τη ∆υτική Ελλάδα και δικαιωµατικά της δίνει πρωταγω-
νιστική θέση στην επέτειο των εορτασµών για τα 200 χρόνια από την εκκίνηση της Επανάστασης.

Αυτές τις τοποθεσίες, αυτές τις διαδροµές και αυτούς τους αγωνιστές προσπαθεί να καταγράψει
η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, έχοντας βαθιά επίγνωση ότι καµία καταγραφή, όσο πλήρης
και να είναι, δεν µπορεί να αποδώσει στην ολότητά της µία τόσο µεγάλη Ιστορία. Ούτε φυσικά,
το σύνολο των πτυχών και των προεκτάσεων που αυτή η ιστορία είχε για ολόκληρη την πατρίδα.

Μια πατρίδα, της οποίας η καρδιά χτυπάει το ίδιο δυνατά σε όλα τα πλάτη και τα µήκη της. Αλλά
στον χώρο που βρίσκεται σήµερα η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, χτυπάει πάντα µία από τις µε-
γαλύτερες και πιο ισχυρές «αρτηρίες» της…

Καλή ανάγνωση!

Νεκτάριος Αθ. Φαρµάκης
Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας



THE GEOGRAPHICAL UNITS THAT CONSTITUTE THE REGION OF WESTERN GREECE HAVE BEEN NARRATING
the history of Hellenism for over 3,000 years.

Achaea, Aetoloakarnania and Elis have been the setting of multiple intimate conversations with
History, these regions have equally marked the latter’s course and have been marked by it.

Undoubtedly, one of the most important milestones in this great Greek history - and the most sig-
nificant of modern Hellenism - was the Revolution of 1821 that paved the way for the establish-
ment of the Modern Greek State. In that instance, Western Greece was again at the forefront of
developments.

The secret Assembly in Vostitsa, the first gunpowder shot at Kalavryta, the Free Besieged of Mes-
solonghi...

There are infinite places and routes that are still imbued with self-sacrifice and a passion for free-
dom, numerous heroic fighters, who gave their all to the great Struggle. We are witnesses of an im-
mense historical and cultural wealth that adorns Western Greece, and rightfully places it at the
forefront of the anniversary commemorating 200 years since the beginning of the Revolution.

This publication is an attempt to chronicle all of these locations, routes, and fighting heroes;
nonetheless, we are deeply aware that no record - no matter how complete - can recite such a great
history in its entirety. Nor can it convey all the aspects of these historical events, and their impact
on our country.

Our homeland is a country whose heart beats equally strong in all its latitudes and longitudes. Yet,
in all these places that form the Region of Western Greece today, one has always been able to hear
the murmur of one of its largest and most vital arteries...

Enjoy reading!

Nektarios A. Farmakis
Regional Governor of Western Greece
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ΤΟ 1821 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΦΟΥ Η
έναρξη της Επανάστασης συνετέλεσε στη δηµιουργία ενός ελεύθερου ελληνικού
κράτους. Παράλληλα ο απελευθερωτικός Αγώνας των Ελλήνων, ο γεµάτος από έν-
δοξα κατορθώµατα επιφανών και αφανών ηρώων τα οποία µεταφέρθηκαν έως τις
ηµέρες µας µέσα από θρύλους, παραδόσεις, λαϊκές δοξασίες, αλλά πάνω από όλα
µέσα από αδιάψευστα ιστορικά τεκµήρια, ενέπνευσε όλες τις µετέπειτα γενιές των
Ελλήνων και συνέβαλλε στη διατήρηση της πίστης τους στο ελληνικό έθνος.

Ενόψει του εορτασµού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης,
η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ο χώρος που διαδραµατίστηκαν ορισµένα από τα
σηµαντικότερα γεγονότα του Αγώνα, δεν θα µπορούσε να απουσιάζει από την πα-
ραγωγή τεκµηρίων τα οποία θα διατηρήσουν ζωντανή τη µνήµη αυτού του τόσο ξε-

χωριστού για τους Έλληνες ιστορικού γεγονότος. Στο πλαίσιο λοιπόν της διαιώνισης της ιστορικής
µνήµης η Περιφέρεια προβαίνει στην έκδοση ενός «επαναστατικού» Λευκώµατος.

Η συγκεκριµένη συγγραφική παραγωγή αποτελεί µία επιστηµονική προσπάθεια να καταγραφούν τα
επιφανέστερα γεγονότα —εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα— τα οποία σηµειώθηκαν στον ελ-
λαδικό χώρο από την αρχή του απελευθερωτικού Αγώνα (1821) και έως τη σύσταση του ελληνικού
κράτους (1830). Όσο για τα ιστορικά γεγονότα που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στις σελίδες του
Λευκώµατος από τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, πολλά από τα οποία είναι άγνω-
στα στο ευρύ κοινό και τα οποία προέκυψαν κατόπιν ενδελεχούς ιστορικής έρευνας, αποτυπώνονται
για πρώτη φορά ως ενιαίο σύνολο σε συγγραφικό πόνηµα.

Επιπρόσθετα στο Λεύκωµα παρουσιάζονται χωρίς εθνικιστικές κορώνες, αλλά µε τεκµηριωµένο και συ-
νάµα κατανοητό λόγο η συµβολή των κατοίκων τηςΑιτωλοακαρνανίας, τηςΑχαΐας και της Ηλείας, καθώς
και των πολιτικών και στρατιωτικών τους ηγετών, στον ένοπλοΑγώνα, οι πολιτικές και στρατιωτικές τους
δράσεις, οι επιρροές, οι συµµαχίες, οι έριδές τους σε παράλληλη σχέση µε τις σηµαντικότερες εθνικές
στιγµές της Επανάστασης. Τέλος η Περιφέρεια∆υτικής Ελλάδας, αποτίοντας φόρο τιµής στους προγόνους
της που έδωσαν τη ζωή τους, για να δηµιουργήσουν µια ελεύθερη Ελλάδα και αναδεικνύοντας την ιστο-
ρική µνήµη ως φορέα διαλόγου, προβληµατισµού και προσωπικής αναζήτησης, ευελπιστεί µε το ανά χεί-
ρας συγγραφικό έργο να αποκτήσει ο αναγνώστης πρόσβαση στην ιστορική αλήθεια και τη συλλογική
µνήµη, απογυµνωµένος από συναισθηµατικές πιέσεις και µυθολογικές ανακρίβειες.

Ανδρέας Φίλιας
Αντιπεριφερειάρχης ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
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THE YEAR 1821 REPRESENTS A TURNING POINT IN GREEK HISTORY, AS THE START OF THE REVOLUTION
contributed to the establishment of the free Greek State. At the same time, the Greek War of In-
dependence, full of glorious achievements by prominent and invisible heroes that have been
kept alive through legends, traditions, popular beliefs, and above all indisputable historical ev-
idence, has inspired all subsequent generations of Greeks, while nurturing their faith in the
Greek Νation.

The Region of Western Greece was the setting of several of the most important events of the
Struggle. In view of the celebration of the 200th anniversary of the beginning of the Greek Rev-
olution, our Region could not be absent from the production of material that will keep alive the
memory of this historical event that Greeks hold so dear. Thus, in the context of perpetuating
the historical memory, our Region proceeded to the publication of a “revolutionary” Album.

This work is a scientific attempt to record the major events - national and regional - that took
place in Greece from the beginning of the War of Independence (1821) to the establishment of
the Greek State (1830). Furthermore, certain historical events that took place in the prefectures
of Aetoloakarnania, Achaea and Elis were also selected to be presented in this Album. Several
of these, having emerged from extensive historical research, are not widely known and are gath-
ered for the first time in a single publication.

This Album also presents the contribution of the people of Aetoloakarnania, Achaea and Elis to
the War of Independence, as well as the role played by their political and military leaders: their
political and military actions, their alliances and disputes, all in parallel with the most signifi-
cant national instances of the Revolution. These accounts are recited in a factual and coherent
manner, steering clear of nationalist exaggeration. Finally, the Regional Administration of West-
ern Greece, paying tribute to its ancestors who sacrificed their lives to liberate Greece, and
highlighting historical memory as a vehicle for dialogue, reflection, and introspection, ensures
that this publication will allow the reader to gain access to the historical truth and collective
memory, stripped of emotional pressures and inaccuracies.

Andreas Filias
Regional Deputy Governor of Administration & e-Government
Region of Western Greece





Ι. Προλογικό σημείωμα

Πριν ο Α. Υψηλάντης διαβεί τον ποταµό Προύθο (Φλε-
βάρης του 1821) στην Μολδοβλαχία και εξαγγείλει την
έναρξη της εθνικής επανάστασης µε τη φωτισµένη ∆ια-
κήρυξή του: «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Ἡ
ὥρα ἦλθεν, ὦ Ἄνδρες Ἕλληνες […] Εἰς τὰ ὄπλα λοιπὸν
φίλοι ἡ Πατρὶς µᾶς προσκαλεῖ», είχε προηγηθεί µια
µακρά χρονικά και πολυδιάστατη αναβάθµιση της παι-
δείας του Γένους. Αυτή είναι που προετοίµασε την εξέ-
γερση µε την αναζωπύρωση της εθνικής συνείδησης.
Την περίοδο αυτή, στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών,
ονοµάζουµε Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό, ή Νεοελληνική
Αναγέννηση, ή φωτισµό του Γένους. Πεποίθησή µας
είναι ότι η εθνική επανάσταση προετοιµάστηκε µε τις
πένες (αθρόα έκδοση βιβλίων) και τη διδαχή για να διε-
ξαχθεί, στη συνέχεια, µε το φρόνηµα και τα όπλα.

Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους οι ιστορικοί υποστηρί-
ζουν αυτήν την ιδέα. Ο σύγχρονος ιστορικός του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού J. Israel γράφει: «Η παιδεία
προετοιµάζει και διασφαλίζει κάθε µορφής επανά-
σταση». Την ίδια γνώµη είχε και ο µεγάλος δάσκαλος
του Γένους Αδαµάντιος Κοραής, πως η αναβάθµιση της

I. Preface

In February 1821, Alexandros Ypsilantis crossed the
River Prut into the Danubian Principalities. There, he
issued his historic Proclamation, which is considered to
mark the start of the Greek Revolution: «Μάχου ὑπὲρ
πίστεως καὶ πατρίδος. Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ Ἄνδρες Ἕλληνες
[…] Εἰς τὰ ὄπλα λοιπὸν φίλοι ἡ Πατρὶς µᾶς προσκαλεῖ»
(“Fight for faith and homeland. The time has come,
Greek Men […] To arms, then, friends, our Homeland
calls us”). This proclamation was the fruit of a long and
multifaceted journey towards the improvement of the
Nation’s education. This is essentially what laid the
foundations for the rebellion, by reviving ethnic self–
awareness. In the study of the history of ideas, this pe-
riod is called Modern Greek Enlightenment or Modern
Greek Renaissance. We believe that the revolution was
prepared by the pen (through a plethora of book publi-
cations) and teaching before being carried out by the
sword – and national morale.

This is an established idea amongst historians. The con-
temporary historian of the European Enlightenment J.
Israel writes: “Education prepares and secures any kind
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παιδείας και η πνευµατική αφύπνιση του Γένους θα
οδηγήσουν στην επανάσταση. Αυτό εξάλλου ήταν ο µα-
κρόχρονος αγώνας του και η αγωνία του που διετύπωσε
πολλές φορές στα σοφά Προλεγόµενά του.

ΙΙ. Ορισμός και περιεχόμενο του Όρου:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός

Ο όρος «Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός»1 (στα αγγλικά En-
lightenment, στα γερµανικά Aufklärung) είναι νεολογι-
σµός. Πιθανότατα χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από
τον ∆ηµήτριο Βερναδάκη (1833–1907) στην πανεπιστη-
µιακή οµιλία του Λόγος εἰσιτήριος εἰς τὸ µάθηµα τῆς Γε-
νικῆς Ἱστορίας ἐκφωνηθείς τὴν 20η Ἰανουαρίου 1862. Στη
συνέχεια καταγράφηκε από τον Σ. Κουµανούδη ως «νε-
ολογισµός» στο λεξικό του Συναγωγή Νέων Λέξεων
(repr.Αθήνα 1998).∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι στη συνέ-
χεια ο όρος χρησιµοποιήθηκε από την Πολύµνια Λά-
σκαρη στην Εισαγωγή της γαλλικής µετάφρασης του
έργου του Ι. Ρίζου–Νερουλού Κορακιστικά (1928).

Αν κανείς επιχειρήσει να δώσει µονοσήµαντο ορισµό
στην έννοια «Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός», θα συναν-
τήσει πολλές δυσχέρειες, γεγονός που συµβαίνει και µε
τον ορισµό του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, λόγω των
πολλών εκφάνσεων αυτού του πνευµατικού κινήµατος.
Αν υιοθετήσουµε τον ευρέως αποδεκτό ορισµό του Kant
περί του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού ότι δηλαδή «είναι η
έξοδος του ανθρώπου από την πνευµατική του ανωρι-
µότητα, για την οποίαν ο ίδιος είναι υπεύθυνος», θα πρέ-

of revolution”. The same opinion was advocated by the
great teacher of the Nation, Adamantios Korais: that the
improvement of education and the Nation’s intellectual
awakening would lead to a revolution. In fact, this was
what he dedicated his long struggle to, and a concern he
had expressed repeatedly in his Introduction.

ΙΙ. Definition and scope of the Term:
Modern Greek Enlightenment

The Term “Modern Greek Enlightenment”1 (Aufklärung
in German) is a neologism. It was most likely used for
the first time by Dimitrios Vernadakis (1833–1907) dur-
ing his university speech Introductory speech to the
course of General History, delivered on 20 January
1862. It was then recorded by S. Koumanoudis as a “ne-
ologism” in his dictionary Collection of New Words

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ / M O D E R N G R E E K E N L I G H T E N M E N T
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1 Research on Modern Greek Enlightenment developed mainly after
World War II. See Modern Greek Enlightenment: Literature (1945-
1995), Institute of Neohellenic Research of the National Hellenic
Research Foundation, Sector of Philosophy of the University of
Ioannina, Athens 1998.

1 Η έρευνα στα θέµατα Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού αναπτύχθηκε
κυρίως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο. Βλ. Νεοελληνικός ∆ιαφω-
τισµός: Βιβλιογραφία (1945-1995), Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ-
νών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Τοµέας Φιλοσοφίας
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Αθήνα 1998.



πει να τον αλλάξουµε διότι «η πνευµατική ανωριµό-
τητα» των Ελλήνων δεν ήταν δική τους ευθύνη, αλλά
οφειλόταν στην «αφορία» και στην «κάκωσιν» του
Έθνους, εξαιτίας της αιχµαλωσίας του στους Τούρκους.
Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός ήταν µακρινός απόηχος
του Ευρωπαϊκού, αλλά δεν είχε την ορµητική µορφή και
τη νεωτεριστική διάθεση εκείνου. Ο Ευρωπαϊκός ∆ια-
φωτισµός –και ειδικά ο γαλλικός– ήταν µάχες εκ του συ-
στάδην, ενώ ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός ήταν µάχες
από τα χαρακώµατα. Επιδίωκε την βαθµιαία διαµόρ-
φωση επαναστατικής διάθεσης για την απόκτηση της
ελευθερίας µε αναφορές στο αρχαίο κλέος.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε και ως εποχή κριτικής
επιστηµονικής καλλιέργειας, ανανέωσης των ηθικών
αξιών, εποχή ακµής και δύναµης, εποχή διαµόρφωσης
προσδοκιών και εθνικών οραµάτων. Βασικός στόχος
του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού ήταν να ανανεώσει, να
τονώσει και να επεκτείνει την εκπαιδευτική κίνηση, η
οποία ενισχυόταν µε τις χορηγίες και τις ευεργεσίες της
ανερχόµενης τάξης των εµπόρων και των πλοιοκτητών.

ΙΙΙ. Χρονολόγηση – Περιοδολόγηση

∆εν υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στους ερευνητές σχε-
τικά µε την έναρξη και τη λήξη του πνευµατικού κινή-
µατος και ιδεολογικού ρεύµατος στην υπόδουλη
πατρίδα. Εξάλλου αυτό παρατηρείται σε κάθε περί-
πτωση περιοδολόγησης τέτοιων κινηµάτων, όπως λ.χ.
«Αναγέννηση», «Επιστηµονική Επανάσταση», διότι δεν
λήγει απότοµα και οριστικά το ένα για να αρχίσει το
άλλο, αλλά υπάρχει ώσµωση του προηγουµένου µε το
επόµενο. Πάντοτε αυτές οι περιοδολογήσεις είναι συµ-
βατικές. Γι’ αυτό, µε επιφυλάξεις, θα συµφωνήσουµε µε
την πρόταση του Φαναριώτη Ι. Ρίζου–Νερουλού. Αυτός
διακρίνει τρεις εξελικτικο–προοδευτικές περιόδους του

(repr. Athens 1998). It has been argued that the term was
subsequently used by Polymnia Laskari in the Intro-
duction to the French translation of the work of I. Rizos–
Neroulos Korakistika (1928).

As in the case of the European Enlightenment, giving a
univocal definition of the term Modern Greek Enlight-
enment is fraught with difficulties, due to the plurality of
manifestations of this intellectual movement. We cannot
adopt Kant’s widely accepted definition that the “(Euro-
pean) Enlightenment is man’s release from his self–in-
curred immaturity” as is, as the ‘immaturity’ of the
Greeks was not self–incurred, but was due to the Na-
tion’s barrenness and trauma, under Ottoman rule. Al-
though Modern Greek Enlightenment was a distant echo
of the European Enlightenment, it lacked the impetus
and innovative spirit of the latter. The European En-
lightenment – especially the French – was like hand–to–
hand combat, while the Modern Greek Enlightenment
was a battle from the trenches. It sought the gradual cre-
ation of momentum to revolt for freedom, with refer-
ences to the glory of antiquity.

This period was also an era of critical scientific ad-
vancement, of a renewal of moral values, an era of pros-
perity and power, an era that shaped expectations and
national visions. The main objective of Modern Greek
Enlightenment was to renew, stimulate and expand the
paedagogical movement, which was reinforced by the
sponsorships and benefactions of the emerging class of
merchants and shipowners.

ΙΙΙ. Dating – Periodisation

There is no consensus among researchers as to the exact
beginning and end of this intellectual and ideological
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ποικιλόµορφου αυτού πνευµατικού κινήµατος: α) η
πρώτη το 1700–1750, όπου αρχίζει να συγκρούεται η
παλαιά άποψη (σχολαστικο–αριστοτελισµός) µε το νε-
ωτερικό πνεύµα, β) η δεύτερη περιλαµβάνει την πε-
ρίοδο 1750–1800, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό
ήταν η αθρόα εισαγωγή και διδασκαλία επιστηµονικών
και φιλοσοφικών ιδεών µε πλήθος µεταφράσεων και γ)
η τρίτη την περίοδο 1800–1830, που ταυτίζεται συµβο-
λικά µε τη δράση του Αδ. Κοραή αλλά και άλλων λο-
γίων δασκάλων του Γένους. Ο Κοραής, µε το Υπόµνηµα
–οµιλία ορόσηµο– στην παρισινή Εταιρεία των Ανθρω-
ποτηρητών (1803) (Sociéte des observateurs de
l’homme) τονίζει την πνευµατική και πολιτιστική ανα-
γέννηση του Έθνους, που προετοιµάζει την «παλιγγε-
νεσία» των Ελλήνων.

Η φθορά του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού αρχίζει να γί-
νεται ορατή γύρω στο 1830, µε την άνοδο του αντίθετου
προς τον ∆ιαφωτισµό Ροµαντικού πνεύµατος. Ο Ευρω-
παϊκός ∆ιαφωτισµός είχε ως λάβαρο σε έπαρση τον
ορθό λόγο (recta ratio) και µε αυτόν οδήγησε την Ευ-
ρώπη σε επαναστατικά κινήµατα. Ο Νεοελληνικός ∆ια-
φωτισµός είχε αρχίσει µε αργό ρυθµό και µε βάση την
αναπτυσσόµενη παιδεία και την οργάνωσή της να ανε-
βάζει τη σηµαία κατάκτησης της ελευθερίας. Το ρο-
µαντικό κίνηµα ανέβασε ως σηµαία το συναίσθηµα, µε
ό,τι αυτό σήµαινε για την πολιτική και πολιτιστική εξέ-
λιξη της ήδη νεοϊδρυθείσας ελληνικής πολιτείας.

movement in enslaved Greece. This, of course, is a com-
mon problem in all attempts to the periodisation of move-
ments such as the Renaissance or the Scientific Revolution,
because the first does not end abruptly and definitively for
the other to start, but rather the one gives way to the other
by osmosis. Thus, such periodisations are solely a con-
vention. For this reason, with some reservations, we agree
with the proposal of the Fanariot I. Rizos–Neroulos. He
discerns three periods in the evolution and progress of this
multifaceted intellectual movement: a) the first, from 1700
to 1750, when we see the first signs of a clash between the
old dominant view (scholastic Aristotelianism) and the
modernist spirit, b) the second, from 1750 to 1800, mainly
noted by the introduction and teaching of a plethora of sci-
entific and philosophical ideas, with numerous transla-
tions; and c) the third, from 1800 to 1830, whose
symbolism is in line with the teachings of A. Korais and
other contemporary Greek scholars. Korais, in his land-
mark speech Memorandum to the Paris Society of Ob-
servers of Man (1803) (Sociéte des observateurs de
l’homme) stresses the intellectual and cultural rebirth of
the Nation, which is incubating the “rebirth” of the Greeks.

The decline of Modern Greek Enlightenment starts be-
coming apparent circa 1830, with the rise of the anti–
Enlightenment Romantic spirit. The battle flag of the
European Enlightenment was the notion of right reason
[recta ratio] and it was under this that it led Europe to
revolutionary movements. Gradually, based on devel-
opments in education and its organisation, the Modern
Greek Enlightenment had started to raise the battle flag
of the fight for freedom. The Romantic movement coun-
tered with a focus on emotion, with all that this meant
for the political and cultural course of the newly estab-
lished Greek state.
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ὭὭςς  ππόόττεε,,  ππααλλλληηκκάάρριιαα,,  ννὰὰ  ζζοοῦῦμμεενν  σσττὰὰ  σσττεεννάά,,
μμοοννάάχχοοιι,,  σσὰὰνν  λλιιοοννττάάρριιαα,,  σσττὲὲςς  ρράάχχεεςς,,  σσττὰὰ  ββοουυννάά;;
ΣΣππηηλλιιὲὲςς  ννὰὰ  κκααττοοιικκοοῦῦμμεενν,,  ννὰὰ  ββλλέέππωωμμεενν  κκλλααδδιιάά,,
ννὰὰ  φφεεύύγγωωμμ''  ἀἀππ''  ττὸὸνν  κκόόσσμμοονν,,  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ππιικκρρὴὴ  σσκκλλααββιιάά;;
ΝΝαα  χχάάννωωμμεενν  ἀἀδδέέλλφφιιαα,,  ΠΠααττρρίίδδαα  κκααὶὶ  γγοοννεεῖῖςς,,
ττοοὺὺςς  φφίίλλοουυςς,,  ττὰὰ  ππααιιδδιιάά  μμααςς  κκιι  ὅὅλλοουυςς  ττοοὺὺςς  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς;;

ΚΚααλλλλιιόό  ''ννααιι  μμίίααςς  ὤὤρρααςς  ἐἐλλεεύύθθεερρηη  ζζωωήή,,
ππααρρὰὰ  σσααρράάνντταα  χχρρόόννοοιι  σσκκλλααββιιὰὰ  κκααὶὶ  φφυυλλαακκήή!!

ΤΤὶὶ  σσ''  ὠὠφφεελλεεῖῖ  ἂἂνν  ζζήήσσῃῃςς  κκααὶὶ  εεἶἶσσααιι  σσττὴὴ  σσκκλλααββιιάά;;
ΣΣττοοχχάάσσοουυ  ππὼὼςς  σσὲὲ  ψψέέννοουυνν  κκααθθ''  ὤὤρραανν  σσττὴὴ  φφωωττιιάά..
ΒΒεεζζίίρρηηςς,,  ΔΔρρααγγοουυμμάάννοοςς,,  ἈἈφφέέννττηηςς  κκιι  ἂἂνν  σσττααθθῇῇςς,,
ὁὁ  ΤΤύύρρααννννοοςς  ἀἀδδίίκκωωςς  σσὲὲ  κκάάμμεειι  ννὰὰ  χχααθθῇῇςς··
δδοουυλλεεύύεειιςς  ὅὅλλ''  ἡἡμμέέρραα  σσὲὲ  ὅὅ,,ττιι  κκιι  ἂἂνν  σσοοὶὶ  ππῇῇ,,
κκιι  ααὐὐττὸὸςς  ππαασσχχίίζζεειι  ππάάλλιινν  ττὸὸ  ααἷἷμμαα  σσοουυ  ννὰὰ  ππιιῇῇ..



ΙV. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Το ερώτηµα είναι πώς όλοι αυτοί οι λόγιοι θα πετύχαιναν
την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και τη διαµόρφωση
επαναστατικής διάθεσης. Ποια ήταν τα µέσα; Την απάν-
τηση στο ερώτηµα δίνει ο Κοραής: «[…] µόνη ἡ ἑλλη-
νικὴ παιδεία εἶναι ἱκανὴ νὰ θεραπεύσῃ τὰς πολυχρονίους
του ἔθνους πληγάς, ἐὰν ὁδηγῆται ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας τὸ
φῶς». Και αλλού στα Προλεγόµενα (τόµ. ∆΄): «Νὰ προ-
ετοιµασθῇ τὸ ἔθνος µας διὰ τοῦ φωτισµοῦ τῆς παιδείας
εἰς τὸν δικαιότατον κατὰ τοῦ τυράννου πόλεµον».

Ο Κοραής πρότεινε πολλές φορές την ίδρυση Ανώτε-
ρων Σχολείων, πέρα από τα σχολεία των πρώτων γραµ-
µάτων. Τέτοια σχολεία λειτούργησαν την περίοδο αυτή
πολλά: Ιωάννινα, Κοζάνη, Αθηνιάδα, Χίο, Κυδωνιές,
Σµύρνη, Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι. Σ’ αυτά δί-
δαξαν πολλοί που είχαν σπουδάσει στη ∆ύση (Πάδοβα,
Παρίσι, Λειψία κ.α.), που µετέφεραν νέες γνώσεις και
επιστηµονικά επιτεύγµατα στον ελλαδικό χώρο. ∆εύτε-
ρον, µε τη µετάφραση ευρωπαϊκών έργων από τη ∆ύση
(µαθηµατικών, φυσικής φιλοσοφίας, επιστηµολογίας
κ.ά.). Ο Κοραής τονίζει κατ’ επανάληψιν την ανάγκη
«µετακενώσεως» ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα
(Προλεγόµενα, τόµ. Α΄) για τον «φωτισµό του Γένους»,
ενώ ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1725–1800) στην Απολογία
του γράφει χαρακτηριστικά: «[…] Ναί […] ἔχει χρείαν
ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, διότι, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ὑστε-
ρεῖται ἀπὸ πάντων, ἡ Εὐρώπη πλούτει ἀπὸ πάντων
[…]». Ο Κοραής στο Υπόµνηµά του υπερηφανεύεται
και επαινεί τους Έλληνες για το πολυδιάστατο µετα-
φραστικό του έργο:

Τὸ δὲ µεγαλείτερον, σήµερον ὑπάρχουσιν εἰς τὴν
Ἑλλάδα ἱκανὰ εὐρωπαϊκὰ βιβλία µεταπεφρα-

ΙV. Main characteristics of 
the Modern Greek Enlightenment

But how would all these scholars achieve an awakening of
ethnic self–awareness and the formation of momentum to
revolt? What were the means? The answer to this ques-
tion is given by Korais: «[…] µόνη ἡ ἑλληνικὴ παιδεία
εἶναι ἱκανὴ νὰ θεραπεύσῃ τὰς πολυχρονίους του ἔθνους
πληγάς, ἐὰν ὁδηγῆται ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας τὸ φῶς». And
elsewhere in the Introduction (vol. D): «Νὰ προετοιµασθῇ
τὸ ἔθνος µας διὰ τοῦ φωτισµοῦ τῆς παιδείας εἰς τὸν
δικαιότατον κατὰ τοῦ τυράννου πόλεµον».

Korais repeatedly proposed the establishment of Higher
Education Schools, in addition to the existing primary
schools. Many such schools operated during this period:
in Ioannina, Kozani, Athiniada, Chios, Kydonies,
Smyrna, Constantinople, Bucharest. Many who taught
there had studied in the West (in Padua, Paris, Leipzig,
etc.) and thus disseminated new knowledge and scien-
tific achievements in Greece. Secondly, through the
translation of Western European works (mathematics,
natural philosophy, epistemology, etc.). Korais repeat-
edly stressed the need to transfuse European ideas to
Greece (Introduction, vol. A) to “enlighten the Nation”,
while Iosipos Moisiodax (1725–1800) wrote in his
Apology: «[…] Ναί […] ἔχει χρείαν ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τῆς
Εὐρώπης, διότι, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ὑστερεῖται ἀπὸ πάντων, ἡ
Εὐρώπη πλούτει ἀπὸ πάντων […]». In his Memoran-
dum, Korais boasts and praises the Greeks for their var-
ied translation works:

Τὸ δὲ µεγαλείτερον, σήµερον ὑπάρχουσιν εἰς τὴν
Ἑλλάδα ἱκανὰ εὐρωπαϊκὰ βιβλία µεταπε φρα -
σµένα, οὐκ ὀλίγοι πεπαιδευµένοι ἄνδρες, οἵτινες,
ἀφοῦ προὐξένησαν ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν τὴν
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Λεζάντα

σµένα, οὐκ ὀλίγοι πεπαιδευµένοι ἄνδρες, οἵτινες,
ἀφοῦ προὐξένησαν ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν τὴν
ἀκµὴν τῶν γραµµάτων, εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἔλθωσι καὶ
δεύτερον εἰς τὴν Εὐρώπην διὰ νὰ παρασκευάσωσι
τὴν ἀναγέννησιν αὐτῶν καὶ ἐν ταύτῃ, ἂν ἦτο δυ-
νατὸν νὰ ὑποπέσῃ αὕτη εἰς τὴν βαρβαρότητα τοῦ
13ου καὶ δεκάτου αἰῶνος.

Ο Κοραής πιστεύει ακόµη πως µέσω των µεταφράσεων
η «µετακένωσις» ευρωπαϊκών ιδεών στον ελληνικό
πνευµατικό και εκπαιδευτικό χώρο δεν ήταν τυφλή απο-
µίµηση των προόδων της αλλά ήταν η επιστροφή «δα-
νείων» που είχαν πάρει αυτοί από την αρχαία φιλοσοφία
και επιστήµη. Έτσι, η κοραϊκή προτροπή για «µετακέ-
νωση» της δυτικής γνώσης θα κατέληγε στην ανάκτηση
της πατρώας κληρονοµιάς της κλασικής παιδείας. Εξάλ-
λου, ο Ευρωπαίος sir I. Berlin (1909–1997) οµολογεί
πως στη φιλοσοφία και την επιστήµη του Ευρωπαϊκού
∆ιαφωτισµού διαχέονται ποικίλες ιδέες της αρχαιότη-
τας, είτε αυτούσιες είτε τροποποιηµένες. Αυτή είναι
άποψη που παραπέµπει στην αναγνώριση από τον D.
Hume (1711–1776), κορυφαίο του Σκωτσέζικου ∆ια-
φωτισµού, πως «η Ευρώπη σήµερα (δηλ. τον 18ο αι.)
είναι αντίγραφο µε µεγάλη κλίµακα εκείνου που άλλοτε
ήταν η Ελλάδα […] οι επιστήµες αναπτύχθηκαν στην
Ελλάδα και η Ευρώπη από τότε υπήρξε η πιο σταθερή
κατοικία τους […]».

Όλες αυτές οι µεταφράσεις δεν διεκδικούν βέβαια πρω-
τοτυπία. Γίνονταν αποκλειστικά για διδακτικο–µορφω-



τικούς σκοπούς και απευθύνονταν στους «µαθητιῶντας»
και τους «φιλογενείς», και εκδίδονταν µε τις «ευγενείς
δαπάνες» πλουσίων εµπόρων που δρούσαν στις παροι-
κίες. Πολλές φορές ήταν «ἐρανίσµατα» και «ἀπανθί-
σµατα» από «ἀρχαίες και νεώτερες» πηγές, όπως λ.χ. η
περισπούδαστη Λογική (Λειψία 1776) του Ευγένιου
Βούλγαρη. Ακόµη και η καλοπροαίρετη αρνητική κρι-
τική ότι αυτοί οι δάσκαλοι δεν έχουν στα έργα τους πρω-
τοτυπία είναι άδικη. Μετέφραζαν για να διδάξουν. Η
φιλοσοφία σε όλες τις εκφάνσεις της ήταν «παιδαγω-
γούσα», όπως και η επιστήµη, δηλαδή τα µαθηµατικά
και οι φυσικές επιστήµες. Να υπογραµµίσουµε ακόµη
πως το πνευµατικό φαινόµενο των µεταφράσεων, το
οποίο έχει ερευνήσει η Faniz Oz–Salzberger (: Encyclo-
pedia of Enlightenment) ήταν πρόταγµα του Ευρωπαϊ-
κού ∆ιαφωτισµού. Μέσω των µεταφράσεων θα γινόταν
εφικτή η διάδοση ιδεών της νεωτερικότητας. Τέτοιες
ιδέες–αξίες ήταν η ιδέα της προόδου, οι οικουµενικές
ηθικοπολιτικές αξίες, ο οικουµενικός ανθρωπισµός, η
θρησκευτική ανοχή, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθε-
ρία της σκέψης και της δράσης, τα ανθρώπινα δικαιώ-
µατα και η καθολική παιδεία.

Τι είδους έργα µετέφραζαν για να διδάξουν οι «λόγιοι»
του Γένους; Ο ∆ηµήτριος Καταρτζής–Φωτιάδης (1730–
1807), που πριν από τον Κοραή επιµένει στην ανάγκη
µεταφράσεων για τον «φωτισµό» του Γένους, επιση-
µαίνει πως πρέπει να µεταφράζονται τα «διδασκαλικά»
έργα των Ευρωπαίων. Ένα άλλο κριτήριο για την επι-
λογή έργων προς µετάφραση ή ερανισµό ήταν ο «εκλε-
κτικισµός». Αυτός ήταν κατά βάση «µέθοδος του
φιλοσοφείν» (modus philosophandi) στην Ευρώπη τον
17ο και 18ο αιώνα. Ένας στοχαστής προσπαθούσε να
συµβιβάσει αντιθέσεις διαφόρων θεωριών και να συν-
θέσει µια νέα, λαµβάνοντας υπόψη εκείνα τα στοιχεία

ἀκµὴν τῶν γραµµάτων, εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἔλθωσι καὶ
δεύτερον εἰς τὴν Εὐρώπην διὰ νὰ παρασκευάσωσι
τὴν ἀναγέννησιν αὐτῶν καὶ ἐν ταύτῃ, ἂν ἦτο
δυνατὸν νὰ ὑποπέσῃ αὕτη εἰς τὴν βαρβαρότητα
τοῦ 13ου καὶ δεκάτου αἰῶνος.

Korais also believed that the transfusion of European
ideas to the Greek intellectual and educational sphere
through translations was not a blind imitation of Euro-
pean progress but the repayment of the “loans” Euro-
peans had received from ancient Greek philosophy and
science. Thus, Korais’ urging for the transfusion of
Western knowledge would result in the restoration of
the ancestral heritage of classical education. After all,
as the European Sir I. Berlin (1909–1997) admits, the
philosophy and science of the European Enlightenment
are imbued with various ideas of antiquity, either as such
or modified. This opinion is also reflected in the postu-
late of D. Hume (1711–1776), a leading thinker of the
Scottish Enlightenment, that “[…] Europe is at present
(i.e. in the 18th century) a copy at large of what Greece
was formerly a pattern in miniature. And hence the sci-
ences arose in Greece; and Europe has been hitherto
the most constant habitation of them”.

All these translations did not, of course, claim to be orig-
inal. They were conducted exclusively for educational
purposes; they were addressed to “learners” and “lovers
of the Nation”, and were issued thanks to generous
benefactions by wealthy merchants operating in the
Greek communities. They were oft “assortments” and
“collections” from “ancient and modern” sources; one
such example is Eugenios Voulgaris’ acclaimed Logic
(Leipzig 1776). Even the well–intentioned criticism that
the works of these teachers lack originality is somewhat
unfair. They translated with the aim to teach. Philosophy
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που θα βοηθούσαν στην προσέγγιση ενός προβλήµατος.
Με τη µέθοδο αυτή αποφεύγονταν τόσο οι ακραίες θέ-
σεις όσο και ο δογµατισµός. Βέβαια, αυτή η µέθοδος
ανάγεται στην αρχαία φιλοσοφία και ειδικά στον Πο-
ταµώνα από την Αλεξάνδρεια. Η µέθοδος αυτή προ-
βλήθηκε εκθύµως από τον Γερµανό Johann Jacob
Brucker (1696–1770) και τον Diderot (: Encyclopedie,
1751–1772), ο οποίος έχει γράψει εκτενέστατο λήµµα
για την έννοια του Eclectisme. Και ο Κοραής υιοθέτησε
αυτήν την µέθοδο ως συµβιβασµό και διαλλαγή των αν-
τιθέσεων. Η άποψη του Κοραή αποτελεί µετάφραση µέ-
ρους του λήµµατος του Diderot.

Όµως ο «εκλεκτισµός» στο πλαίσιο του Νεοελληνικού
∆ιαφωτισµού είχε και µια άλλη διάσταση: αυτή της επι-
λογής συγκεκριµένων ιδεών, γνώσεων και απόψεων. Οι
Έλληνες λόγιοι επέλεξαν να µεταφράσουν εκείνα τα
έργα, που το περιεχόµενό τους δεν ήταν αντίθετο προς το
ορθόδοξο πνεύµα, αφού σ’ έναν βαθµό η ιδέα της ορθο-
δοξίας τότε ταυτιζόταν µ’ εκείνη του Γένους. Επέλεγαν

in all its manifestations was “paedagogical”, as was sci-
ence, i.e. mathematics and natural sciences. Indeed,
translation as an intellectual phenomenon, researched in
depth by Fania Oz–Salzberger (: Encyclopedia of En-
lightenment), was a fundamental concept of the Euro-
pean Enlightenment. Translations would make it
possible to disseminate the ideas of modernity. Such
ideas and values included the notion of progress, uni-
versal moral and political values, universal humanism,
religious tolerance, justice, equality, freedom of thought
and action, human rights and universal education.

But what kind of works were the scholars of the Nation
translating to aid their teaching? Dimitrios Katartzis–Pho-
tiadis (1730–1807), who insisted on the need for transla-
tions to enlighten the Nation, even before Korais, stressed
that there was a need to translate the “educational” works
of European intellectuals. Another criterion for the selec-
tion of works to be translated or assorted was “eclecti-
cism”. This was essentially a “modus philosophandi” in
Europe during the 17th and 18th centuries. A thinker
would strive to reconcile the contradictions amongst var-
ious theories and synthesise a new one, assimilating those
elements that would help in approaching a problem. This
method thus avoided extremist positions and dogmatism.
Of course, this approach stands on the shoulders of an-
cient Greek philosophy, especially on the views of
Potamo of Alexandria. Its main proponents were the Ger-
man Johann Jacob Brucker (1696–1770) and Diderot (:
Encyclopedie, 1751–1772), who had written an extensive
article on the concept of Eclectisme. Korais also adopted
this approach, to achieve a compromise and conciliation
between contrasting views. Korais’ view is in fact a trans-
lation of part of Diderot’s article.

Λεζάντα



έργα χριστιανών της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκαν
στους κύκλους του «Καθολικού ∆ιαφωτισµού» (Catho-
lic Enlightenment). Για παράδειγµα, ο Μοισιόδαξ µετα-
φράζει την Ηθική Φιλοσοφία του L. Antonio Mutatori
(1672–1750) και ο Ν. Βάµβας την Philosophia moralis
του καθολικού Γάλλου Fr. Jacquier (1711–1788).

Ένα άλλο στοιχείο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού που
αποτελεί και πυρηνικό στόχο του, δηλαδή την αναγέν-
νηση της παιδείας και της αφύπνισης της εθνικής συ-
νείδησης είναι η συγγραφή έργων «Παιδαγωγίας», η
οποία εµφανιζόταν ως νέα επιστήµη: η αγωνία τους για
την παιδεία του έθνους οδήγησε στον προβληµατισµό
σχετικά µε την µέθοδο στην διδακτική πράξη. Ο Κα-
ταρτζής γράφει το εξής περί παιδαγωγίας: «Ἡ παιδα-
γωγία πραγµατώνεται εἰς τὸ τί ἐκλογὴν πρέπει νὰ
κάµνωµεν κατὰ τὰ µαθήµατα καὶ εἰς τί τρόπον νὰ ἀκο-
λουθῶµεν τὴν διδασκαλίαν». Παιδαγωγία έγραψαν οι Ι.
Μοισιόδαξ, Γαβριήλ Καλλονάς, Κ. Κούµας και πολλά
κείµενα παρόµοιου περιεχοµένου δηµοσιεύθηκαν στο
περιοδικό Λόγιος Ερµής, που εξέδιδε ο Άνθιµος Γαζής
στην Βιέννη. Τα έργα αυτά µπορούν να θεωρηθούν από
τη µια µεριά ως θεωρία ή φιλοσοφία της παιδείας και
από την άλλη ως συµβουλευτική διδακτική. Όσον
αφορά στο πρώτο, γινόταν σ’ αυτά τα κείµενα πολύς
λόγος για τους σκοπούς της παιδείας. Ενδεικτικά ο Κο-
ραής αναφέρουµε πως υποστήριξε σε όλους τους τό-
νους πως προέχοντες σκοποί της παιδείας, πέρα από την
παροχή γνώσεων, ήταν ο ηθικός, πολιτικός και εθνικός
σκοπός. Επίσης, η αναβίωση του ενδόξου παρελθόντος
και κυρίως η γλωσσική παιδεία. Για όλη αυτή την προ-
σφορά του Χίου εθνοδιδασκάλου ο κράτιστος των κλα-
σικών φιλολόγων Γερµανός Ulrich von Wilamowitz
–Mðllendorff έγραψε: «Ὁ Κοραὴς ἀπὸ Ῥωµιοὺς ἔκαµε
Ἕλληνας».

However, in the context of the Modern Greek Enlight-
enment, eclecticism also had another aspect: that of
choosing specific ideas, knowledge and opinions. The
Greek scholars chose to translate those works whose
content was not contrary to the Orthodox spirit, since –
to a certain extent– the concept of Orthodoxy at the time
was part of the National identity. They selected works
by Catholic Christians from the circles of the Catholic
Enlightenment. For example, Moisiodax translated the
Filosofia Morale of L. Antonio Muratori (1672–1750)
and N. Vamvas the Philosophia moralis of the French
Franciscan Fr. Jacquier (1711–1788).

Another element of Modern Greek Enlightenment, in-
deed a core objective thereof, manifested in educational
renaissance and the awakening of ethnic self–awareness,
was the writing of works on “Pedagogy”, then an emerg-
ing new science: its proponents’ deep concern about the
nation’s education led them to reflect on how this could
be used in the context of teaching. Regarding pedagogy,
Katartzis writes: «Ἡ παιδαγωγία πραγµατώνεται εἰς τὸ τί
ἐκλογὴν πρέπει νὰ κάµνωµεν κατὰ τὰ µαθήµατα καὶ εἰς
τί τρόπον νὰ ἀκολουθῶµεν τὴν διδασκαλίαν». Various
treatises on Pedagogy were written by I. Moisiodax,
Gavriil Kallonas and K. Koumas, while many texts on
the issue were published in the periodical Hermes o Lo-
gios, published by Anthimos Gazis in Vienna. These
works can be considered both as a theory or philosophy
of education and as advice to teachers. As regards the
first, these texts extensively discussed the purposes of
education. Korais in fact vigorously supported that, apart
from providing knowledge, the primary purposes of ed-
ucation concerned moral, political and national issues,
the revival of the glories of the past and –especially– lin-
guistic education. Korais’ extensive contribution was ac-
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V. Η πρόσληψη Ευρωπαίων φιλοσοφικο–
επιστημονικών ιδεών από 
τους Έλληνες λόγιους

Το πρόβληµα αυτό έχει µεγάλη ευρυχωρία και είναι
ανέφικτο να συµπτυχθεί στο πλαίσιο ενός συνοπτικού
προλόγου σ’ ένα θέµα που υπήρξε η sine qua non προ-
ϋπόθεση για την εθνική εξέγερση και άνοιξε τον δρόµο
για την κατάκτηση της ανεκτίµητης ελευθερίας.
Ωστόσο, πολύ συνοπτικά, µε τη µορφή λήµµατος λεξι-
κού, µπορούµε να αναφέρουµε µερικά στοιχεία.

α) Καρτεσιανισµός· ειδικά η γνωσιολογική θεωρία του
Γάλλου R. Descartes (1596–1650) πέρασε νωρίς σε κεί-
µενα λογίων του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Πρώτος,
ίσως, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660–1736) γνωρίζει και
αναφέρει: «Οἱ καρτεσιανοὶ Ῥενάτῳ–∆εκάρτῃ–Καρτ -
εσίῳ». Ο ∆. Καταρτζής (1730–1807) θέλει τον Descar-
tes στην ίδια µοίρα µε τον Σωκράτη, υπαινίσσεται την
θεωρία του Γάλλου φιλοσόφου Περί εµφύτων εννοιών
(Innatae motiones). Ο Ευγένιος Βούλγαρης παραπέµ-
πει πολλές φορές στα έργα του Descartes Λόγος περί της
µεθόδου και Οι πρώτες αρχές της φιλοσοφίας. Ο Ιώση-
πος Μοισιόδαξ µε ενθουσιασµό χαρακτηρίζει την καρ-
τεσιανή φιλοσοφία «νεωτερική», ενώ γράφει ότι αυτός
ο Καρτέσιος «ἀνακαίνισε τὸν ἀρχαῖον τρόπον τοῦ φι-
λοσοφεῖν καὶ νὰ φιλοσοφίσωσι».

β) Βακωνισµός· η θεωρία του Fr. Bacon (1561–1626)
περί γνώσεως, συµπλήρωση της επαγωγικής µεθόδου
της ταξινόµησης των επιστηµών και του χωρισµού της
φιλοσοφίας από την θεολογία. Την φιλοσοφία του
Bacon εντοπίζουµε στα κείµενα των ∆. Καταρτζή, Ιώ-
σηπου Μοισιόδακα, Ν. Βάµβα, αλλά και στην Λογική
του Ευγένιου Βούλγαρη. Το novum organum (Νέο όρ-
γανο) του Bacon είναι για τον Βούλγαρη σηµαντικό
έργο Λογικής και επιστηµολογίας.

knowledged by the great German classical scholar Ul-
rich von Wilamowitz–Mðllendorff, who wrote: «Ὁ
Κοραὴς ἀπὸ Ῥωµιοὺς ἔκαµε Ἕλληνας».

V. The assimilation of European philosophical
and scientific ideas by 
Greek scholars

This is a huge issue and cannot be exhausted in a short
preamble to an issue that was the sine qua non prereq-
uisite for the national uprising and paved the way for
the conquest of freedom. However, very briefly, in the
form of dictionary entries:

a) Cartesianism; especially the theory of knowledge of
the French R. Descartes (1596–1650) appeared early in
the texts of scholars of the Modern Greek Enlightenment.
Perhaps the first to discuss this concept is Methodios An-
thrakites (1660–1736) who states that: «Οἱ καρτεσιανοὶ
Ῥενάτῳ–∆εκάρτῃ–Καρτεσίῳ». D. Katartzis (1730–1807)
placed Descartes on a par with Socrates, alluding to the
theory of the French philosopher Innatae motiones. Eu-
genios Voulgaris often cites Descartes’ works Discourse
on Method and Principles of philosophy. Iosipos Moisio-
dax enthusiastically described Cartesian philosophy as
“modernist”, writing that Descartes «ἀνακαίνισε τὸν
ἀρχαῖον τρόπον τοῦ φιλοσοφεῖν καὶ νὰ φιλοσοφίσωσι».

b) Βaconism; the theory of Fr. Bacon (1561–1626) on
knowledge, supplementing the inductive approach to
classifying sciences and separating philosophy from the-
ology. Bacon’s philosophy can be found in the texts of
D. Katartzis, Iosipos Moisiodax, N. Vamvas, as well as
in Eugenios Voulgaris’ Logic. Voulgaris regards Bacon’s
Novum organum as a fundamental work on Logic and
Epistemology.
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γ) Νευτωνισµός· Ιδέες από το έργο Principia mathema-
ticae naturalis philosophiae (1687) του θεµελιωτή της
µηχανικής Isaak Newton (1643–1727). Πολλά στοιχεία
της φυσικής φιλοσοφίας του Νεύτωνα και µετάφραση
αποσπασµάτων των Principia εντοπίζουµε στο έργο του
Βούλγαρη Τὰ ἀρέσκοντα τοῖς φιλοσόφοις. Νευτώνειες
απόψεις εντοπίζουµε στο χειρόγραφο του Β. ∆αµοδού
(???). Επίσης, στα κείµενα του Ν. Βάµβα. Οι λόγιοι–
δάσκαλοι εµπιστεύονται τα Principia και τη φυσική φι-
λοσοφία του Νεύτωνα , ο οποίος συµπληρώνει τον τίτλο
του έργου του µε τον υπότιτλο and his system of the
world (και το σύστηµα του Θεού για τον κόσµο).

δ) Να προσθέσουµε ότι πολλοί λόγιοι άντλησαν αρκετές
πληροφορίες από την Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Ρήγας
Βελεστινλής, σε µεγάλο βαθµό, στο Φυσικῆς ἀπανθί-
σµατα, µεταφράζει λήµµατα από την Γαλλική Εγκυκλο-
παίδεια, καθώς επίσης και ο Α. Κοραής, ο οποίος επαινεί
το έργο αυτό, που θεωρήθηκε ως η φαρέτρα επαναστα-
τικών ιδεών. Επίσης, ο επαναστάτης Ρήγας µεταφράζει
και σχολιάζει το γαλλικό Σύνταγµα του 1797.

ε) Η ιταλική ηθική και πολιτική φιλοσοφία· Ο Μοισιό-
δαξ, όπως ήδη αναφέραµε, µεταφράζει την Ηθική του
Muratori, ενώ ο Κοραής το έργο του Beccaria Περί ποι-
νών και εγκληµάτων.

στ) Νωρίς έγινε γνωστή στους κύκλους του Νεοελληνι-
κού ∆ιαφωτισµού η σκέψη του John Locke (1632–
1704). Ο Ζακυνθινός Ιωάννης (Αγάπιος) Λίτινος

c) Newtonianism; the ideas put forth in Principia math-
ematicae naturalis philosophiae (1687) by Isaak New-
ton (1643–1727), the founder of modern engineering.
Voulgaris’ work What Philosophers Prefer presents
many elements of Newton’s natural philosophy and a
translation of excerpts from Principia. Newtonian views
can be found in the manuscript of V. Damodos (???) as
well as in N. Vamvas’s texts. These teacher–scholars
rely on the Principia and natural philosophy as ex-
pressed by Newton, who complemented the title of his
work with the subtitle and His system of the world.

d) Many scholars also drew information from the French
Encyclopédie. In his Anthology of Physics, Rigas
Feraios (Velestinlis) translated many articles from the
French Encyclopédie, as did A. Korais, who praised this
work, considered an arsenal of revolutionary ideas. The
revolutionary thinker Rigas Velestinlis also translated
and commented on the French Constitution of 1797.

e) Italian moral and political philosophy; as mentioned
above, Moisiodax translated Muratori’s Filosofia
Morale, while Korais translated Beccaria’s treatise On
Crimes and Punishments.

f) The philosophy of John Locke (1632–1704) became
popular with the circles of the Modern Greek Enlight-
enment from its early stages. Ioannis (Agapios) Litinos
(1750–1806), from Zakynthos, translated Locke’s An
Essay concerning Human Understanding (1690), pub-
lished in Venice in 1796, a pivotal work on the research
into human cognitive functions. In addition to the nu-
merous references he makes to Locke’s Essay in his
Logic (Leipzig 1776), E. Voulgaris translated part of the
Essay; the translation remains unpublished at the Na-
tional Library of Greece. Furthermore, through their



(1750–1806) µετέφρασε το σηµαντικό για την έρευνα
των γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπου έργο του
∆οκίµιο για την ανθρώπινη νόηση (1690), που εκδόθηκε
στη Βενετία το 1796. Ο Ε. Βούλγαρης, εκτός από το
πλήθος αναφορών που κάνει στο λοκιανό ∆οκίµιο στη
Λογική του (Λειψία 1776) µετέφρασε µέρος του ∆οκι-
µίου και η µετάφραση παραµένει ανέκδοτη στην Εθνική
Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Επίσης, οι ιδέες που διατυπώνει ο
Locke στο παιδαγωγικό του έργο Μερικές σκέψεις για
την παιδεία (Some thoughts concerning education
[1693]), µέσω της γαλλικής µετάφρασης, υπήρξαν τα
πρωτότυπα για να γράψουν ο Γαβριήλ Καλλονάς και ο
Μοισιόδακας έργο µε τίτλο Παιδαγωγία.

ζ) Ο Β. ∆αµοδός και ο Ε. Βούλγαρης δίδαξαν και έγρα-
ψαν «φυσιολογία», υιοθετώντας πολλές από τις ιδέες
του Γάλλου φιλοσόφου P. Gassendi (1592–1655). Οι
όροι «φυσική φιλοσοφία» (Philosophia naturalis), φυ-
σική (physica) και «φυσιολογία» (Physiologia) ήταν συ-
νώνυµοι τον 17ο αιώνα. Με τον όρο «φυσιολογία» στην
∆ύση εννοούσαν την µελέτη των φυσικών αντικειµέ-
νων, των φυσικών δυνάµεων, των αλληλεπιδράσεων και
των αιτιών τους. Όλη αυτή η ερευνητική προσπάθεια
γινόταν στο πλαίσιο πάντοτε µιας µεταφυσικής προ-
οπτικής και χριστιανικής πίστης. Η διδασκαλία και
έρευνα της φυσιολογίας σχετιζόταν σε µεγάλο βαθµό,
αν δεν ήταν προπαιδεία για τη θεολογία και την χρι-
στιανική πίστη.

η) Η κορύφωση του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού
(1800–1821) συµπίπτει µε τις επιδράσεις που άσκησε
στους «δασκάλους του Γένους» ο κύκλος των Γάλλων
Ιδεολόγων. Κύριοι εκπρόσωποι αυτού του πνευµατικού
κινήµατος ήταν ο Cabanis (1757–1808), o Thurot (Θυ-
ρώτος) και ο φίλος του Κοραή Destut de Tracy (1754–

French translation, the ideas expressed by Locke in his
paedagogical work Some thoughts concerning educa-
tion (1693) formed the basis for a treatise entitled Ped-
agogy, written by Gavriil Kallonas and Moisiodax.

g) V. Damodos and E. Voulgaris taught and wrote on
Physiology, adopting many of the ideas of the French
philosopher P. Gassendi (1592–1655). The terms ‘nat-
ural philosophy’ (Philosophia naturalis), ‘physics’
(physica) and ‘physiology’ (Physiologia) were synony-
mous in the 17th century. In Western Europe, the term
‘physiology’ was used to denote the study of physical
objects, physical forces, their interactions and causes.
All research into these matters was always conducted in
the context of a metaphysical perspective and Christian
beliefs. The teaching of and research on physiology was
largely interlinked with –if not a ministration for– the-
ology and the Christian faith.

h) The heyday of Modern Greek Enlightenment (1800–
1821) coincided with a growing influence by the French
Idéologues on the Greek scholars. The main representa-
tives of this intellectual movement were Cabanis (1757–
1808), Thurot, and Korais’ friend Destutt de Tracy
(1754–1836), who wrote the manifesto of the Idéologues,
Elements d’ideologie (1801). Korais introduced the neol-
ogism ‘ideology’ (from the Greek verb εἰδέναι, from
which the word ιδέα [idea] is derived), as he did with the
word civilisation, from the French civilization. In his open-
ing address at the Princely Academy of Bucharest in 1818
(published in the periodicals Hermes o Logios and Liter-
ary Telegraph of that year), Benjamin of Lesbos (1759–
1824) puts forth the definition of ideology. In his Elements
of Metaphysics (Vienna 1820, §108), he develops the def-
inition of ideology, based on Destutt de Tracy’s Éléments
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1836) που έγραψε το βασικό έργο, µανιφέστο των Ιδε-
ολόγων Elements d’ideologie (1801). Ο Κοραής εισά-
γει τον νεολογισµό «ιδεολογία» (από το ρήµα εἰδέναι
εξ ου και ιδέα), όπως εισήγαγε και τον όρο πολιτισµός
από το γαλλικό civilization. Ο Βενιαµίν Λέσβιος (1759–
1824), στον εναρκτήριο Λόγο του στην Ηγεµονική Ακα-
δηµία του Βουκουρεστίου το 1818 (που δηµοσιεύθηκε
στα περιοδικά Λόγιος Ερµής και Φιλολογικός τηλέγρα-
φος της ίδιας χρονιάς) συνθέτει τον ορισµό της ιδεολο-
γίας. Παράλληλα αναπτύσσει στα Στοιχεία της
Μεταφυσικής (Βιέννη 1820, §108) τον ορισµό της ιδεο-
λογίας µε βάση τα Éléments d’idéologie του Destut de
Tracy: «Ἐπειδὴ ἡ ἰδεολογία τῶν νεωτέρων εἶναι οὐδὲν
ἄλλο, εἰµὴ ἔκθεσις τῶν γνωστικῶν δυνάµεων εἴτε ἀνά-
λυσις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, τούτου ἕνεκεν ἂν τὸ παρὸν
κεφάλαιον ἔκθεσις τῶν γνωστικῶν δυνάµεων, εἶναι
οὐδὲν ἄλλο ἢ ἡ ἰδεολογία τῶν νεωτέρων». Όλες σχεδόν
οι εκδόσεις των έργων των «Γραικών νέας φιλολογίας»
δηµοσιεύθηκαν από τα τυπογραφεία Βιέννης, Παρισιού
και Βενετίας, που υπήρξαν, µαζί µε το Βουκουρέστι, και
τα κέντρα του παροικιακού ελληνισµού.

θ) Ανάµεσα στα ελάχιστα πρωτότυπα φιλοσοφικά κεί-
µενα που γράφτηκαν κατά την περίοδο του Νεοελληνι-
κού ∆ιαφωτισµού, εξέχουσα θέση κατέχει η περίφηµη
Ἑλληνικὴ Νοµαρχία Ἀνωνύµου τοῦ Ἕλληνος που τυπώ-
θηκε το 1806 στην Ιταλία, χωρίς την αναγραφή συγκε-
κριµένου τόπου, σε µικρό σχήµα και έχει τον υπότιτλο,
«ἤτοι λόγος περὶ ἐλευθερίας». Είναι ένα κείµενο πολιτι-
κής και ηθικής φιλοσοφίας, δριµύτατης, ανελέητης και
επιθετικής κριτικής εναντίον του κατεστηµένου σκοτα-
δισµού και της εθνικής και κοινωνικής καταπίεσης.
Αποτελεί µια σθεναρή και, µε επιχειρήµατα, θεµελιω-
µένη διακήρυξη ελευθερίας και υπεράσπισης των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Ο συγγραφέας, για τον οποίον

d’idéologie: “Ἐπειδὴ ἡ ἰδεολογία τῶν νεωτέρων εἶναι
οὐδὲν ἄλλο, εἰµὴ ἔκθεσις τῶν γνωστικῶν δυνάµεων εἴτε
ἀνάλυσις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, τούτου ἕνεκεν ἂν τὸ
παρὸν κεφάλαιον ἔκθεσις τῶν γνωστικῶν δυνάµεων, εἶναι
οὐδὲν ἄλλο ἢ ἡ ἰδεολογία τῶν νεωτέρων”. Almost all
works of “New Greek Literature” were published by print-
ing–houses in Vienna, Paris and Venice, which were,
along with Bucharest, the centres of the Greek Diaspora.

i) Among the few original philosophical texts written
during the period of the Modern Greek Enlightenment,
the most famous is perhaps the pamphlet Hellenic No-
marchy: a Discourse on Freedom, by “Anonymous the
Greek”, printed in 1806 in Italy, with no indication of a
specific location. This is a text of political and moral
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ακόµα και σήµερα δεν έχει καταλήξει η έρευνα, φαίνε-
ται ότι είχε σπουδάσει στη ∆ύση και εµπνέεται από το
επαναστατικό όραµα του Ρήγα, γεγονός που δείχνει µε
την ολόθερµη και υµνητική αφιέρωσή του στον πρωτο-
µάστορα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ο συγγραφέας
σηµειώνει ότι χρησιµοποίησε σηµειώσεις (χαρτία) που
είχε κατά καιρούς συλλέξει, δηλαδή το έργο στηρίζεται
σε βιβλιογραφία. Προσφέρεται σε πολλές φιλοσοφικές
αναγνώσεις και αναλύσεις, χάρη στο πλούσιο σε ιδέες
περιεχόµενό του. Το ύφος της αµείλικτης κριτικής του
Ανώνυµου παραπέµπει στον Γάλλο Voltaire (1694–
1778). Αποτελεί ένα µαχητικό µανιφέστο φιλοπατρίας
και δηµοκρατίας. Με χειµαρρώδες ύφος σε εναλλασ-
σόµενους τόνους, καταγγελτικούς για την κατάντια των
Ελλήνων και διθυραµβικούς για το ένδοξο παρελθόν
τους, συνεπαίρνει τον αναγνώστη µε την ευθύτητα, την
παρρησία, την ειλικρίνεια, τον πόνο για την υπόδουλη
πατρίδα. Μοιάζει σαν να ανοίγει διάλογο µε τον Έλ-
ληνα αναγνώστη του. Είναι χαρακτηριστικό το motto
που αναγράφεται στην εισαγωγή «στοχάσου καὶ ἀρκεῖ»,
το οποίο παραπέµπει από τη µια µεριά στο σύνθηµα του
Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού «τόλµα να γνωρίσεις» και
από την άλλη σ’ εκείνο του Ρήγα «ὅποιος ἐλεύθερα συλ-
λογᾶται συλλογᾶται καλά». Αυτό το motto δείχνει την
εµπιστοσύνη του συγγραφέα στην ελεύθερη σκέψη και
τον ορθό λόγο. Αποτελεί ένα βροντώδες σάλπισµα για
ξύπνηµα των Ελλήνων, που το ερµηνεύουµε ως εξής:
έχε εµπιστοσύνη στο λογικό σου όχι µόνο για να προ-
οδεύσεις προσωπικά, αλλά και για να ανατρέψεις κάθε
κατάσταση που σε καταπνίγει. Ο Ανώνυµος είναι πε-
πεισµένος πως το όραµά του για την ανάκτηση της
ελευθερίας και την καθιέρωση της «νοµαρχίας = άρχουν
οι νόµοι» δεν µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα παρά
µόνο µε την αφύπνιση της εθνικής και κοινωνικής συ-

philosophy, voicing harsh, ruthless and aggressive crit-
icism against established obscurantism and national and
social oppression. It is a strong, well–argued and
founded declaration of freedom and a defence of human
rights. The author –whom even repeated scholarly in-
vestigations have proven unable to identify to date– ap-
pears to have studied in the West; he was inspired by
Velestinlis’ revolutionary vision, as shown by his whole-
hearted and enthusiastic dedication to the architect of
the Greek National Awakening. The author reports that
he used notes (χαρτία [papers]) that he had collected
over time, meaning that his work was reference–based.
Its content, rich in ideas, makes it ideal for multiple
philosophical readings and analyses. The style of
Anonymous’s relentless criticism shows signs of influ-
ence by the French Voltaire (1694–1778). It is a mili-
tant manifesto of patriotism and democracy. Scaturient
and with fast–paced changes in tone, it denounces the
decline of the Greeks while exalting their glorious past;
it fascinates the reader with its honesty, boldness and
sincerity, and the pain it voices for the enslaved country.
It thus appears to be initiating a dialogue with its Greek
reader. The motto written in the introduction, «στοχάσου
καὶ ἀρκεῖ», is reminiscent on the one hand of the motto
of the European Enlightenment ‘sapere aude’ [dare to
know] and on the other of Velestinlis’ «ὅποιος ἐλεύθερα
συλλογᾶται συλλογᾶται καλά» [we think right when we
dare to think freely]. This motto testifies to the author’s
belief in free thinking and recta ratio. It is a thunderous
trumpet call for the awakening of the Greeks, which we
interpret as follows: trust in your logic not only for your
personal progress, but also to overthrow any situation
you feel as suffocating. Anonymous is convinced that
his vision of regaining freedom and the establishment
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νείδησης, η οποία θα συντελεστεί αποκλειστικά και
µόνο µε την παιδεία. Ο Ανώνυµος, όπως και ο Κοραής,
είναι θιασώτης της «αβασίλευτης δηµοκρατίας» και
απορρίπτουν µετά βδελυγµίας κάθε µορφής διακρί-
σεων, προβάλλοντας την ανάγκη της αξιοκρατίας.

Το περισπούδαστο, ενθουσιώδες αλλά και αποδεικτικό
αυτό κείµενο, έκφραση άδολου πατριωτισµού και ελεύ-
θερης σκέψης, καταλήγει µε εκφράσεις που περιγρά-
φουν ορµητικό επαναστάτη που κρατάει το λάβαρο της
ελευθερίας στα χέρια:

Ὁ χαρακτήρ µας, ἡ ποσότης µας, τὰ ἤθη µας, τὸ
γῆρας τῆς τυραννίας, τὸ πλῆθος τῶν συνδροµητῶν
καὶ ἡ φυγὴ τῆς ἀµαθείας, ἐστάθησαν τὰ ἀναντίρ -
ρητα δικαιολογήµατά µου. Ἐν ἑνὶ λόγῳ, ἔδειξα τοῦ
καθενὸς ποῦ εὑρίσκεται ἡ εὐτυχία του. Ἄµποτες,
λοιπόν, ὅλοι µας νὰ κινήσωµεν πρὸς ἀπάντησίν
της, καὶ νὰ ἀξιωθῶµεν ταχέως νὰ δοξάσωµεν τὸ
ὄνοµα τῆς Ἑλλάδος, καὶ σκιρτίζοντες νὰ
ἀλαλάξωµεν: Ζήτω ἡ Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων εἰς
αἰῶνας αἰώνων! Γένοιτο, γένοιτο!

VI. Επίλογος

Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, µε την πρόσληψη φιλο-
σοφικών και επιστηµονικών γνώσεων από την «φωτι-
σµένη Ευρώπη», και η διάχυση ηθικο–πολιτικών ιδεών,
σε συνδυασµό µε τη µνήµη του ένδοξου παρελθόντος
µέσω της έκδοσης κειµένων της αρχαίας κληρονοµιάς,
δεν προοιµίασαν µόνο την Εθνική εξέγερση του ’21,
αλλά οι ιδέες προσδιόρισαν στη συνέχεια την πολιτική
και κοινωνική ζωή του νεόδµητου κράτους. Σε όλα τα
προεπαναστατικά συντάγµατα αποτυπώθηκαν ιδέες και
προστάγµατα του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού, όπως αφο-
µοιώθηκαν και διακηρύχθηκαν από τον Βούλγαρη «περί

of a ‘nomarchy’ [rule of law] can only become real by
awakening ethic and social self–awareness, which may
take place solely through education. Like Korais,
Anonymous is a supporter of ‘kingless democracy’.
They both abhorrently reject all forms of discrimination,
highlighting the need for meritocracy.

This elaborate, enthusiastic and evidentiary text, an ex-
pression of pure patriotism and free thought, concludes
with expressions describing an impassioned revolution-
ary, holding the banner of freedom in his hands:

Ὁ χαρακτήρ µας, ἡ ποσότης µας, τὰ ἤθη µας, τὸ
γῆρας τῆς τυραννίας, τὸ πλῆθος τῶν συνδροµητῶν
καὶ ἡ φυγὴ τῆς ἀµαθείας, ἐστάθησαν τὰ ἀναντίρ -
ρητα δικαιολογήµατά µου. Ἐν ἑνὶ λόγῳ, ἔδειξα τοῦ
καθενὸς ποῦ εὑρίσκεται ἡ εὐτυχία του. Ἄµποτες,
λοιπόν, ὅλοι µας νὰ κινήσωµεν πρὸς ἀπάντησίν
της, καὶ νὰ ἀξιωθῶµεν ταχέως νὰ δοξάσωµεν τὸ
ὄνοµα τῆς Ἑλλάδος, καὶ σκιρτίζοντες νὰ
ἀλαλάξωµεν: Ζήτω ἡ Ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων εἰς
αἰῶνας αἰώνων! Γένοιτο, γένοιτο!

VI. Epilogue

Through the assimilation of philosophical and scientific
thought from “enlightened Europe”, the diffusion of
moral and political ideas, and the awakening of the
memory of a glorious past via the publication of texts
drawing on the ancient Greek heritage, the Modern
Greek Enlightenment did not only set the foundations
for the 1821 Greek War of Independence, but also gave
rise to the ideas that determined the political and social
life of the newly–created state. All pre–revolutionary
constitutions reflected the ideas and commandments of
the European Enlightenment, as assimilated and put
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ανεξιθρησκείας», τον Ρήγα, τον Κοραή, τον Ανώνυµο,
τον Βενιαµίν Λέσβιο και τόσους άλλους. Τούτο επιβε-
βαιώνεται από τις διατάξεις του Προσωρινοῦ πολιτεύ-
µατος τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1822 ἔτους (Α΄ ἐν Ἐπιδαύρῳ
Ἐθνοσυνέλευσις) και τις «σηµειώσεις» του Κοραή πάνω

forth by Voulgaris “on religious freedom”, by Velestin-
lis, Korais, Anonymous, by Benjamin of Lesbos and so
many others. This is reflected in the provisions of the
Provisional Constitution of Greece of 1822 (First Na-
tional Assembly at Epidaurus) and Korais’ “notes”
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σ’ αυτό. Όπως οµολογείται, αυτό το σύνταγµα υπήρξε
το πιο φιλελεύθερο, δηµοκρατικό και νεωτερικό απ’ όσα
µέχρι τότε επαναστατικά συντάγµατα στην Ευρώπη και
την Αµερική είχαν ψηφισθεί. Στο σύνταγµα του 1822 θε-
σπίζονται δικαιώµατα, ισότητα, δικαιοσύνη, ανεξιθρη-
σκεία, πολιτική ελευθερία, παιδεία κ.λπ. Να
προ σθέσουµε πως τα αιτήµατα, τα οράµατα και οι προσ-
δοκίες των εκπροσώπων του Νεοελληνικού ∆ιαφωτι-
σµού απηχούνται έντονα στο παρακάτω απόσπασµα από
την ∆ιακήρυξιν τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας περὶ
τῆς σηµασίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαι δεύ σεως (Τρίπολη,
27 Απριλίου 1822, µόλις τέσσερις µήνες µετά την ψή-
φιση του Προσωρινού Πολιτεύµατος):

Πατριώται! Ἡ παιδεία εἶναι τόσον ἀναγκαία,
ὅσον ἀναγκαία εἶναι ἡ τροφὴ διὰ τὴν συντήρησιν
τῆς ζωῆς του […] ὁ ∆ηµιουργὸς ὁ πλάσας τὸν
ἀνθρώπινον νοῦ καὶ ἐπιστήµης δεκτικὸν καὶ δοὺς
εἰς αὐτὸν τὴν ἐξαιρετικὴν δύναµιν τοῦ τελειοποι-
είσθαι, ἀπαιτεῖ ἀφεύκτως τοῦ λογικοῦ του τὴν
καλλιέργειαν (ορθολογισµός) […] εὔκολον εἶναι,
ἀδελφοί, νὰ συµπεράνητε ὅλα τὰ ἀγαθά, ὅσα
ἀναγκαίως ἐπιφέρει ἡ παιδεία εἰς τὰς πολιτικᾶς
κοινωνίας. Ἡ φιλοσοφία ὕψωσεν  τὴν περικλεε-
στάτην Εὐρώπην εἰς τὸν ἀνώτατον βαθµὸν τῆς
δόξης καὶ τῆς λαµπρότητος […]

Έµµεσα αλλά σαφώς στο κείµενο της ∆ιακήρυξης οµο-
λογείται η οφειλή της εθνικής εξέγερσης στην παιδεία
που προηγήθηκε µε τους «δασκάλους του Γένους», που
ανήκαν στον κύκλο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού.

Κλείνω αυτό το πολύ συνοπτικό σηµείωµά µου µ’ ένα
όραµα που δεν είναι επετειακό µόνο. Θ’ αποτελέσει όρ-
γανο εθνικής αυτογνωσίας, αν κάποιο πνευµατικό
Ίδρυµα αναλάµβανε την σύνταξη Εγκυκλοπαίδειας του

thereon. This constitution is widely regarded as being
the most liberal, democratic and modernist of the revo-
lutionary constitutions adopted in Europe and America
up to that time. The Constitution of 1822 establishes
rights on equality, justice, religious freedom, political
freedom, education, etc. We should add that the de-
mands, visions and expectations of the representatives
of the Modern Greek Enlightenment are strongly re-
flected in the following excerpt from the Declaration of
the Peloponnesian Senate on the importance of Greek
Education (Tripoli, 27 April 1822, just four months after
the adoption of the Provisional Constitution):

Πατριώται! Ἡ παιδεία εἶναι τόσον ἀναγκαία,
ὅσον ἀναγκαία εἶναι ἡ τροφὴ διὰ τὴν συντήρησιν
τῆς ζωῆς του […] ὁ ∆ηµιουργὸς ὁ πλάσας τὸν
ἀνθρώπινον νοῦ καὶ ἐπιστήµης δεκτικὸν καὶ δοὺς
εἰς αὐτὸν τὴν ἐξαιρετικὴν δύναµιν τοῦ τελειοποι-
είσθαι, ἀπαιτεῖ ἀφεύκτως τοῦ λογικοῦ του τὴν
καλλιέργειαν (ορθολογισµός) […] εὔκολον εἶναι,
ἀδελφοί, νὰ συµπεράνητε ὅλα τὰ ἀγαθά, ὅσα
ἀναγκαίως ἐπιφέρει ἡ παιδεία εἰς τὰς πολιτικᾶς
κοινωνίας. Ἡ φιλοσοφία ὕψωσεν  τὴν περικλεε-
στάτην Εὐρώπην εἰς τὸν ἀνώτατον βαθµὸν τῆς
δόξης καὶ τῆς λαµπρότητος […]

Indirectly, but clearly, the text of the Declaration admits
that the national uprising is indebted to the educational
efforts of the great teachers of the Nation, belonging to
the circle of the Modern Greek Enlightenment.

I conclude this very brief note with a vision that goes
beyond the celebrations of this anniversary. It would
be an instrument of national self–awareness if a Foun-
dation were to undertake the authoring of an Ency-
clopaedia of the Modern Greek Enlightenment such as
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Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού σαν αυτήν που έχει ήδη εκ-
δοθεί για τον ευρωπαϊκό χώρο. (Alan Charles Kors (edi-
tor in chief), Encyclopedia of the Enlightenment, vols.
I–IV, OUP, Oxford 2003).

Πάτρα, 6 Μαρτίου 2021

Ι.Γ. ∆ελλής
Οµότιµος Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Πατρών

that already published for the European Enlighten-
ment. (Alan Charles Kors (editor in chief), Encyclo-
pedia of the Enlightenment, vols. I–IV, OUP, Oxford
2003).

Patras, 6 March 2021

I.G. Dellis
Professor Emeritus 
University of Patras
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Σε αντίθεση µε το αρνητικό αποτέλεσµα που είχαν οι επανα-
στατικές ενέργειες του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παραδου-
νάβιες Ηγεµονίες (Βλαχία, Μολδαβία) µε αποκορύφωµα την
αυτοθυσία του Ιερού Λόχου στο ∆ραγατσάνι (7.6.1821), η Επα-
νάσταση που ξέσπασε στον νότιο ελλαδικό χώρο (Πελοπόννη-
σος, Στερεά Ελλάδα, νησιά Αιγαίου) τον Μάρτιο του 1821 είχε
θετική εξέλιξη εξαιτίας των πολλών ευνοϊκών συνθηκών που
επικρατούσαν στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.
Συγκεκριµένα στις προαναφερθείσες γεωγραφικές περιοχές η
συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων ανήκε στους ορθοδό-
ξους χριστιανούς, ενώ οι µουσουλµάνοι ήσαν ελάχιστοι. Η Φι-
λική Εταιρεία είχε κατορθώσει να µυήσει στην Πελοπόννησο
έως τις αρχές του 1821 το µεγαλύτερο µέρος της πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας. Ευνοϊκός επίσης παράγοντας για τον ελ-
ληνικό απελευθερωτικό Αγώνα αποτέλεσε η γεωµορφολογία
των εξεγερµένων περιοχών. Τόσο στην Πελοπόννησο (Μοριάς)
όσο και στη Στ. Ελλάδα (Ρούµελη) υπήρχαν ορεινοί όγκοι, κοι-
λάδες και λίγα περάσµατα, που δυσκόλευαν τον κεντρικό
έλεγχο, καθιστούσαν δυσχερή τη στρατιωτική τους ενίσχυση,
ευνοούσαν τον κλεφτοπόλεµο και άφηναν λίγες µόνο διαβά-
σεις για τα εχθρικά στρατεύµατα µε συνέπεια να µην µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τους Οθωµανούς το κυριότερο τους όπλο,
το ιππικό. Συγχρόνως στον νότιο ελλαδικό χώρο οι οθωµανι-

Alexandros Ypsilantis’ revolutionary actions in the
Danubian Principalities (Wallachia, Moldavia), cul-
minating in the self-sacrifice of the Sacred Battal-
ion –a small regular army corps of Greek students–
in Dragashani (June 7, 1821), were not successful.
On the contrary, the Revolution that broke out in
southern Greece (Peloponnese, Central Greece,
Aegean islands) in March 1821, ran a positive
course due to multiple favourable conditions in the
region, particularly in the Peloponnese. There, the
geomorphology of the rebelling regions was bene-
ficial because the mountains, the valleys, and the
few narrow passages of the Peloponnese and Cen-
tral Greece (Roumeli) hindered the Ottomans’ cen-
tral control and military reinforcement, while
favouring guerrilla fighting. The lay out of the soil
allowed few passages for enemy troops, and the Ot-
tomans could not use their primary asset, i.e the
cavalry, while they met great difficulties in deploy-
ing large detachments of the infantry. The Ottoman
military forces in southern Greece were scarce at
the time, as the bulk of the Ottoman army was fight-
ing to suppress Ali Pasha’s of Tepelen revolt in
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κές στρατιωτικές δυνάµεις ήσαν περιορισµένες. Η ανταρσία
του Αλή πασά Τεπελενλή στα Ιωάννινα είχε αναγκάσει µεγάλο
µέρος των Οθωµανών να µεταφερθεί στην Ήπειρο, για να την
καταστείλει. Επιπρόσθετα στη Ρούµελη υπήρχαν εµπειροπόλε-
µοι και ισχυροί αρµατολοί, που τροφοδότησαν τον απελευθε-
ρωτικό Αγώνα µε το απαραίτητο εµπειροπόλεµο έµψυχο
δυναµικό. Οι δε Πελοποννήσιοι κοινοτικοί άρχοντες µε τη δι-
οικητική τους εµπειρία κάλυψαν τις πολιτικές και διοικητικές
απαιτήσεις της Επανάστασης και στελέχωσαν τις επαναστατι-
κές κυβερνήσεις. Στις ευνοϊκές συνθήκες συµπεριλαµβάνονταν
το ότι η Πελοπόννησος και η Ρούµελη βρίσκονταν µακριά από
τα µεγάλα διοικητικά και στρατιωτικά οθωµανικά κέντρα (Λά-
ρισα, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι κ.λπ.), καθώς και το προνο-
µιακό καθεστώς της Μάνης, η περιοχή της οποίας δεν υπαγόταν
στο Mora-vali-si (βαλής της Πελοποννήσου), αλλά διοικείτο
από χριστιανό µπέη που λογοδοτούσε στον Καπουδάν πασά
(Kapudan pasa).Τέλος οι επαναστάτες είχαν στη διάθεσή τους
τα πολυάριθµα και αξιόµαχα πλοία του Τρινήσιου Στόλου
(Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά), που τους επέτρεπαν να πολιορκούν πα-
ραθαλάσσια κάστρα, να µεταφέρουν στρατεύµατα και πολε-
µοφόδια και να εµποδίσουν τις εχθρικές αποβάσεις. 

Η άλωση της Τριπολιτσάς από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
(23.9.1821), το διοικητικό κέντρο των Οθωµανών στην Πε-
λοπόννησο, αποτέλεσε το σηµαντικότερο στρατιωτικό γεγο-
νός του πρώτου έτους της Επανάστασης και επέδρασε θετικά
στην όλη εξέλιξη του απελευθερωτικού Αγώνα. Κατά τη διάρ-
κεια επίσης της πολιορκίας κατέστη φανερή η στρατιωτική
δεινότητα του Κολοκοτρώνη. Ωστόσο ένα σχεδόν έτος µετά
την έναρξη της Επανάστασης, οθωµανικοί θύλακες εξακο-
λουθούσαν να υπάρχουν σε σηµαντικά -από στρατιωτικής
άποψης- σηµεία της Πελοποννήσου (Μεθώνη, Κορώνη,
Πάτρα, Ρίο, Κόρινθος, Ναύπλιο κ.λπ). Η αδυναµία των επα-
ναστατών να καταλάβουν τις προαναφερθείσες περιοχές τους
οδήγησε σε πολύµηνες πολιορκίες, όπως αυτές της Τριπολι-

Ioannina, Epirus. The Roumeli’s war-tarned and
powerful chieftains supplied the revolutionaries
with real military experienced troops, while the
Peloponnesian leaders used their experience in
leadership to meet the political and administrative
requirements of the Revolution and staff the revo-
lutionary governments. Furthermore, the Pelopon-
nese and the Roumeli were far from the major
Ottoman administrative and military centers
(Larissa, Thessaloniki, Monastiri, etc.), while Mani
had a privileged status, as it was for long ruled by
a Christian bey reporting to the Kapudan pasha,
and was not under the Mora-valisi (administrator
of the Peloponnese or ‘Morea’). Assisted by the
strong, battle worthy Three-Island Fleet (Hydra,
Spetses, Psara), the revolutionaries besieged coastal
castles, transported troops, ammunition and sup-
plies, and prevented enemy landings.

The most significant military event during the first
year of the Revolution was the fall of Tripolitsa, the
Ottomans’ administrative centre of the Pelopon-
nese, to Theodoros Kolokotronis (September 23,
1821). The fall of the city highlighted the military
prowess of Kolokotronis and was proved crucial for
the course of the War of Independence. However,
almost a year after the outburst of the Revolution,
Ottoman enclaves were still present at strategically
important locations in the Peloponnese (Methoni,
Koroni, Patras, Rio, Corinth, Nauplion, etc.). The
revolutionaries’ inability to occupy these areas led
to long sieges, such as those of Tripolitsa and Pa-
tras. During that time, the Revolution was also
spread to Central Greece. There, the self-sacrifice of
Athanasios Diakos in Alamana was followed by the
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τσάς και των Πατρών. Την ίδια περίοδο η Επανάσταση εξα-
πλώθηκε και στη δυτική Στ. Ελλάδα. Εκεί την αυτοθυσία του
Αθανάσιου ∆ιάκου στην Αλαµάνα ακολούθησε η επιτυχηµένη
διαφυγή του Οδυσσέα Ανδρούτσου από το χάνι της Γραβιάς
και η σηµαντική νίκη των Ελλήνων στα Βασιλικά (26-
28.8.1821), όπου µεγάλες οθωµανικές δυνάµεις (8.000 άν-
δρες) αναχαιτίστηκαν µε σοβαρές απώλειες στο ανθρώπινο
δυναµικό τους.

Εξαιρώντας το φρούριο της Κορίνθου, που παραδόθηκε
(14.1.1822), οι υπόλοιπες πολιορκίες δεν είχαν το αίσιο απο-
τέλεσµα που οι επαναστάτες ανέµεναν (π.χ. κάστρο της Πά-
τρας). Παράλληλα ο θάνατος του Αλή πασά στα Ιωάννινα
(24.1.1822) απελευθέρωσε πλήθος οθωµανικών δυνάµεων
που έως τότε ήσαν απασχοληµένες στην Ήπειρο. Λίγους
µήνες αργότερα (Ιούνιος 1822) συγκεντρώθηκε στο Ζητούνι
(Λαµία) αυξηµένος αριθµός οθωµανικών στρατευµάτων -πε-
ρίπου 30.000 άτοµα- µε επικεφαλής το Μαχµούτ πασά ∆ρά-
µαλη, προκειµένου να καταστείλει την Επανάσταση στην
Πελοπόννησο. Το πολυπληθές στράτευµα του ∆ράµαλη διέ-
νυσε χωρίς απώλειες την ανατολική Ρούµελη, προκαλώντας
πανικό στους κατοίκους. Στις αρχές Ιουλίου οι Οθωµανοί διέ-
βησαν τον Ισθµό και εισήλθαν στην επαρχία της Κορίνθου.
Η διοίκηση των επαναστατών, που από τις αρχές του 1822
είχε εγκατασταθεί εκεί, κατέφυγε για λόγους ασφαλείας στα
νησιά του Αργοσαρωνικού. Όταν ξεπεράστηκε ο αρχικός πα-
νικός, οι επαναστατικές δυνάµεις άρχισαν να οργανώνουν την
άµυνά τους. Κύριο µέληµά τους ήταν η καταστροφή της
αγροτικής παραγωγής και των πηγαδιών, ούτως ώστε να προ-
κληθούν επισιτιστικά προβλήµατα στον εχθρό. Σύντοµα η
συγκεκριµένη τακτική απέδωσε µε συνέπεια να εξαντληθούν
τα αποθέµατα τροφίµων στο οθωµανικό στρατόπεδο και µαζί
τους να εξαντληθούν οι στρατιώτες του ∆ράµαλη. Αυτή η κα-
τάσταση εµπόδισε την ολοκλήρωση της πορείας του εχθρού
προς το πολιορκηµένο Ναύπλιο. Ο ∆ράµαλης θέλησε τότε να

successful escape of Odysseus Androutsos from the
inn of Gravia, and the important Greek victory at
Vassilika (August 26-28, 1821), where large Ot-
toman forces (8,000 men) were intercepted, with
severe casualties.

Except for the siege of the fortress of Corinth, which
was surrendered in 1822, the other sieges could not
end in favour of the revolutionaries. Meanwhile, the
death of Ali Pasha in Ioannina (January 24, 1822)
meant that the Ottoman forces that had thus far been
engaged in Epirus were now free to move against
the Greeks. A few months later (June 1822), numer-
ous Ottoman troops -approximately 30,000 men led
by Mahmud Dramali Pasha- were gathered in Zi-
touni (Lamia), intended to be moved and suppress
the Revolution in the Peloponnese. Dramali’s large
army passed unopposed through eastern Roumeli,
bringing destruction. In early July, the Ottoman van-
guard crossed the Isthmus into the province of
Corinth. For safety reasons, the “government” of the
revolutionaries, established there since early 1822,
took refuge at the Saronic Gulf islands .Overcom-
ing the initial panic, the revolutionary forces set out
to organise their defence, destroying crops and
wells, to deprive the enemy of food. This tactic soon
proved successful, annihilating food supplies of the
Ottoman camp and exhausting Dramali’s soldiers.
This put an end to the Ottomans’ plan to head to-
wards the besieged Nauplion, so Dramali attempted
to return to Corinth. However, as Kolokotronis had
foreseen this, he guarded the area’s approaches. In
the ensuing battles, the Ottoman army suffered sig-
nificant casualties at Dervenakia (July 26, 1822),
Agios Sostis (July 26, 1822), and Agionori (July 28,
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1822). By the time Dramali finally arrived in
Corinth, he had lost almost one third of his initial
forces. In late October, the Greeks regained control
of Corinth, and, few days later, took over the
fortresses of Nauplion (Palamidi and Its-Kale). Nev-
ertheless, almost a year later (December 1823) the
fortresses of Methoni, Koroni, Patras, and Rio con-
tinued to be under Ottoman control.

Throughout the Greek Revolution, the Greek troops
focused on taking over fortresses within the Greek
territory, to gain a military advantage over the
enemy. As the Greek irregulars were no match for
the powerful Ottoman cavalry in the open battlefield,
taking these fortresses would allow them to control
the already liberated territories. This led to an attempt
to occupy the Acropolis of Athens, since its occupa-
tion would allow the Greeks to control the whole of
Attica. Taking the Acropolis was a constant cause of
battles between the Ottomans and the Greeks that led
to a seemingly endless military confrontation. Thus,
Athens gradually became the centre of military op-
erations in eastern Central Greece, a region that none
of the two opposing forces managed to completely
and irrevocably dominate until the end of the hostil-
ities (1829).

The key events after the first year of the Greek Rev-
olution were the surrender of the Acropolis by the Ot-
tomans, the repeated failed attempts of the
revolutionaries to occupy the fortresses of Chalkida
and Karystos in Evia (1823-1824), the conflict be-
tween the revolutionary government and O. An-
droutsos, the Ottomans’ failure in subduing the
revolted areas, and the Greeks’ failure to dominate in

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η :  Μ Ι Α  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η  Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η /   T H E  G R E E K  W A R  O F  I N D E P E N D E N C E :  A  B R I E F  R E V I E W

επιστρέψει στην Κόρινθο. Ωστόσο τα σχέδιά του είχε προ-
βλέψει ο Θ. Κολοκοτρώνης, που φρόντισε να καταλάβει καί-
ριες θέσεις σε στενά περάσµατα (δερβένια) της περιοχής. Στα
τέλη Ιουλίου ο οθωµανικός στρατός υπέστη σηµαντικότατες
φθορές στις θέσεις ∆ερβενάκια (26.7.1822), Άγιος Σώστης
(26.7.1822) και Αγιονόρι (28.7.1822). Όταν τελικά ο ∆ράµα-
λης κατέφτασε στην Κόρινθο, είχε απολέσει το ένα τρίτο σχε-
δόν της αρχικής του δύναµης. Στα τέλη Οκτωβρίου η
Κόρινθος πέρασε και πάλι στον έλεγχο των Ελλήνων και
λίγες ηµέρες αργότερα περιήλθαν στην κατοχή τους τα φρού-
ρια του Ναυπλίου (Παλαµήδι, Ιτς-Καλέ). Παρά ταύτα έναν
σχεδόν χρόνο αργότερα (∆εκέµβριος 1823) τα φρούρια της
Μεθώνης, της Κορώνης, της Πάτρας, του Ρίου, συνέχισαν να
βρίσκονται υπό οθωµανικό έλεγχο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης το κύριο
µέληµα των επαναστατών ήταν η κατοχή των φρουρίων στον
ελλαδικό χώρο, καθώς ο έλεγχός τους παρείχε στρατιωτικά
πλεονεκτήµατα έναντι του εχθρού. Συγκεκριµένα, επειδή τα
άτακτα στρατεύµατα των Ελλήνων υστερούσαν στο ανοικτό
πεδίο της µάχης έναντι του ισχυρού οθωµανικού ιππικού, µέσω
της κατοχήs των φρουρίων µπορούσε να επιτυγχάνεται ο έλεγ-
χος των ήδη απελευθερωµένων εδαφών. Στο πλαίσιο αυτό εν-
τάσσεται και ο έλεγχος της Ακρόπολης των Αθηνών από τους
Έλληνες, και συνακόλουθα η κυριαρχία τους στην Αττική. Η
συγκεκριµένη επιδίωξη αποτέλεσε ένα διαρκές και αγωνιώδες
«bras de fer» µεταξύ Οθωµανών και Ελλήνων, µια στρατιω-
τική επιχείρηση χωρίς διαφαινόµενο τέλος, η οποία γνώρισε
ανατροπές, καθώς έγερνε άλλοτε υπέρ της µιας και άλλοτε
υπέρ της άλλης πλευράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα κα-
τέστη σταδιακά επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων
στην ανατολική Στ. Ελλάδα, στην οποία εντέλει κανείς από
τους εµπολέµους δεν κατάφερε να κυριαρχήσει πλήρως και
αµετάκλητα έως τον τερµατισµό των εχθροπραξιών (1829). 

H παράδοση της Ακρόπολης από τους Οθωµανούς, οι αλλε-
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πάλληλες αλλά αποτυχηµένες προσπάθειες των επαναστατών
να καταλάβουν τα φρούρια της Χαλκίδας και της Καρύστου
στην Εύβοια (1823-1824), η σύγκρουση της κεντρικής διοί-
κησης µε τον Οδ. Ανδρούτσο και η αποτυχία των Οθωµανών
να καθυποτάξουν τις επαναστατηµένες περιοχές, αλλά και των
Ελλήνων να κυριαρχήσουν στην ανατολική Στερεά υπήρξαν
σε γενικές γραµµές τα γεγονότα που ακολούθησαν το πρώτο
έτος της Ελληνικής Επανάστασης. Όσο για το πέρασµα του
Μαχµούτ πασά ∆ράµαλη από την ανατολική Στερεάπρος την
Πελοπόννησο (καλοκαίρι 1822) έπληξε την Επανάσταση,
αλλά δεν την κατέστειλε. Ο Παρνασσός, ο Ελικώνας, η Λο-
κρίδα, τα Σάλωνα (Άµφισσα), η Λιβαδειά, η Θήβα αποτέλε-
σαν πεδία σκληρών συγκρούσεων και η νίκη έγερνε άλλοτε
υπέρ των Οθωµανών και άλλοτε υπέρ των επαναστατών. Το
γεγονός ότι κανείς από τους εµπολέµους δεν είχε τον πλήρη
έλεγχο της Στ. Ελλάδας οδήγησε την κατάληψη της Ακρόπο-
λης στο να αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία. Σταδιακά µάλιστα ο
χώρος αποτέλεσε τον πυρήνα της Επανάστασης και το επίκεν-
τρο των πολεµικών επιχειρήσεων στην ανατολική Ρούµελη.

Οι στρατιωτικές επιτυχίες των δύο πρώτων ετών της Ελληνι-
κής Επανάστασης αµαυρώθηκαν από τους εµφύλιους πολέ-
µους της περιόδου 1823-1824. Τα διάφορα κέντρα εξουσίας
των επαναστατηµένων Ελλήνων συγκρού στηκαν µεταξύ
τους µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν σφοδρές πολεµικές ανα-
µετρήσεις. Αποκορύφωµα αυτών ήταν οι εµφύλιες συγκρού-
σεις και οι λεηλασίες από Ρουµελιώτες στρατιώτες στην
Πελοπόννησο, που κατέληξαν στη σύλληψη και φυλάκιση
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Μοριά. Η λήξη
του δεύτερου εµφυλίου συνέπεσε µε την εισβολή του Ιµ-
πραήµ πασά στην Πελοπόννησο. Ο Ιµπραήµ, θετός γιος του
αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάµετ Άλη, ανέλαβε ύστερα
από πρόσκληση του Σουλτάνου να καταστείλει τον ελληνικό
απελευθερωτικό Αγώνα. ∆ιέθετε ισχυρό στράτευµα αποτε-
λούµενο από τακτικές δυνάµεις εκπαιδευµένες κατά τα ευ-

eastern Central Greece. Mahmud Dramali Pasha’s
passage from eastern Central Greece to the Pelopon-
nese (summer of 1822) dealt a severe blow to the
Revolution but did not suppress it. Fierce battles took
place in Parnassos, Elikonas, Lokrida, Salona (Am-
fissa), Livadia, and Thebes, with victory sometimes in
favour of the Ottomans and sometimes of the revolu-
tionaries. As neither party had full control of Central
Greece, the occupation of the Acropolis became of
paramount importance. The area gradually became
the focal point of the Revolution and of the military
operations in eastern Roumeli.

The military successes of the first two years of the
Revolution were marred by the civil conflicts of
1823-1824. The various centres of power of the
Greek revolutionaries clashed, leading to fierce bat-
tles. These culminated in the civil conflicts, the
looting of the Peloponnese by Roumeliot soldiers
and the arrest and imprisonment of the political and
military leaders of Morea. The end of the second
civil war coincided with the invasion of the Pelo-
ponnese by Ibrahim Pasha. Ibrahim, the adopted
son of Muhammad Ali, Viceroy of Egypt, was
called in by the Sultan to suppress the Greeks. He
had a powerful army of regular troops trained ac-
cording to European standards, and supported by a
strong fleet. The revolutionaries had retained con-
trol of the Morea up to 1825, when Ibrahim’s troops
landed in the south of the Peloponnesian Peninsula.
Ibrahim’s presence in Morea and in other Greek re-
gions caused immense disasters to the Revolution.

By early 1827, the War of Independence had reached
a critical point. The renewed presence of the Ot-
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ρωπαϊκά πρότυπα, ενώ υποστηριζόταν από ισχυρό στόλο. Οι
επαναστάτες είχαν διατηρήσει τον έλεγχο του Μοριά έως το
1825, οπότε και πραγµατοποιήθηκε η απόβαση στα νότια της
πελοποννησιακής χερσονήσου των στρατιωτικών δυνάµεων
του Ιµπραήµ. Η παρουσία του τελευταίου τόσο στον Μοριά,
όσο και σε άλλες ελλαδικές περιοχές προκάλεσε σηµαντικό-
τατα προβλήµατα στην όλη εξέλιξη της Επανάστασης. 

Στις αρχές του 1827 η Επανάσταση είχε περιέλθει σε πολύ
κρίσιµη φάση. Εξαιτίας της παρουσίας των οθωµανοαιγυ-
πτιακών στρατευµάτων οι κάτοικοι του Μοριά είχαν καταφέ-
ρει να διατηρήσουν έως τότε ορισµένες µόνο επαναστατικές
εστίες. Ωστόσο ο απελευθερωτικός Αγώνας είχε ήδη προκα-
λέσει τις απαιτούµενες διπλωµατικές ζυµώσεις που θα επέ-
τρεπαν τη ενεργή παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων. Όπως
και πράγµατι έγινε, καθώς στις 8 Οκτωβρίου 1827 έλαβε χώρα
η ναυµαχία του Ναυαρίνου µεταξύ της αγγλικής, γαλλικής και
ρωσικής µοίρας και του οθωµανοαιγυπτιακού στόλου. Η κα-
ταστροφή του τελευταίου στον Ναυαρίνο υποχρέωσε την
Οθωµανική αυτοκρατορία να αποδεχθεί τη δηµιουργία ελλη-
νικού κράτους, µε την Πελοπόννησο να αποτελεί την εδαφική
του βάση. Οι πολεµικές επιχειρήσεις µεταξύ ελληνικών και
οθωµανικών δυνάµεων συνεχίστηκαν και µετά την έλευση
του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας (Ια-
νουάριος 1828) σε µια προσπάθεια εδραίωσης της ελληνικής
κυριαρχίας σε όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη, ούτως
ώστε τα όρια του κράτους που θα δηµιουργείτο ύστερα από τη
διευθέτηση του ελληνικού ζητήµατος να ήταν διευρυµένα.
Έκτοτε οι Έλληνες γνώρισαν αρκετές στρατιωτικές επιτυχίες,
όπως και στην τελευταία µάχη της Ελληνικής Επανάστασης,
τη µάχη της Πέτρας στη Βοιωτία (12.9.1829).

Νίκος Τόµπρος
Επίκουρος καθηγητής
«Πολιτικής Ιστορίας» Σ.Σ.Ε.

toman and Egyptian troops had obliged the inhabi-
tants of Morea to preserve only a few revolutionary
strongholds. Nonetheless, the War of Independence
had already triggered the necessary diplomatic
changes of positions that would prompt the active in-
tervention of the Great Powers. Thus, on October 8,
1827, English, French and Russian naval squadrons
ended up clashing with the Ottoman-Egyptian fleet
in the naval battle of Navarino. The destruction of
the latter in Navarino forced the Ottoman Empire to
accept the establishment of a Greek state initially in
the Peloponnese. Military operations between Greek
and Ottoman forces continued, even after the arrival
and appointment of Ioannis Kapodistrias as Gover-
nor of Greece (January 1828), with a view to broad-
ening the borders of the Greek state that would be
officially established after solving the Greek issue.
From Navarino onwards, the Greeks enjoyed several
military successes, as in the last battle of the Greek
Revolution, in Petra of Boeotia (September 12,
1829).

Nikos Tompros
Assistant Professor of Political History 
at the Hellenic Army Academy
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Έναρξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Αλ. Υψηλάντης, ο Γενικός
Επίτροπος της Φιλικής Εταιρείας, διέσχισε τον ποταµό
Προύθο (22.2.1821) και εισέβαλε στο Ιάσιο της Μολ-
δαβίας µε απώτερο σκοπό να κηρύξει εκεί την έναρξη
της Επανάστασης, παρασύροντας στην εξέγερση και
άλλες βαλκανικές εθνότητες. Στη Μολδαβία ο Υψη-
λάντης εξέδωσε προκήρυξη -µε τίτλο Μάχου υπέρ Πί-
στεως και Πατρίδος (24.2.1821)-, µε την οποία καλούσε
τους ορθοδόξους χριστιανούς της Οθωµανικής αυτο-
κρατορίας να επαναστατήσουν ενάντια στην κυριαρχία
του Σουλτάνου. Η προκήρυξη δεν ήταν µόνο ένα πολε-
µικό προσκλητήριο, καθώς περιείχε στοιχεία για τους
εξωτερικούς και εσωτερικούς προσανατολισµούς της
Επανάστασης. Στο κείµενο του Γενικού Επιτρόπου της
Φιλικής γινόταν φανερό ότι πίσω από τις συγκεκριµένες
ενέργειες βρισκόταν µια µεγάλη δύναµη, που αν και δεν
κατονοµαζόταν, άφηνε να εννοηθεί ότι ήταν η Ρωσία.
Στο κάλεσµα του Αλ. Υψηλάντη ανταποκρίθηκαν πρό-
θυµα οι χριστιανοί των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών και
της µεσηµβρινής Ρωσίας, και κυρίως η νεολαία των ελ-
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Start of the Revolution in Moldo-Wallachia

In February 1821, A. Ypsilantis, the General Commis-
sioner of the “Filiki Eteria” (Society of Friends),
crossed the Prut river (22/2/1821) and invaded Iassy,
Moldova; he wished to announce the start of the Revo-
lution in that city, with the ultimate goal of inciting ad-
ditional Balkan ethnic groups to revolt. In Moldavia,
Ypsilantis issued a proclamation entitled Fight for Faith
and Homeland (24/2/1821), calling on the Orthodox
Christians of the Ottoman Empire to revolt against the
Sultan’s rule. This proclamation was much more than a
call to arms, as it contained information about the do-
mestic and international aims of the Revolution. Ypsi-
lantis’s text made it evident that behind these actions
stood a great power; even though it was not named, it
was clearly implied that this power was Russia. The
Christians of the Danubian Principalities and southern
Russia, and especially the youth of the Greek commu-
nities (Odessa, Hersona, Taganrok, Crimea, etc.) re-
sponded willingly to Ypsilantis’s call.

Εθνικά γεγονότα
National Events
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ληνικών παροικιών (Οδησσό, Χερσώνα, Ταγανρόκ,
Κριµαία κ.λπ.).
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Μεσσηνιακή Γερουσία

Με την κατάληψη της Καλαµάτας από τους επαναστα-
τηµένους Έλληνες (23.3.1821) συστάθηκε η Μεσσηνιακή
Σύγκλητος, ένα από τα πρώτα πολιτικοστρατιωτικά όρ-
γανα του ελληνικού απελευθερωτικού Αγώνα, το οποίο
επικράτησε στη συνέχεια µε τις ονοµασίες Μεσσηνιακή
Γερουσία ή Μεσσηνιακή Βουλή. Πριν τη συγκρότηση της
Γερουσίας σε σώµα ο Π. Μαυροµιχάλης, ο µετέπειτα
πρόεδρός της, απέστειλε προκήρυξη «προς τας ευρωπαϊ-
κάς αυλάς» (23.3.1821) µε την οποία εξέθετε µε σαφή-
νεια τα αίτια που οδήγησαν τους Έλληνες στο να
επαναστατήσουν και ζητούσε την ηθική και υλική στή-
ριξη των Ευρωπαίων. Επιπρόσθετα ο Μαυροµιχάλης συ-
νέταξε προκήρυξη και προς τους Αµερικανούς, η οποία,
µε ενέργειες του Αδ. Κοραή, στάλθηκε στον φιλέλληνα
καθηγητή του Ed. Everett και δηµοσιεύτηκε σε αµερικα-
νικές εφηµερίδες. Η σύσταση της Γερουσίας αποτέλεσε
την πρώτη κίνηση ενοποίησης των τοπικών δυνάµεων µε
σκοπό την ποδηγέτηση του πολιτικού ελέγχου της Επα-
νάστασης.
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Απαγχονισµός Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄

Μια από τις εµβληµατικότερες µορφές της Ελληνικής
Επανάστασης αποτελεί ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄. Ο
µαρτυρικός του θάνατος -διά απαγχονισµού- αποτέλεσε
πράξη παραδειγµατισµού εκ µέρους του Σουλτάνου για
την Επανάσταση που είχε ξεσπάσει στις Παραδουνά-
βιες Ηγεµονίες, αν και ο Γρηγόριος Ε΄ είχε αναγκαστεί
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Messinian Senate

The capture of Kalamata by the Greek revolutionaries
(23/3/1821) was followed by the establishment of the
Messinian Senate, one of the first political-military bod-
ies of the Greek Liberation Struggle, which later pre-
vailed under the name ‘Messinian Parliament’. Before
the formation of the Senate, P. Mavromichalis, its sub-
sequent president, sent a proclamation “to the European
courts” (23/3/1821), in which he clearly stated the cir-
cumstances leading to the Greeks’ revolt, and requested
the Europeans’ moral and material support. In addition,
Mavromichalis drafted a proclamation to the Americans,
which, via A. Korais, was sent to philhellene professor
Edward Everett, and was published in American news-
papers. The establishment of the Senate constituted the
first attempt to unite local forces with the goal of gain-
ing political control of the Revolution.
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Execution of Patriarch Gregory V by hanging

Patriarch Gregory V is one of the most emblematic fig-
ures of the Greek Revolution. His martyric death, by
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να αφορίσει τον Αλ. Υψηλάντη και το κίνηµά του στη
Μολδοβλαχία, ύστερα από τη σχετική εντολή του Μαχ-
µούτ Β΄, και παράλληλα πράξη αποτρεπτική για οποι-
αδήποτε µελλοντική επαναστατική κινητοποίηση των
χριστιανών υπηκόων του. Ο απαγχονισµός του Γρηγό-
ριου πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα στην
κεντρική πύλη του Πατριαρχείου µε την κατηγορία της
συνέργειας σε επαναστατικές ενέργειες. Μια ηµέρα
πρωτύτερα είχε αντικατασταθεί στον πατριαρχικό
θρόνο από τον Ευγένιο Β΄ και είχε φυλακιστεί. Το νεκρό
του σώµα παρέµεινε κρεµασµένο σε δηµόσια θέα για
τρεις ηµέρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε Εβραίους
της Κωνσταντινούπολης, προκειµένου να διαποµπευ-
θεί. Ύστερα από τη διαπόµπευση το πτώµα ρίχτηκε
στον Βόσπορο, όπου και περισυνελέγη από κεφαλλονί-
τικο πλοίο που το µετέφερε στην Οδησσό. Στη ρωσική
πόλη πραγµατοποιήθηκε για τον Πατριάρχη Γρηγόριο
Ε΄ επίσηµη και µεγαλοπρεπής εξόδιος ακολουθία και
ταφή (19.6.1821).
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Μάχη της Αλαµάνας και σύλληψη Αθ. ∆ιάκου

Τον Απρίλιο του 1821 ο Οµέρ Βρυώνης, πασάς του Βε-
ρατίου, και ο Κιοσέ Μεχµέτ πασάς συνεκστράτευσαν
από τη Θεσσαλία µε 8.000 άνδρες και 1.000 ιππείς. Σκο-
πός τους η καταστολή της Επανάστασης στην ανατο-
λική Στ. Ελλάδα. Οι οπλαρχηγοί Αθ. ∆ιάκος, Ν.
Πανουργιάς ∆. Σκαλτσάς, Β. Μπούσγος και Ι. ∆υοβου-
νιώτης -µε περίπου 1.500 στρατιώτες- οχυρώθηκαν
στον ποταµό Αλαµάνα (Σπερχειός), κοντά στις Θερµο-
πύλες, προκειµένου να ανακόψουν την πορεία του εχ-
θρού προς τα νότια. Οι ελληνικές δυνάµεις διαιρέθηκαν
σε τρία µέρη. Ο ∆υοβουνιώτης τοποθετήθηκε στη γέ-
φυρα του Γοργοποτάµου, ο Πανουργιάς στη Χαλκω-

hanging, served the Sultan to set an example for the
Revolution that had broken out in the Danubian Princi-
palities -even though Gregory V had been forced to ex-
communicate A. Ypsilantis and his movement in
Moldo-Wallachia, as ordered by Mahmud II. At the
same time, it was a deterrent against any future revolu-
tionary mobilisation of his Christian subjects. Gregory
V was hanged on Easter Sunday at the main gate of the
Patriarchate compound, on the charge of being an ac-
complice in acts of revolution. One day earlier, he had
been imprisoned, and replaced on the patriarchal throne
by Eugene II. His dead body remained suspended in
public view for three days. It was then turned over to
the Jews of Istanbul for public castigation. His body was
finally thrown into the Bosphorus, where it was col-
lected by a Cephalonian ship that transported it to
Odessa, Russia. There, Patriarch Gregory V was hon-
oured by an official and majestic funeral procession and
burial (19/6/1821). 
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The Battle of Alamana and the capture of A. Diakos

In April 1821, Omer Vryonis, pasha of Veratio, and
Köse Mehmet Pasha joined forces in Thessaly with
8,000 men and 1,000 horsemen. Their purpose was to
suppress the Revolution in eastern Central Greece.
Chieftains A. Diakos, N. Panourgias, D. Skaltsas, V.
Bousgos, and I. Diovouniotis -with approximately 1,500
soldiers- were fortified on the Alamana (Spercheios)
river, near Thermopylae, aiming to hold back the
enemy’s course towards the south. The Greek forces
were divided into three groups. Diovouniotis was sta-
tioned on Gorgopotamos bridge, Panourgias at Chalko-
mata, and Diakos on the bridge of Alamana. On April
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µάτα και ο ∆ιάκος στη γέφυρα της Αλαµάνας. Στις 22
Απριλίου αφίχθη στην περιοχή ο Οµέρ Βρυώνης και
διέταξε άµεση επίθεση. Η υπεροχή των οθωµανικών δυ-
νάµεων ανάγκασαν τους επαναστάτες να οπισθοχωρή-
σουν και να µην τις αντιµετωπίσουν. Στην περιοχή
παρέµεινε µόνο ο Αθ. ∆ιάκος µε τους άντρες του, οι
οποίοι ύστερα από πολύωρη µάχη ηττήθηκαν. Ο ∆ιά-
κος συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο µε ανα-
σκολοπισµό, αφού προηγουµένως απέρριψε τις
προτάσεις του εχθρού για συνεργασία.
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Πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης

Κύριο µέληµα των επαναστατηµένων Ελλήνων -από
την έναρξη του απελευθερωτικού τους Αγώνα- υπήρξε
η κατάληψη των φρουρίων του ελλαδικού χώρου. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια κατάληψης
της Ακρόπολης των Αθηνών, αφού η κατοχή της πα-
ρείχε τη δυνατότητα στους Έλληνες να ελέγχουν ολό-
κληρη την Αττική. Η επιδίωξη αυτή αποτέλεσε ένα
διαρκές και αγωνιώδες «bras de fer» µεταξύ Οθωµανών
και Ελλήνων, µια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς δια-
φαινόµενο τέλος, η οποία γνώρισε ανατροπές, καθώς
έγερνε άλλοτε υπέρ της µιας και άλλοτε υπέρ της άλλης
πλευράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Αθήνα κατέστη στα-
διακά επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην
ανατολική Στ. Ελλάδα, στην οποία εντέλει κανείς από
τους εµπολέµους δεν κατάφερε να κυριαρχήσει πλήρως
και αµετάκλητα έως τον τερµατισµό των εχθροπραξιών.
Οι πρώτες επαναστατικές ενέργειες στην περιοχή πραγ-
µατοποιήθηκαν στα τέλη Απριλίου από τοπικούς οπλαρ-
χηγούς, όπως οι Μ. Βασιλείου από τη Χασιά, Θ.
Σκουρτανιώτης από τα ∆ερβενοχώρια, Γ. Ντάβαρη από
τα Μεσόγεια (Λιόπεσι), οι οποίοι µε 600 περίπου πρό-

22, Omer Vryonis arrived in the region and ordered an
immediate attack. The supremacy of the Ottoman army
forced the revolutionaries to retreat, rather than fight.
Only A. Diakos and his men remained in the region;
nevertheless, following a long battle, they were de-
feated. Diakos was captured and sentenced to death by
impalement, having rejected the enemy’s proposals for
cooperation.
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First siege of the Acropolis

Ever since the beginning of their Struggle for liberation,
the primary concern of the Greek revolutionaries was
the occupation of fortresses throughout Greece. The at-
tempt to occupy the Acropolis of Athens can be under-
stood in this context, since its capture would allow
Greeks to control the entire Attica region. This pursuit
constituted a constant and agonising “bras de fer” be-
tween Ottomans and Greeks, a military operation with
no apparent end, full of twists and turns, as it leaned
sometimes in favour of one side and sometimes of the
other. In this way, Athens gradually became the centre of
military operations in eastern Central Greece, a region
which, ultimately, neither opposing force managed to
completely and irrevocably dominate until the end of
the hostilities. The first revolutionary actions in the re-
gion were carried out in late April by local chieftains,
such as M. Vassiliou from Chasia, T. Skourtaniotis from
Dervenochoria, and G. Davaris from Mesogaia (Li-
opesi), who, at the same time, with approximately 600
casually armed men, marched into Athens and occupied
it. To protect themselves, the Ottomans of the city were
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χειρα οπλισµένους άνδρες εισήλθαν ταυτόχρονα στην
Αθήνα και την κατέλαβαν. Οι δε Οθωµανοί της πόλης
αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ακρόπολη, για να
προστατευθούν. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οθωµα-
νικά στρατεύµατα -υπό τους Οµέρ Βρυώνη και Οµέρ
Βέη- κατέφτασαν στην Αττική, ενίσχυσαν τους πολιορ-
κηµένους µε στρατιωτικό υλικό και τρόφιµα και διέλυ-
σαν το ελληνικό στρατόπεδο.
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Ήττα των επαναστατικών δυνάµεων 
στο Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας

Στα τέλη Απριλίου (1821) είχε συγκεντρωθεί στις Πα-
ραδουνάβιες Ηγεµονίες σηµαντικός αριθµός οθωµανι-
κών δυνάµεων, προκειµένου να αντιµετωπίσει τα
στρατεύµατα του Αλ. Υψηλάντη. Έως τότε είχαν πραγ-
µατοποιηθεί µικρές µόνο αψιµαχίες στη Μολδοβλαχία
ανάµεσα σε επαναστάτες και στις οθωµανικές φρουρές.
Η πρώτη µεγάλη πολεµική σύγκρουση διεξήχθη στο
Γαλάτσι. Την περιοχή αυτή, που βρισκόταν στα σύνορα
της Μολδοβλαχίας µε τη Βεσσαραβία, υπερασπίζονταν
στρατεύµατα υπό τη διοίκηση των Αθ. Καρπενησιώτη
και Γ. Παππά. Την 1η Μαΐου οθωµανικές δυνάµεις υπό
τον Σελίµ Μεχµέτ συγκρούστηκαν µε τους στρατιώτες
του Καρπενησιώτη. Στην τετράωρη µάχη που διεξήχθη
οι Οθωµανοί επιβλήθηκαν και κυρίευσαν την πόλη, την
οποία στη συνέχεια πυρπόλησαν ολοσχερώς. Κατέσφα-
ξαν επίσης µεγάλο αριθµό των χριστιανών κατοίκων
της. Ο Καρπενησιώτης κατόρθωσε να γλυτώσει µε 20
µόνο στρατιώτες. Λίγες όµως εβδοµάδες αργότερα
έπεσε ηρωικά µαχόµενος στη µάχη του Σκουλένι. Την
ήττα στο Γαλάτσι ακολούθησαν οι συµπλοκές στο Ρί-
µνικο και τη Φωξάνη.

forced to take refuge in the Acropolis. Soon, however,
Ottoman troops -led by Omer Vryonis and Omer Bey-
arrived in Attica, reinforced the besieged with military
equipment and food, and disbanded the Greek camp.
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Defeat of the revolutionary forces 
in Galatsi, Moldo-Wallachia

In late April (1821) a significant number of Ottoman
forces had gathered in the Danubian Principalities, in
order to fight the troops led by A. Ypsilantis. Thus far,
in Moldo-Wallachia, only minor clashes had taken place
between revolutionaries and Ottoman guards. Galatsi
was the site of the first major battle. This region, which
was located on the border of Moldo-Wallachia with
Bessarabia, was defended by troops under the command
of A. Karpenissiotis and G. Pappas. On May 1st, Ot-
toman forces, led by Mehmed Selim, clashed with
Karpenissiotis’s soldiers. A four-hour battle ensued, in
which the Ottomans prevailed; they captured the city
and burned it to the ground. Moreover, they slaughtered
a large number of its Christian inhabitants. Karpenissi-
otis managed to escape with merely 20 soldiers. Never-
theless, a few weeks later he died heroically fighting at
the battle of Skouleni. The defeat in Galatsi was fol-
lowed by the battles in Rimniko and Foxani.
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Κήρυξη της Επανάστασης στη Μαγνησία

Οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Θεσσαλίας -εξαιτίας των
συνθηκών που επικρατούσαν εκεί- δεν κινητοποιήθηκαν
επαναστατικά ταυτόχρονα µε τους κατοίκους της Πελο-
ποννήσου και της Στ. Ελλάδας. Η αυτοδιοίκηση που
υπήρχε στην περιοχή, η ευµάρειά της από τη γεωργική
και την κτηνοτροφική παραγωγή, η εξαγωγική βιοτεχνία
και το εµπόριο, η ισχυρή παρουσία οθωµανικών δυνά-
µεων στο στρατιωτικό κέντρο της Λάρισας, καθιστού-
σαν την όποια εξέγερση και κυρίως την επικράτησή της
µια πολύ δύσκολη υπόθεση. Παρά τους αρνητικούς αυ-
τούς παράγοντες ο Αν. Γαζής -µε τη συνδροµή του Κ.
Μπασδέκη, ισχυρού αρµατολού της Θεσσαλίας- έπεισε
τους κοινοτικούς άρχοντες της Μαγνησίας να επανα-
στατήσουν και κήρυξε τον απελευθερωτικό Αγώνα στις
Μηλιές Πηλίου (7.5.1821). Στη συνέχεια εξεγερµένοι
χωρικοί κατέλαβαν το Βελεστίνο και επιδόθηκαν σε λε-
ηλασίες οθωµανικών ιδιοκτησιών. Ωστόσο η επαναστα-
τική δραστηριότητα στη Μαγνησία είχε άδοξο τέλος,
αφού έως τα τέλη Μαΐου οι δυνάµεις του Μαχµούτ πασά
∆ράµαλη την είχαν καταστείλει. 
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Μάχη στο χάνι της Γραβιάς

Ύστερα από την ήττα των Ελλήνων στην Αλαµάνα
(22.4.1821) ο Οµέρ Βρυώνης αποφάσισε να εκστρα-
τεύσει στην Πελοπόννησο. Στη θέση Γραβιά Φωκίδας
συνάντησε οµάδα 120 ανδρών µε αρχηγό τον Οδ. Αν-
δρούτσο, που είχε οχυρωθεί σε ένα παλαιό πανδοχείο
(χάνι). Οι Οθωµανοί περικύκλωσαν τον χώρο, ζητών-
τας από τον Ανδρούτσο να παραδοθεί. Κατόπιν της άρ-
νησής του οι οθωµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν αρκετές
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Declaration of the Revolution in Magnesia

Due to the conditions prevailing in Thessaly, the Chris-
tian population in that region did not join the revolution
at the same time as the people of the Peloponnese and
Central Greece. The local government that had been es-
tablished in the region, its prosperity from agricultural
and livestock production, the trade and export of hand-
icrafts, as well as the strong presence of Ottoman forces
in the military centre of Larissa, made it very difficult
for an uprising to take place, and, what is more, to pre-
vail. Despite these adverse circumstances, A. Gazis -as-
sisted by K. Basdekis, a powerful chieftain from
Thessaly- convinced the community leaders of Magne-
sia to revolt, and declared the Struggle for Liberation in
Milies, Pelion (7/5/1821). Subsequently, rebellious vil-
lagers occupied Velestino and looted Ottoman property.
Nonetheless, the revolution in Magnesia soon came to
an inglorious end, as, by late May, the forces of Dramali
Mahmud Pasha had suppressed it. 
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The Battle at the Gravia inn
After defeating the Greeks in Alamana (22/4/1821),
Omer Vryonis decided to campaign in the Peloponnese.
At Gravia, in Fokida, he came across a group of 120
men led by O. Androutsos, who had been fortified in an
old inn (khan). The Ottomans surrounded the area, ask-
ing Androutsos to surrender. Following his refusal, the
Ottoman forces attacked the inn several times. However,
the significant casualties suffered by the enemy during
the attacks -330 dead and 800 wounded- forced Omer
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φορές στο πανδοχείο. Ωστόσο οι σηµαντικές φθορές
που υπέστη ο εχθρός από τις επιθέσεις -330 νεκροί, 800
τραυµατίες- ανάγκασαν τον Οµέρ Βρυώνη να διατάξει
προσωρινή υποχώρηση. Όσο για τους πολιορκηµένους,
επειδή συνειδητοποίησαν ότι σύντοµα οι Οθωµανοί θα
ανασυντάσσονταν και θα ανατίναζαν το κτήριο, διέφυ-
γαν κρυφά, περνώντας µέσα από τις εχθρικές γραµµές.
Μετά την αποτυχία στη Γραβιά ο Βρυώνης σταµάτησε
προσωρινά την εκστρατεία του και στρατοπέδευσε στην
Εύβοια, αναµένοντας τις δυνάµεις του Κιοσέ Μεχµέτ. Η
µάχη στη Γραβιά θεωρείται σηµαντική για την έκβαση
του απελευθερωτικού Αγώνα, καθώς εµπόδισε την κά-
θοδο των οθωµανικών δυνάµεων στον Μοριά, όπου δεν
είχε εδραιωθεί ακόµα η Επανάσταση.

��.�.����

Η Συνέλευση των Καλτεζών 
και η Γερουσία της Πελοποννήσου

Η ανάγκη ύπαρξης κεντρικής πολιτικοστρατιωτικής
ηγεσίας στην Επανάσταση -έστω και σε περιφερειακό
αρχικά επίπεδο- έγινε σύντοµα αντιληπτή από τους Πε-
λοποννήσιους κοινοτικούς άρχοντες, οι οποίοι κινητο-
ποιήθηκαν µαζί µε τους αρχιερείς της περιοχής, για να
κατοχυρώσουν τις προεπαναστατικές τους εξουσίες και
να ηγηθούν του απελευθερωτικού τους Αγώνα. Στο
πλαίσιο λοιπόν αυτό συγκεντρώθηκαν οι ισχυρότεροι
πολιτικοοικονοµικοί παράγοντες του Μοριά στη µονή
των Καλτεζών, στο κέντρο της Πελοποννήσου, όπου
και πραγµατοποίησαν συνέλευση µε τη συµµετοχή 40
Πελοποννησίων υπό την προεδρία του Π. Μαυροµι-
χάλη. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συντάχθηκε η
Πράξη των Καλτεζών (26.5.1821) και δηµοσιοποιήθηκε
η συγκρότηση της Γερουσίας της Πελοποννήσου, ο Ορ-
γανισµός της οποίας υπογράφηκε κάποιους µήνες αρ-

Vryonis to order a temporary retreat. Realising that the
Ottomans would soon regroup and blow up the build-
ing, the besieged fled secretly, passing through the
enemy lines. Following his defeat in Gravia, Vryonis
temporarily halted his campaign and set up camp in
Evia, to await the forces of Köse Mehmet. The battle at
Gravia had a significant effect on the outcome of the
Struggle for Liberation, as it prevented the descent of
the Ottoman forces to Morias, where the Revolution had
not yet been established.

��/�/����

The Kaltezes Assembly 
and the Peloponnesian Senate

The need for a central political-military leadership of the
Revolution -albeit initially at a regional level- soon be-
came evident to the Peloponnesian community leaders,
who were mobilised, along with the region’s clergymen,
to secure their pre-revolution status and lead the Libera-
tion Struggle. In this context, the most influential men
in the politics and economy of Morias gathered in the
monastery of Kaltezes, in the centre of the Peloponnese;
there they held an assembly, with the participation of 40
Peloponnesians, under the chairmanship of P.
Mavromichalis. During the assembly, the Act of Kaltezes
was drafted (26/5/1821) and the formation of the Pelo-
ponnesian Senate was made public; the Statute of the lat-
ter was signed a few months later (27/12/1821). The
Kaltezes Assembly elected a supreme political and mili-
tary government body for the Peloponnese, with time-
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γότερα (27.12.1821). Η Συ-
νέλευση των Καλτεζών εξέ-
λεξε µια ανώτατη πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία για
τη διοίκηση της Πελοποννή-
σου, µε χρονικά προσδιορι-
σµένες εξουσίες που ίσχυσαν
έως και την άλωση της Τρι-
πολιτσάς.

��/�/����

Η πυρπόληση 
του οθωµανικού πλοίου 

«Μπεχτάς Καπτάν»

Το πρώτο έτος της Επανά-
στασης η πολεµική δραστη-
ριότητα των Ελλήνων στη
θάλασσα υπήρξε έντονη. Οι
ναυτικές δυνάµεις του Τρινή-
σιου Στόλου (Ύδρα, Σπέτσες,
Ψαρά) συµµετείχαν -µόνες
τους ή σε συνεργασία µε τα
χερσαία σώµατα- σε απο-
κλεισµούς φρουρίων, σε κα-
ταδροµικές επιχειρήσεις στα
παράλια της Μ. Ασίας, σε
επιθέσεις νηοποµπών ή µε-
µονωµένων εµπορικών
πλοίων του εχθρού, σε τακτι-
κές ναυµαχίες µε τον οθωµα-
νικό στόλο. Η ανατίναξη του
δίκροτου «Μπεχτάς Κα-
πτάν» (27.5.1821) από τον Ψαριανό ∆ηµήτριο Παπανι-
κολή υπήρξε η πρώτη πυρπόληση εχθρικού πλοίου στην

bound powers that lasted
until the siege of Tripolitsa.

��/�/����

The burning 
of the Ottoman ship 

“Behtas Kaptan’’

In the first year of the Revo-
lution, the Greeks’ military
activity at sea was intense.
The naval forces of the
Three-Island Fleet (Hydra,
Spetses, Psara) participated -
independently or in coopera-
tion with the army- in
fortress blockades, raids on
the coasts of Asia Minor, at-
tacks of enemy convoys or
individual merchant ships, or
in regular naval battles
against the Ottoman fleet.
Dimitrios Papanikolis from
Psara burned the first enemy
ship during the Revolution:
the two-decker “Behtas Kap-
tan” (27/5/1821). This con-
stituted one of the most
important naval achieve-
ments of the Struggle. Pa-
panikolis managed to
successfully attach his ar-
tillery to the Ottoman two-

decker. Most of the crew of “Behtas Kaptan” died in the
explosion. The Ottoman fleet then returned to the naval



Ελληνική Επανάσταση και ένα από τα σηµαντικότερα
ναυτικά κατορθώµατα του Αγώνα. Ο Παπανικολής κα-
τόρθωσε να προσκολλήσει επιτυχώς το πυρπολικό του
στο οθωµανικό δίκροτο. Από την έκρηξη που προκλή-
θηκε σκοτώθηκαν οι περισσότεροι από το πλήρωµα του
«Μπεχτάς Καπτάν». Στη συνέχεια ο οθωµανικός στό-
λος επέστρεψε στον ναύσταθµο της Κωνσταντινούπο-
λης και παρέµεινε ανενεργός εκεί για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, φοβούµενος ενδεχόµενες νέες πυρπολήσεις.

�/�/����

Μάχη στο ∆ραγατσάνι

Μετά την ήττα των στρατιωτικών δυνάµεων του Αλ.
Υψηλάντη στο Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας (30.4.1821),
κατέφτασαν στο Βουκουρέστι πρόσθετα εχθρικά στρα-
τεύµατα. Σύντοµα η περιοχή εγκαταλείφτηκε από τον
Υψηλάντη και οι πολεµικές επιχειρήσεις µεταφέρθηκαν
στη «Μικρή Βλαχία». Στο χωριό ∆ραγατσάνι πλέον οι
Έλληνες κατόρθωσαν και περικύκλωσαν τις εκεί υπάρ-
χουσες οθωµανικές δυνάµεις. Η επικείµενη ελληνική
νίκη, αν και σχεδόν βέβαιη, κατέληξε τελικά σε πανωλε-
θρία, εξαιτίας λάθος στρατιωτικών χειρισµών. Ο Β. Κα-
ραβίας -για παράδειγµα- θέλησε να επιβληθεί µόνος του
στον εχθρό, χωρίς τη συνεργασία και των υπολοίπων
στρατιωτικών µονάδων. Οι Οθωµανοί, αφού διέλυσαν
τους ιππείς του Καραβία, στράφηκαν στη συνέχεια προς
τον Ιερό Λόχο. Το στρατιωτικό αυτό σώµα, που ιδρύθηκε
στη Φωξάνη από τον Αλ. Υψηλάντη, αποτελείτο από 400
περίπου εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών
της Μολδοβλαχίας και της Ρωσίας. Οι νεαροί Ιερολοχίτες
φλογισµένοι από πατριωτικό ενθουσιασµό και πίστη στα
ιδανικά τους, αλλά απειροπόλεµοι, δεν εγκατέλειψαν τις
θέσεις τους µε συνέπεια να αποδεκατιστούν. Στη σύγ-
κρουση που ακολούθησε περισσότεροι από 200 Ιερολο-

base of Constantinople, and remained inactive there for
a long time, fearing subsequent attacks.

�/�/����

Battle of Dragashani

Following the defeat of A. Ypsilantis’s military forces in
Galatsi, Moldo-Wallachia (30/ 4/1821), additional enemy
troops arrived in Bucharest. Ypsilantis soon abandoned
the area, and transferred all military operations to “Little
Wallachia”. In the village of Dragashani, the Greeks suc-
ceeded in surrounding the Ottoman forces. Greek victory
seemed certain; however, due to erroneous military oper-
ations, the conflict ended in disaster. For instance, V. Kar-
avias attempted to impose himself on the enemy, without
the cooperation of the other military units. The Ottomans
disbanded Karavias’s cavalry and then turned against the
Sacred Battalion. This military corps, founded in Foxani
by A. Ypsilantis, consisted of approximately 400 volun-
teers, students at the Greek communities of Moldo-Wal-
lachia and Russia. The young Sacred Battalion men,
inflamed by patriotic enthusiasm and faith in their ideals,
but inexperienced at war, did not leave their positions, and
were thus decimated. In the ensuing conflict, more than
200 Sacred Battalion men died, fighting heroically on the
battlefield. The defeat in Dragashani definitively dis-
banded A. Ypsilantis’s troops and marked the end of the
Revolution in Moldo-Wallachia. 

��/�/����

The start of the Revolution in Crete

In Crete, the Revolution against the Ottoman rule started
in Sfakia (Glyka Nera) on April 7, under extremely un-
favourable conditions. The considerable geographical

Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

��



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

��

distance between the island and the Greek mainland
posed great obstacles in the supply of ammunition and
troops. At the same time, a large number of Muslims
lived on the island -approximately 30% of the total pop-
ulation- and there was a strong presence of Ottoman
troops. The participation of the Cretans in the uprising
was reaffirmed in a meeting held by chieftains and com-
munity leaders at the monastery of Panagia Thymiani
in Sfakia in mid-April. Nonetheless, the official start of
the Liberation Struggle on the island is considered to be
June 14, as, on that day, the Cretans marked their first
big victory in Loulos, Chania. The Ottomans retaliated
against the Cretans, exhibiting unprecedented savagery,
as in the massacre of Heraklion (24/6/1821). Despite the
obstacles, the Revolution soon spread to other areas of
Crete (Rethymno, Chania, etc.).

��/�/����

Arrest and imprisonment A. Ypsilantis in Austria
The defeat at Dragashani had nearly decimated the en-
tire Greek camp. The havoc created by that unexpected
turn of events had led the remaining soldiers to flee in
disorder. In light of these negative developments, A. Yp-
silantis, under the alias ‘D. Paleogenidis’, and accom-
panied by his brothers, Nikolaos and Georgios, and
some close associates, was forced to seek refuge at the
Austrian border. Despite Ypsilantis’s initial agreement
with the Austrian authorities that he would remain free,
he was arrested. Approximately a month later
(24/7/1821), he was imprisoned in the castle of
Munkatz, in Hungaria. In 1823, he was transferred to a
different prison (Therezienstadt fortress in Bohemia),
with more humane living conditions, where he remained
until November 1827, when he was released. Shortly

χίτες έπεσαν ηρωικά µαχόµενοι στο πεδίο της µάχης. Η
ήττα στο ∆ραγατσάνι όχι µόνο διέλυσε οριστικά το στρά-
τευµα του Αλ. Υψηλάντη, αλλά και σήµανε τη λήξη της
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία. 

��/�/����

Έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη

Η Επανάσταση στην Κρήτη ενάντια στην οθωµανική
κυριαρχία ξεκίνησε στις 7 Απριλίου από τα Σφακιά
(Γλυκά Νερά) κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
ως προς την επικράτησή της. Η µεγάλη γεωγραφική
απόσταση του νησιού από τον ελληνικό ηπειρωτικό
χώρο καθιστούσε δύσκολο τον ανεφοδιασµό των Κρη-
τών µε πολεµοφόδια και στρατεύµατα. Συγχρόνως στο
νησί διέµενε ένας µεγάλος αριθµός µουσουλµάνων -το
30% περίπου του συνολικού πληθυσµού-, ενώ υπήρχε
και ισχυρή παρουσία οθωµανικών στρατευµάτων. Η
συµµετοχή των Κρητών στην εξέγερση επαναβεβαι-
ώθηκε και σε σύσκεψη που πραγµατοποίησαν οπλαρ-
χηγοί και κοινοτικοί άρχοντες στη µονή Παναγίας της
Θυµιανής στα Σφακιά στα µέσα Απριλίου. Ωστόσο ως
επίσηµη έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα στο νησί
θεωρείται η 14 Ιουνίου, καθώς την ηµέρα αυτή οι Κρή-
τες σηµείωσαν την πρώτη τους µεγάλη νίκη στον Λούλο
Χανίων. Οι Οθωµανοί από την πλευρά τους πραγµατο-
ποίησαν αντίποινα πρωτοφανούς αγριότητας, όπως τη
σφαγή του Ηρακλείου (24.6.1821). Σύντοµα η Επανά-
σταση -παρά τις δυσκολίες- επεκτάθηκε και σε άλλες
περιοχές της Κρήτης (Ρέθυµνο, Χανιά κ.λπ.).

��/�/����

Σύλληψη και φυλάκιση του Αλ. Υψηλάντη στην Αυστρία

Οι ανθρώπινες απώλειες που επέφερε στο ελληνικό
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after his release, and due to his ill health from his time
in prison, he died in Vienna (19/1/1828) at the age of
36. According to his last wishes, the Greeks of Vienna
buried him in the Sacred Battalion uniform.

�/�/����

Delivery of a Russian ultimatum to the Sublime Porte

The violence against the Christian populations of the Ot-
toman Empire in retaliation for the start of the Revolution,
and, in particular, the hanging of the Patriarch Gregory V,
provoked the intervention of Russia, which attempted to
use these events to exert intense diplomatic pressure on
the Sultan. Via G. Stroganoff, Russian ambassador to Con-

��

στρατόπεδο η ήττα στο ∆ραγατσάνι υπήρξαν σχεδόν
καθολικές. Όσο για τον πανικό που προκλήθηκε από
την απρόσµενη εξέλιξη της σύγκρουσης, οδήγησε τους
εναποµείναντες στρατιώτες σε άτακτη φυγή. Υπό αυτές
τις αρνητικές εξελίξεις ο Αλ. Υψηλάντης αναγκάστηκε
να διαφύγει στα αυστριακά σύνορα -µε το ψευδώνυµο
∆. Παλαιογενίδης-, προκειµένου να σωθεί, συνοδευό-
µενος από τους αδελφούς του Νικόλαο και Γεώργιο και
ορισµένους στενούς του συνεργάτες. Παρά την αρχική
συµφωνία του Υψηλάντη µε τις αυστριακές αρχές, ότι
θα παρέµενε ελεύθερος, συνελήφθη. Έναν περίπου
µήνα αργότερα (24.7.1821) φυλακίστηκε στο κάστρο
της ουγγρικής πόλης Munkatz. Το 1823 µεταφέρθηκε
σε άλλη φυλακή µε ανθρωπινότερες συνθήκες διαβίω-
σης (φρούριο Therezienstadt στη Βοηµία), όπου και πα-
ρέµεινε έγκλειστος έως τον Νοέµβριο του 1827, οπότε
και αποφυλακίστηκε. Ελάχιστο καιρό µετά την αποφυ-
λάκισή του, λόγω της κλονισµένης του υγείας από τις
φυλακές, απεβίωσε στη Βιέννη (19.11828) σε ηλικία 36
ετών. Οι Έλληνες της Βιέννης τον κήδεψαν µε τη στολή
του Ιερολοχίτη, όπως ήταν άλλωστε και η τελευταία του
επιθυµία.

�/�/����

Επίδοση ρωσικού τελεσιγράφου στην Υψηλή Πύλη

Οι βιαιότητες σε βάρος των χριστιανικών πληθυσµών
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ως αντίποινα για την
έναρξη της Επανάστασης και κυρίως ο απαγχονισµός
του Οικουµενικού Πατριάρχη προκάλεσαν την παρέµ-
βαση της Ρωσίας, που θέλησε να χρησιµοποιήσει τις
ενέργειες αυτές, για να ασκήσει έντονη διπλωµατική
πίεση στον Σουλτάνο. Ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ επέ-
δωσε -µέσω του Ρώσου πρεσβευτή στην Κωνσταντι-
νούπολη, Gr. Stroganoff- διακοίνωση στον Μαχµούτ Β΄
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µε την οποία ζητούσε την ανέγερση των ναών που είχαν
καταστραφεί κατά τη διάρκεια των αντιποίνων, την
προστασία των ορθοδόξων χριστιανών της αυτοκρατο-
ρίας, τη διάκριση αθώων και ενόχων, την ειρήνευση
στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες µε ρωσική µεσολά-
βηση. Ουσιαστικά η κινητοποίηση της Ρωσίας αποσκο-
πούσε στο να προβάλει και πάλι τις διεκδικήσεις της
στα υπό οθωµανικής κυριαρχίας Βαλκάνια και την ανα-
τολική Μεσόγειο. Η διακοίνωση του Αλέξανδρου Α΄, οι
έντονες πιέσεις του Ρώσου πρεσβευτή στην Πόλη και
ιδίως η διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ των
δύο χωρών, που επρόκειτο να διατηρηθεί έως το 1827,
αύξησαν τους φόβους Ευρωπαίων και Οθωµανών για
ενδεχόµενη ρωσική επέµβαση. 

Ιούλιος ����

Άφιξη ετεροχθόνων 
στον επαναστατηµένο ελλαδικό χώρο

Η άφιξη ετεροχθόνων -επιφανών κυρίως Ελλήνων του
εξωτερικού- στις επαναστατηµένες περιοχές από το κα-
λοκαίρι του 1821 και έπειτα, όπως ο ∆. Υψηλάντης, ο
Αλ. Μαυροκορδάτος, ο Ι. Κωλέττης κ.ά., οι οποίοι θε-
ωρούσαν τον εαυτόν τους ως τον καταλληλότερο για τη
διοίκηση του µελλοντικού ελληνικού κράτους, προσέ-
θετε µία ακόµα παράµετρο στην περίπλοκη εξίσωση
των ενδοεπαναστατικών ισορροπιών. Το πολιτικό παι-
χνίδι έκτοτε θα αρθρωθεί γύρω από τρεις άξονες, που
φιλοδοξούσαν να αναδειχθούν σε βασικούς πόλους
εξουσίας: α) την προεπαναστατική άρχουσα τάξη της
τοπικής αυτοδιοίκησης, β) τους οπλαρχηγούς και τους
στρατιωτικούς ηγέτες και γ) τους νεοαφιχθέντες ετε-
ρόχθονες (Φαναριώτες, Ηπειρώτες κ.ά.). Ο διαχωρισµός
των προαναφερθέντων οµάδων δεν ήταν πάντοτε σαφής
και σίγουρα όχι απόλυτος, αφού τις συγκρούσεις δια-

stantinople, Tsar Alexander I delivered a note to Mahmud
II, requesting the reconstruction of temples destroyed dur-
ing the retaliation, the protection of the empire’s Ortho-
dox Christians, and the distinction between the innocent
and the guilty, as well as calling for peace in the Danubian
Principalities via Russian mediation. In essence, Russia’s
mobilisation was aimed at reasserting its claims to the
Balkans, at the time dominated by the Ottomans, and the
eastern Mediterranean. The note of Alexander I, the in-
tense pressure exerted by the Russian ambassador in Con-
stantinople, and especially the severance of diplomatic
relations between the two countries, which was to be
maintained until 1827, increased the Europeans’ and Ot-
tomans’ fears of a potential Russian intervention. 

July ����

Arrival of foreign-born personalities 
in the revolted Greek territory

Several foreign-born prominent Greeks from abroad,
such as D. Ypsilantis, A. Mavrokordatos, I. Kolettis, and
others, arrived in the revolutionary areas from the sum-
mer of 1821 onwards; the arrival of these men, who con-
sidered themselves to be the most suitable candidates
for the administration of the future Greek state, added
yet another parameter to the complex equation of intra-
revolutionary balances. The ‘political game’ thereafter
revolved around three axes, each aspiring to become a
key pillar of power: a) the pre-revolutionary ruling class
of local self-government, b) the chieftains and military
leaders, and c) the newly arrived foreign-born Greeks
(from Fanari, Epirus, etc.). The aforementioned axes
were not always clearly -and certainly not absolutely-
separate, as conflicts were often followed by alliances,
blurring the lines between these groups.
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δέχονταν συχνότατα οι συµµαχίες, µε συνέπεια να αµ-
βλύνεται η εικόνα της διάκρισης µεταξύ των οµάδων
αυτών.

�/�/����

Establishment of philhellenic committees in Germany

The start of the Greek Revolution awakened the phil-
hellenic sentiment of a large number of people through-
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Ίδρυση φιλελληνικών κοµιτάτων στη Γερµανία

Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κινητοποίησε τα
φιλελληνικά αισθήµατα ενός πλήθους ατόµων σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική, καθώς οι
κυβερνήσεις τους έδειχναν -αρχικά- απρόθυµες να συν-
δράµουν ηθικά και υλικά τους Έλληνες. Προκειµένου
να συντονιστούν οι ενέργειες για την παροχή βοήθειας
προς τους επαναστάτες -και παρά τις απαγορεύσεις και
τα περιοριστικά µέτρα που επικρατούσαν στην Ευρώπη
λόγω της Ιερής Συµµαχίας- συγκροτήθηκαν αρκετές
επιτροπές, τα κοµιτάτα, που ανέλαβαν να προβάλλουν
και να ενισχύσουν ποικιλότροπα την Επανάσταση. Οι
πρώτες φιλελληνικές επιτροπές ιδρύθηκαν σε πόλεις
των γερµανικών κρατιδίων, αλλά και σε γερµανόφωνες
περιοχές της Ελβετίας. Την πρωτοβουλία για τη σύ-
στασή τους ανέλαβαν άτοµα από τον χώρο του πνεύ-
µατος, που ήσαν δέκτες φιλελεύθερων ιδεών και
συγχρόνως θαύµαζαν την ελληνική κλασική αρχαι-
ότητα. Στις αρχές Αυγούστου (1821) δηµιουργήθηκε φι-
λελληνικό κοµιτάτο στη Στουτγάρδη, ενώ λίγο
πρωτύτερα είχε ιδρυθεί στη Βέρνη η πρώτη επιτροπή
υπέρ των επαναστατηµένων Ελλήνων. Τον Νοέµβριο
του 1821 φιλελληνικό κοµιτάτο συστάθηκε στη Ζυρίχη
και αργότερα στη Λοζάνη και τη Γενεύη.

��/�/����

Μάχη των Βασιλικών Λοκρίδας

Οι Οθωµανοί στην προσπάθειά τους να καταστείλουν
την Επανάσταση στην Πελοπόννησο συγκρότησαν στρά-
τευµα 7.000 περίπου ανδρών υπό την ηγεσία του Μπεϋ-
ράµ πασά, µε απώτερο σκοπό να ενωθεί µε τις δυνάµεις
του Οµέρ Βρυώνη, για να κατευθυνθούν στη συνέχεια

out Europe and North America, as their governments
initially seemed reluctant to assist the Greeks morally
and materially. In order to coordinate the efforts to help
the revolutionaries, and despite the bans and restrictive
measures prevailing in Europe due to the Holy Alliance,
several committees were set up to promote and support
the Revolution in various ways. The first philhellenic
committees were established in cities of the German
states, as well as in German-speaking areas of Switzer-
land. They were set up at the initiative of intellectuals
who had been exposed to liberal ideas and admired
Greek classical antiquity. In early August (1821) a phil-
hellenic committee was established in Stuttgart, while a
little earlier the first committee in favour of the Greek
revolutionaries had been set up in Bern. In November
1821, a philhellenic committee was established in
Zurich, and later in Lausanne and Geneva.

��/�/����
Battle at Vassilika, in Lokrida

In an effort to suppress the Revolution in the Pelopon-
nese, the Ottomans formed an army of approximately
7,000 men, under the leadership of Beyran Pasha, with
the ultimate goal of joining the forces of Omer Vryoni,
to then head together to Moreas. When Beyran’s army
was in Zitouni (Lamia), the area chieftains (G.
Diovouniotis, N. Panourgias, G. Gouras, and others)
tried to stop its southwards course. Thus, they occupied
the defiles at Vassilika, on the road from Zitouni to Li-
vadia. On August 26, the enemy left Platanias and tried
to stifle the Greek resistance, in order to proceed unob-
structed towards Attica. Despite their numerical superi-
ority and better military equipment, the Ottomans were
forced to flee in disorder. The Battle at Vassilika, which
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από κοινού στον Μοριά. Όταν η στρατιά του Μπεϋράµ
βρέθηκε στο Ζητούνι (Λαµία), οι οπλαρχηγοί της περιο-
χής (Γ. ∆υοβουνιώτης, Ν. Πανουργιάς, Γ. Γκούρας κ.ά)
προσπάθησαν να ανακόψουν την πορεία της προς τα
νότια. Κατέλαβαν τότε τα στενά των Βασιλικών, στον
δρόµο Ζητούνι-Λειβαδιά. Στις 26 Αυγούστου ο εχθρός
ξεκίνησε από την Πλατανιά και προσπάθησε να κάµψει
την ελληνική αντίσταση, για να κινηθεί µε ευκολία προς
την Αττική. Πάρα την αριθµητική τους υπεροχή και τον
καλύτερο πολεµικό τους εξοπλισµό -συγκριτικά µε τον
ελληνικό- οι Οθωµανοί υποχρεώθηκαν σε άτακτη φυγή.
Η µάχη των Βασιλικών, που άφησε περισσότερους από
800 νεκρούς Οθωµανούς και 1.500 τραυµατίες, υπήρξε
από τις σηµαντικότερες του ελληνικού απελευθερωτικού
Αγώνα, αφού εµπόδισε την κάθοδο των εχθρικών δυνά-
µεων προς τα νότια, επιτρέποντας στους Έλληνες να συ-
νεχίσουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς.

�/�/����

Πολιορκία µονής Σέκου (Μολδαβία)

Ύστερα από την ήττα στο ∆ραγατσάνι (7.6.1821) ένα
ολιγοµελές στρατιωτικό σώµα -υπό τη διοίκηση των Γ.
Ολύµπιου και Ι. Φαρµάκη- κινήθηκε βορειότερα προς
τη Μολδαβία, πραγµατοποιώντας συνεχώς σκληρές,
αλλά ανούσιες µάχες. Στόχος του ήταν να περάσει στη
ρωσική Βεσσαραβία και στη συνέχεια να µεταβεί διά
θαλάσσης στον Μοριά. Ύστερα από πορεία δυόµιση
µηνών σε ορεινές περιοχές -και µετά από αρκετές µάχες
στις οποίες οι Έλληνες στρατιώτες αποδεκατίστηκαν
σταδιακά από τους Οθωµανούς- το στρατιωτικό σώµα
εγκλωβίστηκε στη µονή του Σέκου, κοντά στα σύνορα
µε την Αυστρία. Η πολιορκία της µονής διήρκησε πε-
ρισσότερο από δύο εβδοµάδες, κατά τη διάρκεια των
οποίων σκοτώθηκαν αρκετοί Έλληνες. Ο Φαρµάκης µε

ended with more than 800 Ottomans dead and 1,500
wounded, was one of the most important battles of the
Greek Liberation Struggle, as it prevented the descent of
enemy forces to the south, allowing the Greeks to con-
tinue the siege of Tripolitsa.

�/�/����
Siege of Sekos Monastery (Moldova)

Following the defeat at Dragashani (7/6/1821), a small
military corps, under the command of G. Olympios and
I. Farmakis, moved further north towards Moldavia,
constantly waging fierce but meaningless battles. Its
goal was to cross into Russian Bessarabia and then tran-
sit -by sea- to Moreas. Following a course of two and a
half months in mountainous areas, and several battles, in
which the Greek soldiers were gradually decimated by
the Ottomans, this military corps was trapped in the
monastery of Sekos, near the border with Austria. The
siege of the monastery lasted more than two weeks, dur-
ing which several Greeks were killed. Farmakis surren-
dered, along with his few remaining warriors, and met
a tragic death. On the contrary, G. Olympios shut him-
self, along with eleven comrades, in the bell tower,
which he blew up when he saw the enemy entering the
courtyard of the monastery.
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τους λιγοστούς πολεµιστές του παραδόθηκε και βρήκε
τραγικό θάνατο. Αντίθετα ο Γ. Ολύµπιος οχυρώθηκε µε
ένδεκα συµπολεµιστές στο κωδωνοστάσιο της µονής,
το οποίο και ανατίναξε, όταν είδε τους εχθρούς να ει-
σέρχονται στον προαύλιο χώρο.

��/�/����

Άλωση της Τριπολιτσάς

Θεµέλιο λίθο της Ελληνικής Επανάστασης θεωρεί ο Απ.
Βακαλόπουλος την άλωση της Τριπολιτσάς. Και πράγ-
µατι τα λάφυρα που απέσπασαν οι πολιορκητές από τους
πολιορκηµένους Οθωµανούς έδωσαν τη δυνατότητα σε
χιλιάδες Πελοποννήσιους να οπλιστούν. Οι περισσότε-
ροι αγωνιστές άλλωστε διέθεταν έως τότε αυτοσχέδια
όπλα και οτιδήποτε άλλο µπορούσε να χρησιµεύσει για
φονικό όργανο (π.χ. δρεπάνια, σουγιάδες, σουβλιά κ.λπ).
Παράλληλα η συγκεκριµένη επιτυχηµένη στρατιωτική
επιχείρηση ανύψωσε το ηθικό των επαναστατηµένων
Ελλήνων και πρόβαλε τη γενναιότητά τους στο εσωτε-
ρικό, αλλά και στο εξωτερικό. Οι βιαιότητες ωστόσο που
πραγµατοποίησαν οι πολιορκητές ύστερα από την
άλωση της πόλης σε βάρος του µουσουλµανικού και του
εβραϊκού πληθυσµού αµαύρωσαν -έστω και προσωρινά-
την εικόνα του ελληνικού απελευθερωτικού Αγώνα.
Ύστερα από ό,τι διαδραµατίστηκε στην Τριπολιτσά ήταν
πλέον εµφανές ότι δεν υπήρχαν περιθώρια συνδιαλλα-
γής µεταξύ των επαναστατηµένων Ελλήνων και του
Σουλτάνου. Έκτοτε το κεντρικό σύνθηµα της Επανά-
στασης: Ελευθερία ή Θάνατος απέκτησε διαφορετική δυ-
ναµική και ισχυρότερη βάση. 

�/��/����

Οργανισµός ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος

��/�/����

Siege of Tripolitsa

Historian A.Vakalopoulos considers the siege of
Tripolitsa as the cornerstone of the Greek Revolution.
Indeed, the loot obtained from the besieged Ottomans
enabled thousands of Peloponnesians to arm them-
selves. In fact, thus far, most revolutionaries had im-
provised weapons and carried anything that could be
used as a killing instrument (scythes, knives, spikes,
etc.). At the same time, this successful military operation
raised the morale of the Greek revolutionaries and man-
ifested their bravery at home and abroad. Nevertheless,
the atrocities committed by the besiegers against the
Muslim and Jewish populations of the city, following
its capture, tarnished -even temporarily- the image of
the Greek Liberation Struggle. The events that took
place in Tripolitsa made it evident that there was no
room for conciliation between the Greek revolutionaries
and the Sultan. From then onwards, Freedom or Death,
the central battle cry of the Revolution, acquired mo-
mentum and a much stronger meaning. 

�/��/����

Senate of Western Continental Greece

Having secured the support of the region’s community
leaders, chieftains and powerful Souliot captains, A.
Mavrokordatos convened a meeting of representatives
of Western Central Greece in Messolonghi. The pro-
ceedings, under the presidency of Mavrokordatos (4-
9/11/1821), were attended by 33 representatives from
the provinces of Anatoliko (Aetoliko), Apokouros, Val-
tos, Vlochos, Vrachori (Agrinio), Zygos, Messolonghi,
and Xiromeros, as well as by Souliotes. The assembly
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Ο Αλ. Μαυροκορδάτος συγκάλεσε στο Μεσολόγγι συνέ-
λευση εκπροσώπων της δυτικής Στ. Ελλάδας, αφού προ-
ηγουµένως είχε εξασφαλίσει τη στήριξη των κοινοτικών
αρχόντων, των αρµατολών και των ισχυρών Σουλιωτών
καπεταναίων της περιοχής. Στις εργασίες της συνέλευσης,
που πραγµατοποιήθηκαν υπό την προεδρία του Μαυρο-
κορδάτου (4-9.11.1821), συµµετείχαν 33 εκπρόσωποι από
τις επαρχίες του Ανατολικού (Αιτωλικό), του Αποκούρου,
του Βάλτου, του Βλοχού, του Βραχωρίου (Αγρίνιο), του
Ζυγού, του Μεσολογγίου και του Ξηροµέρου, καθώς και
Σουλιώτες. Η συνέλευση ψήφισε Σύνταγµα που προ-
έβλεπε τη σύσταση Γερουσίας της ∆υτικής Χέρσου Ελλά-
δος (9.11.1821). Το εν λόγω δεκαµελές σώµα -µε έδρα το
Μεσολόγγι- θα ήταν το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της
δυτικής Στερεάς για τα στρατιωτικά και τα πολιτικά θέ-
µατα. Το κείµενο του Συντάγµατος, που αντανακλούσε
την πείρα του Αλ. Μαυροκορδάτου στα διοικητικά, προ-
έβλεπε θέσεις Αρχιγραµµατέα και Υπογραµµατέων. Η
πρώτη Γερουσία, που αυτοανακηρύχθηκε Προσωρινή ∆ι-
οίκηση της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος, συνήλθε σε σώµα
ύστερα από τη διάλυση της συνέλευσης και εξέλεξε πρό-
εδρο τον Μαυροκορδάτο και Αρχιγραµµατέα της ∆υτικής
Ελλάδος τον Ν. Λουριώτη.
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Συνέλευση Σαλώνων

Οι κοινές απόψεις των Αλ. Μαυροκορδάτου και Θ. Νέγρη
για την πολιτική οργάνωση των Ελλήνων έγιναν φανερές
και στην πρόσκληση που απέστειλε ο Νέγρης στους εκ-
προσώπους της ανατολικής Στ. Ελλάδας, για να συγκεν-
τρωθούν στα Σάλωνα (Άµφισσα), προκειµένου να
οργανώσουν πολιτικοστρατιωτικά την περιοχή. Στα µέσα
Νοεµβρίου κατέφτασαν εκεί 73 άτοµα από τον χώρο των
οπλαρχηγών (Οδ. Ανδρούτσος, Πανουργίας κ.ά.), του

passed a Constitution that provided for the establish-
ment of the Senate of Western Continental Greece
(9/11/1821). This ten-member body -based in Messo-
longhi- would be the supreme governing body of West-
ern Central Greece with regard to military and political
affairs. The text of the Constitution, which reflected A.
Mavrokordatos’s administrative experience, provided
for the positions of Chief Secretary and Under-secre-
taries. The first Senate, which declared itself as the Pro-
visional Senate of Western Continental Greece, met after
the assembly and elected Mavrokordatos as president
and N. Louriotis as Chief Secretary of Western Greece.

��/��/����

Assembly at Salona

The common views of A. Mavrokordatos and T. Negris
on the political organisation of the Greeks became ap-
parent in the invitation sent by Negris to the eastern
Central Greece representatives, to attend an assembly
in Salona (Amfissa), in order to discuss the political and
military matters of the region. In mid-November, 73
men arrived in Salona, among which there were chief-
tains (such as O. Androutsos and Panourgias), upper
clergymen (Neophytos of Talantio, Ioannikios of Li-
doriki, and others) and several scholars (G. Ainian, G.
Konstantas, I. Skandalidis and others). The assembly
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ανώτερου κλήρου (Ταλαντίου Νεόφυτος, Λιδορικίου
Ιωαννίκιος κ.ά.) και αρκετοί λόγιοι (Γ. Αινιάν, Γρ. Κων-
σταντάς, Ι. Σκανδαλίδης κ.ά.). Από τη συνέλευση (15-20
Νοεµβρίου 1821) προέκυψε η Νοµική ∆ιάταξις της Ανατο-
λικής Χέρσου Ελλάδος, το κείµενο της οποίας είχε συντά-
ξει ο Θ. Νέγρης. Η Νοµική ∆ιάταξις προέβλεπε ότι την
εξουσία θα ασκούσε ένα δεκατετραµελές σώµα, ο Άρειος
Πάγος, το οποίο υποδιαιρείτο σε δύο τµήµατα, το Πολιτι-
κόν µε αρχηγό τον Νέγρη και το ∆ικαστικόν µε πρόεδρο
τον επίσκοπο Ταλαντίου Νεόφυτο. Το κείµενο της Νοµικής
∆ιατάξεως περιελάµβανε διακηρύξεις περί δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων των Ελλήνων, οι οποίες µαρτυρούσαν
τις επιδράσεις που είχε δεχθεί ο συντάκτης του από τον
Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό και τη Γαλλική Επανάσταση.

�/�/����

Προσωρινό Πολίτευµα της Ελλάδος 

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Προσωρινό Πολίτευµα
της Ελλάδος ή Σύνταγµα της Επιδαύρου. Επρόκειτο για
το πρώτο συνταγµατικό κείµενο των επαναστατηµένων
Ελλήνων, µε το οποίο επιχείρησαν να δώσουν νοµική και
ουσιαστική υπόσταση στη συγκρότηση ενός ανεξάρτη-
του ελληνικού κράτους. Το Προσωρινό Πολίτευµα, στο
οποίο προτασσόταν η ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, απέ-
πνεε τις φιλελεύθερες και δηµοκρατικές αρχές των γαλ-
λικών επαναστατικών συνταγµάτων του 1793 και 1795,
καθώς και της Αµερικανικής ∆ιακήρυξης της Ανεξαρτη-
σίας (4.7.1776) και του συντάγµατος των Ηνωµένων Πο-
λιτειών (1787). Φαινοµενικά προωθούσε στους
επαναστατηµένους τις αρχές της δηµοκρατίας και του
φιλελευθε-  ρισµού, ενώ παράλληλα κατοχύρωνε µία
πλειάδα βασικών δικαιωµάτων, όπως την ισότητα των
πολιτών ενώπιον του νόµου, την προστασία της περιου-
σίας, της τιµής και της ασφάλειας, την κατάργηση των

(15-20 November 1821) passed the Legal Order of East-
ern Continental Greece, which had been drafted by T.
Negris. The Legal Order provided that power would be
exercised by the Areopagus, a fourteen-member body
divided into two sections: the Political, headed by Ne-
gris, and the Judicial, chaired by Neophytos, Bishop of
Talantio. The text of the Legal Order, which included
declarations of the rights and obligations of the Greek
people, witnessed the influence of the European En-
lightenment and the French Revolution on its author.
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Provisional Constitution of Greece 

The First National Assembly passed the Provisional
Constitution of Greece, also known as the Constitution
of Epidaurus. It was the first constitutional text of the
Greek revolutionaries, through which they attempted to
lay the legal and substantive grounds for the establish-
ment of an independent Greek state. The Provisional
Constitution, which included the Declaration of Inde-
pendence, exuded the liberal and democratic principles
of the French Revolutionary Constitutions of 1793 and
1795, the American Declaration of Independence
(4/7/1776), and the Constitution of the United States
(1787). It installed in the revolutionaries the principles
of democracy and liberalism, while at the same time es-
tablishing a number of fundamental rights, such as the
equality of citizens before the law, the protection of
property, honour, and security, the abolition of torture
and slavery, etc. Furthermore, it established the separa-
tion of powers (Parliamentary, Executive, Judicial). All
the above elements undoubtedly ranked the Provisional
Constitution among the most progressive constitutional
texts of its time.
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Revolutionary actions 
in central Macedonia

In February 1822, revolu-
tionary actions took place in
the north of Greece as well.
The chieftains of Olympus,
Pieria, and Vermio, as well as
the community leaders of
Naoussa, Edessa, Siatista, and
Kastoria, played a key role in
these actions in central Mace-
donia. The inhabitants of
Naoussa, who revolted against
the Ottoman rule, were led by
L. Zafirakis and chieftains T.
Karatasos and A. Gatsos, who,
as members of the Philiki Ete-
ria, had undertaken to organ-
ise the Revolution in that
region. On February 21, the
revolutionaries gathered at the
monastery of Dovra and at-
tacked Veria. A large enemy
force arrived on site, forcing
the Greeks to retreat. Soon,
however, the Greek forces de-
feated the Ottomans in a battle
near Naoussa (12/3/1822),

taking down more than 300 men. However, the uprisings
in Macedonia did not have the desired effect that the rev-
olutionaries expected. On the contrary, due to the presence
of strong Ottoman forces in Larissa, Thessaloniki, and
Monastiri, most of them were drowned in blood.

βασανιστηρίων και της δου-
λείας κ.λπ. Καθιέρωσε επίσης
τη διάκριση των εξουσιών
(Βουλευτικό, Εκτελεστικό, ∆ι-
καστικό). Όλα τα προαναφερ-
θέντα στοιχεία κατέτασσαν
αναµφίβολα το Προσωρινό
Πολίτευµα στα πλέον προ-
οδευτικά συνταγµατικά κεί-
µενα της εποχής του.
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Επαναστατικές ενέργειες
στην κεντρική Μακεδονία

Τον Φεβρουάριο του 1822
σηµειώθηκαν επαναστατικές
δράσεις και στα βόρεια του
ελλαδικού χώρου. Σηµαντικό
ρόλο στις ενέργειες αυτές,
που έλαβαν χώρα στην κεν-
τρική Μακεδονία, διαδραµά-
τισαν οι οπλαρχηγοί του
Ολύµπου, των Πιερίων και
του Βερµίου, καθώς και οι
κοινοτικοί άρχοντες της Νά-
ουσας, της Έδεσσας, της Σιά-
τιστας, της Καστοριάς. Όσον
αφορά τους κατοίκους της
Νάουσας, που εξεγέρθηκαν
κατά της οθωµανικής κυριαρχίας, επικεφαλής τους ήσαν
οι Λ. Ζαφειράκης και οι οπλαρχηγοί Τσ. Καρατάσος και
Άγ. Γάτσος, οι οποίοι ως µέλη της Φιλικής Εταιρείας ανέ-
λαβαν να οργανώσουν εκεί την Επανάσταση. Στις 21 Φε-
βρουαρίου οι επαναστάτες συγκεντρώθηκαν στη µονή
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∆οβρά και επιτέθηκαν εναντίον της Βέροιας. Στο σηµείο
έφτασε µεγάλη εχθρική δύναµη, αναγκάζοντας τους Έλ-
ληνες να οπισθοχώρησαν. Σύντοµα όµως οι ελληνικές
δυνάµεις νίκησαν τους Οθωµανούς σε µάχη πλησίον της
Νάουσας (12.3.1822), επιφέροντάς τους απώλειες άνω
των 300 νεκρών. Ωστόσο οι εξεγέρσεις στη Μακεδονία
δεν είχαν το επιθυµητό αποτέλεσµα που προσδοκούσαν
οι επαναστατηµένοι. Αντίθετα, οι περισσότερες από
αυτές εξαιτίας της παρουσίας ισχυρών οθωµανικών δυ-
νάµεων σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, καταπνί-
γηκαν στο αίµα.
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Η σφαγή της Χίου

Αρχές Μαρτίου ο Λ. Λογοθέτης από τη Σάµο κατέφτασε
στη Χίο µε 2.500 άνδρες κατόπιν πρόσκλησης του Α.
Βουρνιά. Οι Οθωµανοί του νησιού αιφνιδιάστηκαν και
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The massacre of Chios

In early March, L. Logothetis from Samos arrived in
Chios with 2,500 men following a request for assis-
tance by A. Vournias. The Ottomans of the island were
caught by surprise, and fortified themselves in the city
castle. Following these developments, a strong Ot-
toman force landed on Chios and soon occupied the is-
land, since the revolutionaries had not set up any
defence. At the sight of the Ottoman troops, the inhab-
itants left the city of Chios and took refuge in the coun-

tryside. In the following days, large-scale massacres,
looting, and destruction took place throughout the is-
land. It is estimated that, out of the approximately one
hundred thousand inhabitants of Chios, 2/3 of them
were slaughtered or taken prisoner, in order to be sold
as slaves. Several islanders escaped by boat to Syros,
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κλείστηκαν στο κάστρο της πόλης. Ύστερα από τις εν
λόγω εξελίξεις ισχυρή οθωµανική δύναµη αποβιβάστηκε
στη Χίο και κυρίευσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το
νησί, αφού οι επαναστατηµένοι δεν είχαν οργανώσει
καµία άµυνα. Στη θέα των οθωµανικών στρατευµάτων
οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη της Χίου και κατέ-
φυγαν στην ύπαιθρο. Τις επόµενες ηµέρες πραγµατο-
ποιήθηκαν µεγάλης κλίµακας σφαγές, λεηλασίες και
καταστροφές σε ολόκληρη την έκταση του νησιού. Υπο-
λογίζεται ότι από τους εκατό περίπου χιλιάδες κατοίκους
της Χίου τα 2/3 αυτών σφαγιάστηκαν ή αιχµαλωτίστη-
καν, προκειµένου να πουληθούν ως δούλοι. Πολλοί επί-
σης κάτοικοι διέφυγαν µε πλοία στη Σύρο, στα Ψαρά,
στην Πελοπόννησο και αλλού. Η βιαιότητα που επέδειξε
ο Καπουδάν πασάς Καρά Αλή στους Χιώτες προκάλεσε
τον αποτροπιασµό της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης και
κινητοποίησε εκ νέου το φιλελληνικό κίνηµα, το οποίο
είχε ατονήσει ύστερα από τη σφαγή των µουσουλµάνων
και των εβραίων στην Τριπολιτσά (23.9.1821).
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Καταστολή της Επανάστασης στη Νάουσα

Όπως στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία έτσι και στη
Νάουσα η εξέγερση δεν είχε το αίσιο αποτέλεσµα που οι
πρωταγωνιστές της ανέµεναν. Στις αρχές Απριλίου κατέ-
φθασαν στην περιοχή της Νάουσας ισχυρές στρατιωτι-
κές δυνάµεις (10.000 άνδρες) υπό τη διοίκηση του πασά
της Θεσσαλονίκης Μεχµέτ Εµίν (Εµπού Λουµπούτ).
Σύντοµα η µακεδονική πόλη πολιορκήθηκε σκληρά και
λίγες ηµέρες αργότερα κυριεύτηκε. Οι µάχες που πραγ-
µατοποιήθηκαν εντός της πόλη, σώµα µε σώµα, υπήρξαν
από τις ενδοξότερες σελίδες ηρωισµού και αυτοθυσίας
της Ελληνικής Επανάστασης. Στη συνέχεια ακολούθη-
σαν γενικευµένες σφαγές, µε σηµαντικότερη αυτή στη

Psara, the Peloponnese, and elsewhere. The cruelty ex-
hibited by Kara Ali, Kapudan Pasha, towards the Chi-
ans provoked the disgust of European public opinion
and revived the philhellenic movement, which had been
weakened following the massacre of Muslims and Jews
in Tripolitsa (23/9/21).
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Suppression of the Revolution in Naoussa

As in the rest of Central Macedonia, the uprising in
Naoussa did not have the positive effect that its protag-
onists expected. In early April, strong military forces
(10,000 men) arrived in the area of Naoussa under the
command of Mehmed Emin (Abulubud or Abdul Abud),
pasha of Thessaloniki. Soon, the Macedonian city was
under a tight siege, and only a few days later, it was cap-
tured. The battles that took place inside the city -mostly
in the form of hand-to-hand combat- constitute one of
the most glorious instances of heroism and self-sacrifice
of the Greek Revolution. The capture of Naoussa was
followed by extensive massacres, the most important
being that at Kioski. Among the events that took place in
Kioski, it is worth mentioning the suicide of 13 women
from Naoussa, who preferred to drown, along with their
children, in the torrent of Arapitsa (at Stoubani), rather
than surrender to the enemy and be taken prisoner. Fol-
lowing the occupation of Naoussa, the Revolution in
central Macedonia was effectively suppressed. 

�/�/����

Burning of an Ottoman flagship in Cesme

Aiming to sabotage the enemy and obstruct its fleet
from moving freely in the Aegean Sea, the Greeks used
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θέση Κιόσκι. Από όσα διαδραµατίστηκαν εκεί αξίζει να
αναφερθεί η αυτοκτονία 13 Ναουσαίων γυναικών, οι
οποίες προτίµησαν να πνιγούν µε τα παιδιά τους στον χεί-
µαρρο Αραπίτσα (θέση «Στουµπάνοι»), παρά να παρα-
δοθούν στον εχθρό και να αιχµαλωτιστούν. Ύστερα από
την κατάληψη της Νάουσας η Επανάσταση στην κεν-
τρική Μακεδονία είχε ουσιαστικά κατασταλεί. 
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Πυρπόληση οθωµανικής ναυαρχίδας στον Τσεσµέ

Στο πλαίσιο των δολιοφθορών του εχθρού και της πα-
ρεµπόδισης του στόλου του να κινείται ελεύθερα στο
Αιγαίο Πέλαγος, οι Έλληνες χρησιµοποίησαν µια
µορφή δράσης η οποία στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων απέδωσε θετικά αποτελέσµατα. Επρόκειτο για τα
πυρπολικά, τα ειδικά δηλαδή διαµορφωµένα πλοιάρια
γεµάτα µε εύφλεκτες ύλες και εκρηκτικά, µε τα οποία οι
Έλληνες ναυτικοί πραγµατοποιούσαν νυχτερινές επιθέ-
σεις. Ένα από τα ηρωικότερα κατορθώµατα των πυρ-
πολικών απετέλεσε η πυρπόληση της ναυαρχίδας του
Καπουδάν πασά Καρά Αλή από τον Κ. Κανάρη στον
κόλπο του Τσεσµέ. Το πυρπολικό του Κανάρη, µε πη-
δαλιούχο τον Ι. Θεοφιλόπουλο (Τσάκαλο), προσδέθηκε
στην εχθρική ναυαρχίδα. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
οι φλόγες τύλιξαν το πλοίο, αναγκάζοντας τα 84 κανό-
νια του να εκπυρσοκροτήσουν. Ακολούθησε έκρηξη
των πυροµαχικών. Το αποτέλεσµά της υπήρξε κατα-
στροφικό, αφού ελάχιστοι διασώθηκαν από το πολυ-
πληθές πλήρωµα. Όσο για τον Καρά Αλή, προσπα-
θώντας να σωθεί, πληγώθηκε θανάσιµα. Από την άλλη
πλευρά ο Κανάρης µε τους συντρόφους του κατάφεραν
να διαφύγουν. Το γεγονός προκάλεσε ενθουσιασµό
στους Έλληνες, αλλά και πράξεις αντεκδίκησης των
Οθωµανών (π.χ. Μαστιχοχώρια Χίου).

a type of action, which -in most cases- yielded positive
results. The Greeks used artillery boats, specially de-
signed small ships full of flammable materials and ex-
plosives, to carry out attacks during the night. One of
the most heroic achievements of the artillery boats is
the torching of Kara-Ali’s (Kapudan Pasha) flagship by
K. Kanaris in the bay of Cesme. Kanaris’ artillery boat,
with I. Theofilopoulos (Tsakalos) at the helm, was suc-
cessfully attached to the enemy flagship. Soon, the ship
was engulfed in flames, forcing its 84 cannons to fire.
An explosion of ammunition followed. The result was
disastrous, as only a few men of the large crew survived.
Kara Ali was mortally wounded while trying to save
himself. On the other hand, Kanaris and his comrades
managed to escape. This event brought great enthusi-
asm to the Greeks, but also provoked acts of retaliation
by the Ottomans (e.g. Mastic villages of Chios). 
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Μάχη στου Πέτα

Ύστερα από την ατυχή έκβαση της εξέγερσης του Αλή
πασά στα Ιωάννινα (Ιούλιος 1820-Ιανουάριος 1822)
ενάντια στη σουλτανική εξουσία και τον θάνατό του
(24.1.1822) οι Έλληνες αποφάσισαν να οργανώσουν εκ-
στρατεία για την κατάληψη της Άρτας, λόγω της στρα-
τηγικής της θέσης. Στη συγκεκριµένη στρατιωτική
επιχείρηση συµµετείχαν, εκτός από αρµατολούς και
οπλαρχηγούς της περιοχής, και οι περισσότεροι φιλέλ-
ληνες που έλαβαν µέρος στον ελληνικό απελευθερωτικό
Αγώνα. Η εκστρατεία, τη γενική διεύθυνση της οποίας
είχε ο Αλ. Μαυροκορδάτος, ξεκίνησε αρχές Ιουνίου µε
την κατάληψη θέσεων και τη συγκρότηση στρατοπέδων
κοντά στην καλά οχυρωµένη Άρτα. Η µάχη που καθό-
ρισε τις εξελίξεις σηµειώθηκε πλησίον του χωριού Πέτα
(4.7.1822) και υπήρξε ολέθρια για τους επαναστάτες, και
κυρίως για το νεοσύστατο Φιλελληνικό Τάγµα, το οποίο
αποδεκατίστηκε από τον εχθρό. Η ήττα στου Πέτα ση-
µατοδότησε το τέλος των πολεµικών επιχειρήσεων στην
Ήπειρο και τη συνθηκολόγηση των Σουλιωτών οι οποίοι
υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους.
Επιπρόσθετα, προκλήθηκαν διχόνοιες µεταξύ των Ελ-
λήνων και αναβίωσαν παλαιότερες έριδες, όπως αυτή
µεταξύ Σουλιωτών και Στερεοελλαδιτών οπλαρχηγών.
Στην πραγµατικότητα όµως όλες αυτές οι ενέργειες σή-
µαιναν τη φθίνουσα πορεία της Επανάστασης.
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Η καταστροφή του ∆ράµαλη στα ∆ερβενάκια 

Λίγους µήνες µετά τον θάνατο του Αλή πασά (24.1.1822)
συγκεντρώθηκε στο Ζητούνι (Λαµία) µεγάλος αριθµός
οθωµανικών στρατευµάτων -περίπου 30.000 άτοµα- µε επι-
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Battle of Peta

Following the unfortunate outcome of Ali Pasha’s re-
volt against the sultanate in Ioannina (July 1820-January
1822) and his death (24/1/1822), the Greeks decided to
embark on an expedition to occupy Arta, due to its
strategic position. In addition to the area insurgents and
chieftains, most of the philhellenes who took part in the
Greek Liberation Struggle participated in this military
operation. The expedition, led by A. Mavrokordatos,
started in early June with the occupation of several po-
sitions and the establishment of camps near the well-
fortified city of Arta. The defining battle took place near
the village of Peta (4/7/1822); it was disastrous for the
revolutionaries, and particularly for the newly-formed
Battalion of the Philhellenes, which was decimated by
the enemy. The defeat at Peta marked the end of military
operations in Epirus and the capitulation of the
Souliotes, who were forced to leave their homeland. In
addition, disputes arose among the Greeks, and old con-
flicts resurfaced, such as that between Souliot and
Roumeliot chieftains. In fact, all these actions denoted
the declining course of the Revolution. 
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The destruction of Dramali at Dervenakia 

A few months after the death of Ali Pasha (24.1.1822), a
large number of Ottoman troops gathered in Zitouni
(Lamia); the garrison comprised of approximately 30,000
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Εδώ η λεζάντα στα ελληνικά 

Εδώ η λεζάντα στα αγγλικά.
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κεφαλής τον Μαχµούτ πασά ∆ράµαλη. Σκοπός του να κα-
ταπνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Στις αρχές
Ιουλίου οι οθωµανικές δυνάµεις διέβησαν τον Ισθµό και
εισήλθαν στην Κόρινθο. Ο Ακροκόρινθος εγκαταλείφθηκε,
ενώ σύντοµα και το Άργος ερηµώθηκε από τους κατοίκους
του. Όταν ξεπεράστηκε ο αρχικός πανικός, οι Πελοποννή-
σιοι οργάνωσαν την άµυνά τους. Κύριο µέληµά τους ήταν
η καταστροφή της σοδιάς και των πηγαδιών, ούτως ώστε
να προκληθούν προβλήµατα τροφοδοσίας στον εχθρό. Και
πράγµατι η συγκεκριµένη τακτική σύντοµα απέδωσε µε
συνέπεια να εξαντληθούν σύντοµα τα αποθέµατα τροφί-
µων στον εχθρό και µαζί τους οι στρατιώτες του ∆ράµαλη.
Συνέπεια αυτών των εξελίξεων ήταν να µην ολοκληρωθεί
η πορεία των Οθωµανών προς το πολιορκηµένο Ναύπλιο.
Αντίθετα εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Κόρινθο.
Τα σχέδια του ∆ράµαλη είχε προβλέψει ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης, που φρόντισε να καταλάβει καίριες θέσεις -µε τους
3.500 άνδρες του- σε στενά περάσµατα της περιοχής. Στα
τέλη Ιουλίου ο οθωµανικός στρατός υπέστη σηµαντικότα-
τες φθορές στα ∆ερβενάκια (26.7.1822), τον Άγιο Σώστη
(26.7.1822) και το Αγιονόρι (28.7.1822). Τελικά ο Μαχ-
µούτ πασάς κατέφυγε στην Κόρινθο, έχοντας απολέσει
σχεδόν το ένα τρίτο της αρχικής του δύναµης. 

��/�/����

Ο G. Canning αναλαµβάνει υπουργός Εξωτερικών 
της Αγγλίας

Η αδυναµία της Οθωµανικής αυτοκρατορίας να κατα-
πνίξει την Ελληνική Επανάσταση και ο φόβος µήπως
δηµιουργηθεί ελληνικό κράτος που θα λειτουργούσε ως
εκφραστής των ρώσικων συµφερόντων στα Βαλκάνια
και την ανατολική Μεσόγειο επέδρασαν καθοριστικά
στο να αναθεωρήσει η Αγγλία την εξωτερική της πολι-
τική απέναντι στους επαναστατηµένους Έλληνες. Η αρ-

men, led by Mahmud Dramali Pasha. Their mission was
to suppress the Revolution in the Peloponnese. In early
July, Ottoman forces crossed the Isthmus and entered
Corinth. Acrocorinth and -soon after- Argos were de-
serted by their inhabitants. Overcoming the initial panic,
the revolutionary forces set to organise their defence.
Their main goal was to destroy crops and wells, so as to
deprive the enemy of food sources. Indeed, this tactic
soon led to the depletion of food supplies for the Ottoman
camp, and consequently to the exhaustion of Dramali’s
soldiers. This halted the Ottomans’ course towards be-
sieged Nauplion, forcing them to return to Corinth. How-
ever, as T. Kolokotronis had foreseen Dramali’s plans,
along with 3,500 men, he had occupied key positions in
the region’s narrow passages. In late July, the Ottoman
army suffered significant casualties in Dervenakia
(26/7/1822), Agios Sostis (26/7/1822), and Agionori
(28/7/1822). Eventually, Mahmud Pasha fled to Corinth,
having lost almost a third of his original manpower. 
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G. Canning takes over as 
England’s Foreign Secretary

The Ottoman Empire’s inability to suppress the Greek
Revolution, and the fear of the emergence of a Greek
state that would serve Russian interests in the Balkans
and the eastern Mediterranean, had a decisive effect on
England’s reconsideration of its foreign policy with re-
gard to the Greek cause. Initially, upon hearing of the
Greek Liberation Struggle, its position had been nega-
tive, as expressed by the English authorities of the Ion-
ian Islands, and mainly by High Commissioner Sir T.
Maitland; however, England would now adopt a more
favourable stance with regard to the revolutionaries. This
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νητική αρχικά στάση της στο άκουσµα της έναρξης του
ελληνικού απελευθερωτικού Αγώνα, που εκφράστηκε
από τις αγγλικές αρχές της Ιονίου Πολιτείας και κυρίως
από τον Ύπατο Αρµοστή Th. Maitland, µεταστράφηκε
στην υιοθέτηση ευνοϊκότερης θέσης για τους επανα-
στάτες. Στη συγκεκριµένη αλλαγή της αγγλικής πολιτι-
κής συνέτεινε και η ανάληψη του αγγλικού υπουργείου
Εξωτερικών από τον G. Canning, ο οποίος έλαβε τη
θέση αυτή ύστερα από την αυτοκτονία του προκατόχου
του R. Castlereagh (12.8.1822). Τα πρώτα σηµάδια αλ-
λαγής στην αγγλική εξωτερική πολιτική έγιναν εµφανή
στις αρχές του 1823, καθώς ο Canning διέβλεπε ότι η
Ελληνική Επανάσταση µπορούσε να δώσει την ευκαι-
ρία στην Αγγλία να διευρύνει την επιρροή της στη Με-
σόγειο και να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στη
διευθέτηση του Ανατολικού Ζητήµατος, στο αν δηλαδή
θα διατηρείτο η Οθωµανική αυτοκρατορία ή όχι και
ποια κατάσταση θα διαµορφωνόταν στα ευρωπαϊκά της
εδάφη µετά την ενδεχόµενη διάλυσή της.
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∆ιάγγελµα J. Monroe υπέρ της Επανάστασης

Φιλελληνικό κίνηµα προς την Ελληνική Επανάσταση δη-
µιουργήθηκε το 1822 και στις Η.Π.Α. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται και η αναφορά του προέδρου της Αµερικανικής
∆ηµοκρατίας J. Monroe στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του
ετήσιου διαγγέλµατός του στο αµερικανικό Κογκρέσο.
Σύµφωνα µε τη οµιλία του Monroe: «Είναι αδύνατο να
βλέπει κανένας τις ταλαιπωρίες που περνάει η Ελλάδα,
χωρίς να συγκινηθεί βαθύτατα. Το όνοµα της Ελλάδας γε-
µίζει τον νου και την καρδιά µε τα υψηλότερα και ευγενέ-
στερα αισθήµατα». Υποστήριζε µάλιστα ότι υπήρχε
«ισχυρή ελπίδα, πως ο Λαός αυτός θα ξαναποχτήσει την
ελευθερία του και τη φυσική ίση θέση του µε τα υπόλοιπα

shift was also facilitated by the tran-
sition of the English Ministry of
Foreign Affairs to G. Canning, who had been
appointed following the suicide of his
predecessor, R. Castlereagh (12/8/
1822). The first signs of change
in English foreign policy be-
came apparent in early 1823,
as Canning realised that the Greek Revolu-
tion gave England the opportunity to expand
its influence in the Mediterranean and play a
leading role in the settlement of the Eastern Issue,
namely, whether the Ottoman Empire would be main-
tained or dissolved, and in the latter case, the future de-
velopments regarding its European territories.
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J. Monroe’s pro-Revolution speech

In 1822, a philhellenic movement towards the Greek
Revolution emerged in the USA. This was reflected in
a reference to Greece in US President J. Monroe’s an-
nual address to the Congress. Monroe stated that: “It is
impossible to look to the oppressions of the country [...]
without being deeply affected. The mention of Greece
fills the mind with the most exalted sentiments”. He also
maintained that “a strong hope is entertained that these
people will recover their independence and resume their
equal station among the nations of the earth”. Nonethe-
less, the Congress insisted on the strict neutrality of the
American Republic and its non-interference in European
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έθνη στον κόσµο». Ωστόσο το Κογκρέσο επέµενε στην
αυστηρή ουδετερότητα της Αµερικανικής ∆ηµοκρατίας και
στη µη ανάµιξή της στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παρά την
ουδετερότητα της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. η
κοινή γνώµη της χώρας δεν σταµάτησε να ενδιαφέρεται
για τους επαναστατηµένους Έλληνες, όπως άλλωστε φα-
νερώνει η σύσταση -σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλ-
φεια- φιλελληνικών κοµιτάτων, τα οποία ενίσχυσαν υλικά
και ηθικά την Επανάσταση.
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Νόµος της Επιδαύρου

Ο Νόµος της Επιδαύρου (13.4.1823), όπως ονοµάστηκε
το αναθεωρηµένο από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση σύνταγµα,
προσπάθησε να ενισχύσει το κύρος και τον ρόλο της κεν-
τρικής εξουσίας, καταργώντας τις περιφερειακές διοική-

σεις και εξασφαλίζοντας µέσω της κατάργησής τους την
πολιτική ενότητα στους επαναστατηµένους Έλληνες. Το
σύνταγµα κατήργησε την απόλυτη ισοτιµία µεταξύ του
Βουλευτικού και του Εκτελεστικού ως προς την κατάρ-
τιση των νόµων. Η Εθνοσυνέλευση κατήργησε τον τίτλο
του αρχιστρατήγου, ο οποίος είχε απονεµηθεί πρωτύτερα
στον Θ. Κολοκοτρώνη (28.4.1821), και ανέθεσε τη διεύ-
θυνση των στρατιωτικών θεµάτων σε τριµελή επιτροπή.
Σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα το νέο σύνταγµα
παρείχε εγγυήσεις που ξεπερνούσαν αυτές του Πολιτεύ-
µατος της Επιδαύρου και σχετίζονταν µε την ελευθερία
της έκφρασης και του Τύπου, τη ρητή απαγόρευση της

affairs. Despite the neutrality of US foreign policy, pub-
lic opinion remained interested in the Greek revolution-
aries, as illustrated by the establishment of philhellenic
committees in Boston, New York, and Philadelphia,
which offered material and moral support to the Revo-
lution.
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The Law of Epidaurus

The Law of Epidaurus (13/4/1823), as the constitution
revised by the Second National Assembly was called,
sought to strengthen the power and role of the central
government by abolishing regional administrations,
and thereby ensuring the political unity of the Greek
revolutionaries. The constitution abolished the ab-
solute parity between the Parliamental and the Exec-

utive powers, with regard to drafting laws. The
National Assembly also abolished the title of ‘Com-
mander in Chief’, which had previously been awarded
to T. Kolokotronis (28/4/1821), and assigned the ad-
ministration of military affairs to a three-member com-
mittee. With regard to human rights, the new
constitution provided guarantees beyond those of the
Epidaurus Constitution, in relation to the freedom of
expression and the freedom of the press, the explicit
prohibition of slavery and the slave trade, and the
recognition of the “right to address the authorities”.
These guarantees applied not only to Greek citizens,
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δουλείας και του δουλεµπορίου, την αναγνώριση «του
δικαιώµατος του αναφέρεσθαι εις τας αρχάς». Οι συγκε-
κριµένες εγγυήσεις κάλυπταν όχι µόνο τους Έλληνες πο-
λίτες, αλλά και όσους κατοικούσαν στην ελληνική
επικράτεια. Το σύνταγµα τέλος θέσπιζε τη δηµοσιότητα
των δικαστικών συνεδριάσεων, καθόριζε τον χρόνο προ-
φυλάκισης και απαιτούσε την ύπαρξη εντάλµατος, προ-
κειµένου να πραγµατοποιηθεί η οποιαδήποτε σύλληψη.

��/��/����

Σχέδιο των Τριών Τµηµάτων

Η µεταστροφή της αγγλικής πολιτικής υπέρ της Ελληνι-
κής Επανάστασης (αρχές 1823) προκάλεσε την παρέµ-
βαση της Ρωσίας, που ανησυχούσε για το ενδεχόµενο
υπονόµευσης της δικής της επιρροής στα Βαλκάνια και
την ανατολική Μεσόγειο. Υπό την πίεση αυτών των εν-
δεχόµενων εξελίξεων ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ ανέλαβε
διπλωµατική πρωτοβουλία για την επίλυση του ελληνι-
κού ζητήµατος. Συγκεκριµένα υπέβαλε -στα τέλη του
1823- το Σχέδιο των Τριών Τµηµάτων, το οποίο ακολου-
θούσε το διοικητικό πρότυπο και το νοµικό καθεστώς
των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών (Μολδαβία, Βλαχία).
Το Σχέδιο προέβλεπε την ίδρυση τριών αυτόνοµων ηγε-
µονιών στον ελλαδικό χώρο, από τις οποίες η πρώτη
(Ανατολική Ελλάδα) θα περιελάµβανε τη Θεσσαλία, τη
Βοιωτία και την Αττική, η δεύτερη (∆υτική Ελλάδα) την
Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και η τρίτη (Νότια Ελ-
λάδα) την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ο Σουλτάνος θα
διατηρούσε στην επικυριαρχία του στις τρεις προανα-
φερθείσες ηγεµονίες, την οποία θα διασφάλιζε η παρου-
σία κατά τόπους οθωµανικών φρουρών, ενώ θα
εισέπραττε ετήσιο φόρο υποτέλειας. Οι Έλληνες θα είχαν
αποκλειστικό προνόµιο τη διοίκηση των Ηγεµονιών, οι
οποίες -στο πλαίσιο του αυτόνοµου χαρακτήρα τους- θα

but to all residents within the Greek territory. Finally,
the constitution determined the time-period of pre-trial
detention, and established the public nature of court
hearings, as well as the requirement of a warrant for
an arrest to take place.
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The Three-Part Plan

The shift in English policy in favour of the Greek Rev-
olution (early 1823) provoked the intervention of Rus-
sia, which was concerned that its own influence in the
Balkans and the eastern Mediterranean could be un-
dermined. Under the pressure of these possible devel-
opments, Tsar Alexander I undertook a diplomatic
initiative to resolve the Greek issue. Specifically, in
late 1823, he submitted the Three-Part Plan, which
followed the administrative model and legal status of
the Danubian Principalities (Moldavia, Wallachia).
The Plan provided for the establishment of three au-
tonomous principalities in the Greek territory, of which
the first (Eastern Greece) would include Thessaly,
Boeotia, and Attica, the second (Western Greece)
Epirus and Aetoloakarnania, and the third (Southern
Greece) the Peloponnese and Crete. The Sultan would
maintain his supremacy in all three principalities, as
ensured by the presence of Ottoman guards in various
locations, while he would receive an annual servitude
tax. The Greeks would be exclusively in charge of the
administration of the principalities, which -in the con-
text of their autonomous character- would have their
own flag, and would be represented at the Sublime
Porte by the Ecumenical Patriarch.
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είχαν τη δική τους σηµαία και θα αντιπροσωπεύονταν
στην Υψηλή Πύλη από τον Οικουµενικό Πατριάρχη.
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Θάνατος λόρδου Byron στο Μεσολόγγι

Ο γνωστότερος ίσως φιλέλληνας που επισκέφθηκε τον
ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης υπήρξε ο λόρδος Byron. O «Μυλόρδος», όπως
τον αποκαλούσαν οι επαναστάτες, βρέθηκε τις παραµο-
νές των Χριστουγέννων του 1823 στο Μεσολόγγι
(24.12.1823) και παρέµεινε εκεί έως και τον θάνατό του
(7.4.1824). Κατά τη διάρκεια της παραµονής του Byron
στο Μεσολόγγι κύρια µέριµνά του ήταν η ενίσχυση των
οχυρωµατικών έργων της πόλης και η συγκρότηση σώ-
µατος Πυροβολικού. Παράλληλα ανέλαβε τη µισθοδο-
σία Σουλιωτών στρατιωτών. Ο θάνατός του
αναγνωρίστηκε από τους επαναστατηµένους Έλληνες ως
πλήγµα στην πορεία του απελευθερωτικού Αγώνα, όχι
µόνο για το κύρος που τον περιέβαλε, αλλά και για τον
ρόλο του ως αντιπροσώπου της Φιλελληνικής Επιτροπής
του Λονδίνου. Ωστόσο η απώλεια του Άγγλου ποιητή και
φιλέλληνα συνέβαλλε τα µέγιστα στο να προβληθεί διε-
θνώς ο απελευθερωτικός Αγώνας των Ελλήνων.
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Καταστροφή της Κάσου

Παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων της Κάσου στο Εκτε-
λεστικό για αποστολή στο νησί τους στρατευµάτων και
πολεµοφοδίων, αυτές απέβησαν άκαρπες. Το νησί υπε-
ράσπιζαν µόνο 600 ένοπλοι Κάσιοι και άλλοι τόσοι
Κρήτες πρόσφυγες. Στα τέλη Μαΐου (1824) στην Κάσο
αποβιβάστηκαν -από οθωµανοαιγυπτιακά πλοία- 4.000
περίπου στρατιώτες υπό τη διοίκηση του Χουσεΐν µπέη.
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Death of Lord Byron in
Messolonghi

Lord Byron was, perhaps, the
most famous philhellene to visit

Greece during the Greek Revolu-
tion. “Mylord”, as the revolutionar-

ies called him, had visited Messolonghi on Christmas
Eve of 1823, (24/12/1823), and remained there until his
death (7/4/1824). During Byron’s stay in Messolonghi,
his main concerns were the reinforcement of the city’s
fortifications and the formation of an Artillery Corps. At
the same time, he undertook the payroll of Souliot sol-
diers. The Greek revolutionaries perceived his death as
an important blow to the course of the Liberation Strug-
gle, due to both the prestige that was attached to his per-
sonality and his role as a representative of the London
Philhellenic Committee. However, the loss of the English
poet and philhellene contributed greatly to the interna-
tional promotion of the Greek Liberation Struggle. 
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Destruction of Kassos

The people of Kassos had requested that troops and am-
munition be sent to their island, but their calls had gone
unanswered. The island’s defence comprised solely of
600 armed natives and approximately 600 refugees from
Crete. In late May (1824), approximately 4,000 soldiers
on Ottoman-Egyptian ships, under the command of
Hussein Bey, landed in Kassos. The defenders of the is-
land put up a fierce resistance. Nevertheless, the attack-
ers opened heavy artillery fire and captured Kassos
within a short period of time. The enemy troops then
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Οι υπερασπιστές του νησιού πρόβαλαν σθεναρή αντί-
σταση. ∆εν µπόρεσαν όµως να ανακόψουν την πορεία
των επιτιθέµενων, οι οποίοι κατόρθωσαν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, ύστερα από σφοδρό κανονιοβολι-
σµό, να κυριεύσουν την Κάσο. Στη συνέχεια τα εχθρικά

carried out extensive massacres, looting, and imprison-
ments. More than 2,000 Kassians and Cretans were
slaughtered, while as many others were taken prisoner.
Certain residents managed to escape arrest and take
refuge on the neighbouring island of Karpathos. 
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στρατεύµατα προέβησαν σε γενικευµένες σφαγές, λεη-
λασίες και αιχµαλωσίες. Περισσότεροι από 2.000 Κά-
σιοι και Κρήτες σφαγιάσθηκαν, ενώ άλλοι τόσοι
αιχµαλωτίστηκαν. Ορισµένοι κάτοικοι κατόρθωσαν να
γλυτώσουν τη σύλληψη και να καταφύγουν στο γειτο-
νικό νησί της Καρπάθου. 
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Καταστροφή των Ψαρών

Λίγες εβδοµάδες µετά την καταστροφή της Κάσου ο
οθωµανικός στόλος προσπάθησε να καταστείλει την
Επανάσταση και στα Ψαρά. Στο νησί εκτός από τους
7.000 κατοίκους του υπήρχαν και 13.000 πρόσφυγες από
διάφορες περιοχές. Η στρατιωτική δύναµη των Ψαρών
αποτελείτο από 1.300 Ψαριανούς, 700 πρόσφυγες και
1.000 Θεσσαλούς και Μακεδόνες. Οι υπερασπιστές του
νησιού, προκειµένου να ενισχύσουν την άµυνά τους, µε-
τέφεραν περισσότερα από 300 κανόνια από τα πλοία
στην ξηρά. Στις 20 Ιουνίου ο οθωµανικός στόλος απο-
τελούµενος από 200 περίπου πλοία µετέφερε στο νησί
στρατιωτική δύναµη 12.000 ανδρών υπό τη διοίκηση
του Χοσρέφ πασά. Η σθεναρή αντίσταση των ελληνι-
κών στρατευµάτων απέτρεψε αρχικά τις εχθρικές απο-
βατικές προσπάθειες. Ωστόσο οι υπέρτερες οθωµανικές
δυνάµεις ενέτειναν τις προσπάθειές τους, προκειµένου
να κυριεύσουν τα Ψαρά. Και πράγµατι ύστερα από πο-
λύωρες µάχες σε όλη την έκταση του νησιού (Χώρα,
Φτελιό, Κάναλο κ.λπ.) ο σκοπός των Οθωµανών επε-
τεύχθη. Όσο για τους Ψαριανούς οι περισσότεροι από
τους µισούς σκοτώθηκαν ή αιχµαλωτίστηκαν, ενώ µε-
γάλο κύµα προσφύγων κατέφυγε στις Σπέτσες και τις
Κυκλάδες. Οι καταστροφές στην Κάσο και στα Ψαρά
συνέτειναν στο να αναζωπυρωθεί το φιλελληνικό ενδια-
φέρον στην Ευρώπη, αλλά και τις Η.Π.Α.
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Destruction of Psara

A few weeks following the destruction of Kassos, the
Ottoman fleet tried to suppress the Revolution in Psara.
In addition to its 7,000 inhabitants, there were also
13,000 refugees from various areas living on the island.
The military force of Psara consisted of 1,300 Psarians,
700 refugees, and 1,000 Thessalians and Macedonians.
To strengthen their defence, the revolutionaries trans-
ported more than 300 cannons from ships to the island.
On June 20, the Ottoman fleet, with approximately 200
ships, transported to the island a military force of 12,000
men, under the command of Hüsrev Mehmed Pasha.
The fierce resistance of the Greek troops initially pre-
vented the enemy from landing. However, the superior
Ottoman forces intensified their efforts to capture Psara.
Indeed, after many hours of fighting throughout the is-
land (Chora, Ftelio, Kanalo, etc.), the Ottomans
achieved their goal. More than half of the Psarians were
killed or imprisoned, while a large wave of refugees fled
to Spetses and the Cyclades. The destruction of Kassos
and Psara contributed to rekindling the philhellenic sen-
timent in Europe and the USA.
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Ναυµαχίες σε Μυκάλη και Γέροντα

Στις επιτυχηµένες πολεµικές επιχειρήσεις του ελληνικού
στόλου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
συγκαταλέγονται οι ναυµαχίες στο στενό της Μυκάλης
(πλησίον Σάµου) και στον κόλπο του Γέροντα (απέναντι
από τη Λέρο), στις οποίες διακρίθηκαν ο Κ. Κανάρης
και οι Γ. Σαχτούρης και Α. Μιαούλης αντίστοιχα. Ύστερα
µάλιστα από την ήττα στη Μυκάλη εγκαταλείφθηκε εκ
µέρους των Οθωµανών η προσπάθεια κατάληψης της
Σάµου. Από τις συγκεκριµένες ναυµαχίες καθίσταται εµ-
φανές ότι ο οθωµανικός στόλος δεν χρησιµοποιήθηκε
από τον Σουλτάνο επαρκώς, προκειµένου να καταστεί-
λει τις κατά τόπους επαναστατικές εστίες, αλλά µόνο
επικουρικά. Η επιχειρησιακή αυτή τακτική καταδεικνύει
την προτεραιότητα της Υψηλής Πύλης στο να κατα-
στείλει την εξέγερση στην ηπειρωτική χώρα. Κατά συ-
νέπεια τα νησιά του Αιγαίου δεν υπήρξαν οι κύριοι
πολεµικοί στόχοι των Οθωµανών. Εξαίρεση αποτέλεσαν
οι ενέργειες ενάντια στη Σάµο (1821, 1824), η κατάληψη
και σφαγή της Χίου (1822), οι λεηλασίες και οι σφαγές
στην Κάσο (1824) και τα Ψαρά (1824).
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Απόβαση αιγυπτιακών δυνάµεων 
στη νότια Πελοπόννησο

Ο σουλτάνος Μαχµούτ Β΄ διαπιστώνοντας ότι δεν µπο-
ρούσε να καταστείλει την εξέγερση των χριστιανών
υπηκόων του στον νότιο ελλαδικό χώρο αποτάθηκε
στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάµετ Άλη, ζητών-
τας τη στρατιωτική του συνδροµή µε αντάλλαγµα την
Κρήτη και τη διοίκηση της Πελοποννήσου. Ο Μωχά-
µετ Άλη αποδεχόµενος την πρόταση συγκρότησε
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Naval battles in Mykali and Gerontas

The successful military operations of the Greek fleet
during the Greek Revolution include the naval battles
in the Strait of Mykali (near Samos) and in the gulf of
Gerontas (opposite Leros), in which K. Kanaris, and G.
Sachtouris and A. Miaoulis, respectively, stood out. In
fact, following the defeat in Mykali, the Ottomans aban-
doned all efforts to occupy Samos. These naval battles
show that the Ottoman fleet was not adequately em-
ployed by the Sultan to suppress local revolutionary
strongholds, but was rather utilised as an auxiliary
means. This operational tactic demonstrates that the
Sublime Porte’s priority was the suppression of the up-
rising on the mainland. Consequently, the Aegean is-
lands had not constituted the Ottomans’ primary military
targets. The actions against Samos (1821, 1824), the oc-
cupation and massacre of Chios (1822), and the looting
and massacres in Kasos (1824) and Psara (1824) were
exceptions to this rule. 
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Landing of Egyptian forces in the southern Peloponnese

Finding that he could not suppress the revolt of his sub-
jects in southern Greece, Sultan Mahmud II turned to
Muhammad Ali, Viceroy of Egypt, requesting his mili-
tary assistance, in exchange for Crete and the adminis-
tration of the Peloponnese. Accepting this invitation,
Muhammad Ali formed a strong expeditionary force to
be led by his adopted son, Ibrahim Pasha. This appeared
to be an ideal opportunity to demonstrate his modern
and powerful army; at the same time, by occupying ter-
ritory in the south of the Balkan Peninsula, he would
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ισχυρό εκστρατευτικό σώµα υπό την ηγεσία του θετού
του γιού Ιµπραήµ πασά. Ο Αιγύπτιος αντιβασιλέας εξέ-
λαβε την πρόσκληση ως ιδανική ευκαιρία, για να επι-
δείξει τον εκσυγχρονισµένο και ισχυρό του στρατό και
συγχρόνως να αποκτήσει ο ίδιος µε την κατοχή εδαφών
στα νότια της βαλκανικής χερσονήσου την πρώτη του
βάση στην Ευρώπη, από όπου θα µπορούσε να πραγ-
µατοποιήσει τα σχέδιά του, να περιέλθει δηλαδή η Οθω-
µανική αυτοκρατορία στην κυριαρχία του. Οι
οθωµανοαιγυπτιακές δυνάµεις, αφού είχαν καταπνίξει
τις εξεγέρσεις σε Κρήτη, Κάσο και Ψαρά, αποβιβάστη-
καν ανεµπόδιστες στις ακτές της Μεσσηνίας (11-
12.2.1825), στοχεύοντας πλέον στην καταστολή της
Ελληνικής Επανάστασης.

��/�/����

Μάχη στο Μανιάκι και θάνατος του Παπαφλέσσα

Ύστερα από τη µάχη στη Σφακτηρία (26.4.1825) ο Ιµ-
πραήµ πασάς κατέλαβε µε τις στρατιωτικές του δυνάµεις
το Ναυαρίνο (29.4.1825) και κινήθηκε ανατολικότερα. Ο
Γρ. ∆ικαίος (Παπαφλέσσας) µε 1.500 άνδρες προσπάθησε
να ανακόψει την προέλασή του. Προκειµένου να πραγ-
µατοποιήσει τον σκοπό αυτό, ταµπουρώθηκε στους βρά-
χους του Μανιακίου και ανέµενε τον εχθρό. Στη θέα όµως
των 3.000 Αιγυπτίων µεγάλο µέρος των συµπολεµιστών
του εγκατέλειψε τις θέσεις του, αφήνοντας τον Παπα-
φλέσσα µόνο µε 500 στρατιώτες. Ορισµένοι από τους
οπλαρχηγούς του ∆ικαίου τον συµβούλευσαν να εγκατα-
λείψει την περιοχή και να επιλέξει κάποια άλλη καταλ-
ληλότερη, για να αντιµετωπίσει τον Ιµπραήµ πασά. Οι
συµβουλές τους δεν εισακούστηκαν και ο Παπαφλέσσας
ξεκίνησε τη µάχη το πρωί της 20η Μαΐου, χωρίς ωστόσο
να καταφτάσουν σε αυτόν οι αναµενόµενες στρατιωτικές
ενισχύσεις. Η µάχη υπήρξε σκληρή και διήρκησε -µε

have his first base in Europe, wherefrom he could carry
out his plan to bring the Ottoman Empire under his rule.
The Ottoman-Egyptian forces suppressed the uprisings
in Crete, Kassos, and Psara, and landed unhindered on
the shores of Messinia (11-12/2/1825) to complete their
mission, namely to suppress the Greek Revolution.

��/�/����

Battle of Maniaki and death of Papaflessas
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αµείωτη ένταση- περισσότερες από οκτώ ώρες. Παρά την
υπέρµετρη γενναιότητα που επέδειξαν οι αµυνόµενοι, δεν
κατόρθωσαν να απωθήσουν τις αιγυπτιακές δυνάµεις, µε
συνέπεια να σκοτωθούν σχεδόν όλοι ηρωικά µαχόµενοι,
συµπεριλαµβανοµένου και του Γρ. ∆ικαίου.

�/�/����
∆ολοφονία Οδ. Ανδρούτσου στην Ακρόπολη

Following the battle of Sfaktiria (26/4/1825), the mili-
tary forces led by Ibrahim Pasha captured Navarino
(29/4/1825) and moved further east. G. Dikaios (Papaf-
lessas), along with 1,500 men, tried to intercept
Ibrahim’s course of action. To accomplish this, he hud-
dled on the rocks of Maniaki and awaited the enemy. At
the sight of the 3,000 Egyptians, however, most of his
comrades abandoned their positions, leaving Papaf-
lessas with only 500 soldiers. Certain chieftains advised
him to leave the area and prompted him to confront
Ibrahim Pasha at a different, more suitable location. Pa-
paflessas ignored this advice and commenced the battle
on the morning of May 20th, although the military re-
inforcements he had been expecting had not reached
him. The battle was fierce and lasted -with undiminished
intensity- more than eight hours. Despite the defenders’
extraordinary bravery, they failed to repel the Egyptian
forces; nearly all of them -including G. Dikaios- died
fighting heroically.

�/�/����

Assassination of O. Androutsos at the Acropolis

One of the most important events provoked by internal
political controversy during the Greek Revolution, the as-
sassination of O. Androutsos, took place at the Acropolis
of Athens (5/6/1825). Although he was one of the
strongest chieftains of the Revolution, since 1824 An-
droutsos had been marginalised in the socio-political
power relations formed by the government of the revolu-
tionaries. In fact, he had been targeted by new political
actors -particularly by I. Kolettis- who viewed Androut-
sos as an important obstacle to their control of the armed
forces of eastern Central Greece. I. Gouras, one of An-
droutsos’s highest ranking comrades and a capable mili-
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Στην Ακρόπολη των Αθηνών διαδραµατίστηκε ένα από
τα σηµαντικότερα επεισόδια των εσωτερικών πολιτικών
αντιπαραθέσεων στη διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης, η δολοφονία του Οδ. Ανδρούτσου (5.6.1825). Ο
Ανδρούτσος, αν και υπήρξε από τους ισχυρότερους
οπλαρχηγούς της Επανάστασης, είχε τεθεί από το 1824
και έπειτα στο περιθώριο των κοινωνικοπολιτικών σχέ-
σεων εξουσίας που είχαν διαµορφωθεί από την επανα-
στατική διοίκηση. Βρέθηκε µάλιστα στο στόχαστρο
νεοπαγών πολιτικών παραγόντων -κυρίως του Ι. Κω-
λέττη-, οι οποίοι θεωρούσαν τον Ανδρούτσο ισχυρό εµ-
πόδιο στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τους ενόπλους
της ανατολικής Στ. Ελλάδας. Ο Ι. Γκούρας, πρωτοπα-
λίκαρο του Ανδρούτσου και ικανός στρατιωτικός, ανα-
δείχτηκε -µε την εύνοια του Κωλέττη- σε σηµαντικό
οπλαρχηγό της περιοχής. Σε αυτόν ανατέθηκε -στα τέλη
του 1824- να συλλάβει τον Στερεοελλαδίτη οπλαρχηγό
και να τον φυλακίσει στην Ακρόπολη, που είχε επανα-
καταληφθεί από τους Έλληνες, µε την κατηγορία της
προδοσίας. Στη φυλακή παρέµεινε έως τον Ιούνιο
(1825), οπότε και δολοφονήθηκε µε εντολή του Γκούρα.

��/�/����
Μάχη στους Μύλους της Λέρνας 

Τον Ιούνιο του 1825 οι αιγυπτιακές δυνάµεις εισήλθαν
σε µια εντελώς ερειπωµένη Τριπολιτσά, την οποία και
κατέλαβαν άµεσα. ∆ύο ηµέρες αργότερα (13.6.1825) ο
Ιµπραήµ πασάς κινήθηκε ταχύτατα προς το Ναύπλιο,
για να το κυριεύσει. Στη θέση «Μύλοι» -στην πεδιάδα
του Άργους- οι ∆. Υψηλάντης, Κ. Μαυροµιχάλης, Ι.
Μακρυγιάννης µε ορισµένες εκατοντάδες ενόπλων κα-
τόρθωσαν να επιτύχουν την πρώτη νίκη ενάντια στις
αήττητες έως τότε εχθρικές δυνάµεις και να αποκόψουν
προσωρινά την πορεία τους. Στη θέα των ελληνικών

tary man, had been favoured by Kolettis and had become
an important chieftain in the region. In late 1824, he was
ordered to arrest the Roumeliot chieftain on the charge of
treason, and imprison him on the Acropolis, which had
been recaptured by the Greeks. Androutsos remained in
prison until June (1825), when he was assassin

��/�/����

Battle at the Mills of Lerna 

In June 1825, the Egyptian forces entered a completely
deserted Tripolitsa, which they occupied immediately.
Two days later (13/6/1825), Ibrahim Pasha moved
swiftly to conquer Nauplion. On the plain of Argos, in
a position called Lerna Mills, D. Ypsilantis, K.
Mavromichalis, and I. Makrygiannis, with a few hun-
dred armed men, managed to achieve the first victory
against the hitherto undefeated enemy forces, and to
temporarily interrupt their course. At the sight of the
Greek troops, the Egyptians launched an all-out offen-
sive against them. They attacked the Greeks’ right wing
three times, but, each time, were repulsed by the sol-
diers of K. Mavromichalis. The central line of defence
was successfully upheld by I. Makrygiannis, who was
fighting with very few soldiers. Nonetheless, Makry-
giannis seriously injured his right arm during the battle
and was, therefore, forced to leave. Following their de-
feat at the Lerna Mills, which boosted the Greek revo-
lutionaries’ morale, the Egyptian troops returned to the
centre of the Peloponnese. Ibrahim then moved west-
wards, destroying and looting his way through western
and central Peloponnese. 
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The Protocol of St. Petersburg

By 1826, the possibility of a dynamic intervention on
the part of the Great Powers to resolve the Greek cause
had significantly increased. A few days after the deliv-
ery of a Russian ultimatum (5/3/1826) to the Sublime
Porte, and while the Tsar appeared seemingly indiffer-
ent to the Greek Revolution, the Protocol of St. Peters-
burg was signed in the namesake city. The protocol was
cosigned by Russian Foreign Minister Nesselrode and
the Duke of Wellington. According to the Protocol of
St. Petersburg, the Greek state would be part of the Ot-
toman Empire and the Greeks would pay an annual tax
to the Sultan, the amount of which would be determined
each time by mutual agreement. The importance of the
protocol laid in the fact that, for the first time in an of-
ficial diplomatic act, two great European powers men-
tioned a Greek ethnicity, and the formation of a Greek
state that would include both mainland and islands and
be recognised by the name Hellas, at a time in fact when
the Revolution had been almost suppressed. At a Euro-
pean level, the significance of this diplomatic document
lies in that it dissolved the cohesion of the Holy Al-
liance, as two out of the five Great Powers of the time
decided against its principles. 

��/�/����

Exodus of the guard of Messolonghi

The second siege of Messolonghi, which took place in
two phases, began in late April (1825) and lasted an en-
tire year. Until October, the besieged withstood the
enemy’s pressures and even forced Mehmed Reshid
Pasha (Kutahye) to weaken his attacks several times.

στρατευµάτων οι Αιγύπτιοι εξαπέλυσαν γενική επίθεση.
Τρεις φορές επιτέθηκαν εναντίον της δεξιάς πτέρυγας
των Ελλήνων, αλλά και τις τρεις φορές απωθήθηκαν
από τους στρατιώτες του Κ. Μαυροµιχάλη. Στο κέντρο
της άµυνας αγωνιζόταν ο Ι. Μακρυγιάννης που µε ελά-
χιστους στρατιώτες ανέκοψε τις εχθρικές επιθέσεις.
Ωστόσο ο Μακρυγιάννης τραυµατίστηκε σοβαρά στο
δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια της µάχης και αναγκά-
στηκε να αποχωρήσει. Ύστερα από την ήττα στους Μύ-
λους, που τόνωσε το ηθικό των επαναστατηµένων
Ελλήνων, τα αιγυπτιακά στρατεύµατα επέστρεψαν στο
κέντρο της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια ο Ιµπραήµ κι-
νήθηκε δυτικά, προκαλώντας καταστροφές και λεηλα-
σίες στη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. 

��/�/����

Πρωτόκολλο Πετρούπολης

Στα 1826 οι πιθανότητες να παρέµβουν δυναµικά οι Μ.
∆υνάµεις, για να επιλύσουν το ελληνικό ζήτηµα, είχαν
πλέον αυξηθεί σηµαντικά. Λίγες ηµέρες µετά την επί-
δοση ρωσικού τελεσιγράφου (5.3.1826) στην Υψηλή
Πύλη, και ενώ ο Τσάρος εµφανιζόταν φαινοµενικά
αδιάφορος για την Ελληνική Επανάσταση, υπογράφηκε
στην Πετρούπολη το οµώνυµο πρωτόκολλο. Στη συνο-
µολόγησή του συµµετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών της
Ρωσίας Nesselrode και ο δούκας του Ουέλινγκτον.
Βάσει του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης το ελληνικό
κράτος θα ήταν εξάρτηµα της Οθωµανικής αυτοκρατο-
ρίας και οι Έλληνες θα πλήρωναν ετήσιο φόρο στον
Σουλτάνο, το ύψος του οποίου θα καθοριζόταν κάθε
φορά µε κοινή συµφωνία. Η σηµαντικότητα του πρω-
τοκόλλου έγκειτο στο ότι για πρώτη φορά σε επίσηµη
διπλωµατική πράξη δύο µεγάλων ευρωπαϊκών δυνά-
µεων γινόταν λόγος για ελληνική εθνότητα, για συγ-
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κρότηση ελληνικής κρατικής οντότητας µε χερσαία
εδάφη και νησιά, που θα αναγνωριζόταν µε το όνοµα
Ελλάς, σε µια χρονική περίοδο µάλιστα, όπου η Επα-
νάσταση είχε σχεδόν κατασταλεί. Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο η σηµασία του συγκεκριµένου διπλωµατικού
εγγράφου έγκειται στο ότι διέλυσε τη συνοχή της
Ιερής Συµµαχίας, αφού δύο από τις πέντε Μ. ∆υνά-
µεις της εποχής αποφάσισαν αντίθετα στις αρχές της
Συµµαχίας. 

��/�/����

Έξοδος της φρουράς του Μεσολογγίου

Η τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου, που πραγµατο-
ποιήθηκε σε δύο φάσεις, ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου
(1825) και διήρκησε ένα ολόκληρο έτος. Έως τον
Οκτώβριο οι πολιορκηµένοι άντεξαν την πίεση που
ασκούσαν οι εχθροί και υποχρέωσαν αρκετές φορές
τον Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) να χαλαρώσει τις
επιθέσεις του. Από τον Νοέµβριο του 1825 και έως τον
Φεβρουάριο του 1826, οπότε και ενισχύθηκαν τα οθω-
µανικά στρατεύµατα από τις αιγυπτιακές δυνάµεις του
Ιµπραήµ, η πολιορκία κατέστη σταδιακά ασφυκτική.
∆ύο σχεδόν µήνες αργότερα, την Κυριακή των Βαΐων,
οι εξαντληµένοι από τη δωδεκάµηνη πολιορκία και την
πείνα υπερασπιστές της πόλης πραγµατοποίησαν
ηρωική Έξοδο. Στο Μεσολόγγι υπήρχαν περισσότερα
από 10.000 άτοµα, εκ των οποίων οι 5.500 ήσαν γυ-
ναικόπαιδα, οι 1.500 άοπλοι, οι 600 τραυµατίες και
ασθενείς και µόνο οι 3.600 ήσαν οι πολεµιστές, χωρι-
σµένοι σε τρεις φάλαγγες υπό την αρχηγία των Ν.
Μπότσαρη, Κ. Τζαβέλα και ∆. Μακρή. Ύστερα από την
Έξοδο στην πόλη παρέµειναν µόνο οι τραυµατίες και οι
ασθενείς, που ανέµεναν τους εχθρούς, για να αντιστα-

Nonetheless, from November 1825 until February 1826,
when the Ottoman troops were reinforced by Ibrahim’s
Egyptian forces, the siege gradually became unbearable.
Almost two months later, on Palm Sunday, the defenders
of the city, exhausted by the twelve-month siege and
famine, made a heroic Exodus. There were more than
10,000 people in Messolonghi, of which 5,500 were
women and children, 1,500 were non-combatants, and
600 were wounded and sick; there were only 3,600 com-
batants, divided into three units, led by N. Botsaris, K.
Tzavelas, and D. Makris. After the Exodus, only the
wounded and the sick remained in the city, awaiting to
confront the enemy. One of the main acts of resistance
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θούν. Μία από τις κυριότερες εκδηλώσεις αντίστασης
υπήρξε αυτή του Χρ. Καψάλη, ο οποίος είχε οχυρωθεί
στην οικία του, που χρησίµευε και ως πυριτιδαποθήκη.
Όταν ο εχθρός εισήλθε στον χώρο της οικίας, ο Καψάλης
έβαλε φωτιά σε βαρέλι µε µπαρούτι και ανατινάχθηκε,
βρίσκοντας ηρωικό θάνατο µαζί µε άλλα 400 άτοµα. Όσο
για τους 3.600 στρατιώτες που συµµετείχαν στην ηρωική
Έξοδο, πολύ λιγότεροι από τους µισούς (1.300) κατόρ-
θωσαν να διασωθούν και να κατευθυνθούν στο στρατό-
πεδο του Γ. Καραϊσκάκη στον Πλάτανο Ναυπακτίας.
Όσον αφορά τα γυναικόπαιδα, µόνο 13 Σουλιώτισσες επέ-
ζησαν και ελάχιστα παιδιά. Οι απώλειες του εχθρού υπο-
λογίζονται σε περισσότερους από 5.000 άνδρες. Ο
αντίκτυπος της Εξόδου, αλλά και της πτώσης του Μεσο-
λογγίου, υπήρξε τεράστιος στο εξωτερικό και κινητοποί-
ησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη υπέρ του ελληνικού
ζητήµατος.

��.�.����

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ψηφίζει τον Ι. Καποδίστρια ως 
Κυβερνήτη της Ελλάδος 

Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ολοκλήρωσε τις ερ-
γασίες της στις αρχές Μαΐου (5.5.1827), έχοντας λάβει
δύο σηµαντικότατες αποφάσεις. Η πρώτη αφορούσε την
ψήφιση νέου συντάγµατος. Η δεύτερη απόφαση σχετι-
ζόταν µε τη θέσπιση ενός µονοµελούς διοικητικού ορ-
γάνου το οποίο θα προΐστατο της εκτελεστικής εξουσίας
και θα έφερε τον τίτλο του Κυβερνήτη της Ελλάδος
(3.4.1827). Για το συγκεκριµένο αξίωµα επιλέχτηκε -
για επτά χρόνια- ο Ι. Καποδίστριας, ο οποίος και απο-
δέχτηκε λίγο αργότερα (Αύγουστος 1827) την πρόταση
της Εθνοσυνέλευσης. Η επιλογή του Καποδίστρια δεν
υπήρξε τυχαία. Το πανευρωπαϊκό κύρος του πρώην
υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, σε συνδυασµό µε

was that of C. Kapsalis, who locked himself up in his
house, which also served as a gunpowder magazine. As
the enemy entered the house, Kapsalis awaited in a bar-
rel with gunpowder, and blew himself - along with 400
other people- up, meeting a heroic death. Of the 3,600
soldiers who participated in the heroic Exodus, far fewer
than half (1,300) managed to escape and reach the camp
of G. Karaiskakis in Platanos, Nafpaktia. Only 13 Souliot
women survived, along with very few children. The ca-
sualties suffered by the enemy are estimated at more than
5,000 men. The Exodus, and the fall of Messolonghi, had
an immense impact abroad, and strengthened European
public opinion in favour of the Greek cause.

��/�/����

The Third National Assembly votes 
for I. Kapodistrias as Governor of Greece 

The National Assembly of Trizina was adjourned in early
May (5/5/1827), having taken two very important deci-
sions. The first concerned the adoption of a new consti-
tution. The second concerned the establishment of a
single-member administrative body to head the executive
branch, bearing the title of Governor of Greece
(3/4/1827). The Assembly elected Kapodistrias as Gov-
ernor, for a seven-year term, and he accepted the proposal
a few months later (August 1827). Kapodistrias had been
chosen after careful consideration. The pan-European
prestige of the former Russian Foreign Minister, com-
bined with his unquestionable political skills and diplo-
matic experience, guaranteed that he would successfully
carry out the immense task of building the newly-founded
Greek state. Therefore, this choice was accepted by all
political forces among Greek revolutionaries, either be-
cause they had confidence in his abilities or because they
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could not object to his candidacy. Until the arrival of
Kapodistrias in Greece, a three-member Acting Vice-Gov-
ernmental Commission governed in his stead.

��/�/����

Battle of Faliron and fatal injury of G. Karaiskakis

On April 22, despite the initial operational plans, around
noon, some warm-blooded Greek soldiers lined up
along the enemy line in Neo Faliron, to clash with the
Ottoman troops. Although certain chiefs, including
Nikitaras, tried to stop them and prevent the clash, an
armed conflict soon began. G. Karaiskakis was woken
up by the tumult and headed to the battlefield to take
stock of developments. Three hours later, the situation
appeared to be stabilising; on his way to the strongest
fortification of the Ottoman forces, Karaiskakis received
a wound in his stomach. Although he realised the sever-
ity of his wound, he remained at the battlefield for a long
time. The severity of his injuries only became apparent
when he returned to the encampment. Unfortunately, his
state was irreversible. He passed away the following
day, which was also his nameday, and was buried in
Agios Dimitrios, Salamina. This sad instance, however,
brought excitement among the enemy ranks, as one of
the most powerful Greek military men was now out of
the picture.

�/�/����

Adoption of the Political Constitution of Greece
(Third National Assembly)

The Political Constitution of Greece was a constitutional
text comprising of 150 articles; it was considered more
democratic than the previous revolutionary constitutions

τις αδιαµφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες και τη δι-
πλωµατική του εµπειρία, αποτελούσαν εγγύηση ότι θα
διεκπεραίωνε επιτυχώς το τιτάνιο έργο της οικοδόµη-
σης του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους. Η συγκεκρι-
µένη επιλογή έγινε αποδεκτή απ’ όλες τις πολιτικές
δυνάµεις των επαναστατηµένων Ελλήνων, είτε γιατί
είχαν εµπιστοσύνη στις ικανότητές του, είτε γιατί δεν
µπορούσαν να φέρουν αντίρρηση σε µια τέτοια υποψη-
φιότητα. Έως την έλευση του Καποδίστρια στον ελλα-
δικό χώρο τη διακυβέρνηση της ελληνικής επικράτειας
ανέλαβε µια τριµελής Αντικυβερνητική Επιτροπή.
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Μάχη στο Φάληρο και θανάσιµος τραυµατισµός 
του Γ. Καραϊσκάκη

Το µεσηµέρι της 22ας Απριλίου ορισµένοι θερµόαιµοι
Έλληνες στρατιώτες ακροβολίστηκαν κατά µήκος της εχ-
θρικής γραµµής στο Νέο Φάληρο, προκειµένου να συγ-
κρουστούν µε τα οθωµανικά στρατεύµατα, παρά τα
αρχικά επιχειρησιακά σχέδια. Μάταια ορισµένοι οπλαρ-
χηγοί, µεταξύ των οποίων και ο Νικηταράς, προσπάθη-
σαν να τους σταµατήσουν και να αποτρέψουν τη
συµπλοκή. Τελικά η ένοπλη σύγκρουση δεν άργησε να
πραγµατοποιηθεί. Ο Γ. Καραϊσκάκης ξύπνησε από τον
θόρυβο της µάχης και κατευθύνθηκε εκεί, προκειµένου
να ενηµερωθεί για την εξέλιξή της. Ύστερα από 3 ώρες,
και ενώ η κατάσταση φαινόταν ότι οµαλοποιείτο, ο Κα-
ραϊσκάκης, πηγαίνοντας προς το ισχυρότερο οχύρωµα
των οθωµανικών δυνάµεων, τραυµατίστηκε στο υπογά-
στριο. Αν και κατάλαβε τη σοβαρότητα της πληγής του,
παρέµεινε στο πολεµικό πεδίο για αρκετή ώρα. Όταν
πλέον επέστρεψε στη σκηνή, διαπιστώθηκε το µέγεθος
του προβλήµατος. ∆υστυχώς όµως η κατάσταση ήταν µη
αναστρέψιµη. Απεβίωσε την εποµένη ηµέρα, ανήµερα
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της ονοµαστικής του εορτής, και ενταφιάστηκε στον Άγιο
∆ηµήτριο Σαλαµίνας. Το θλιβερό γεγονός προκάλεσε εν-
θουσιασµό στις τάξεις του εχθρού, καθώς είχε εκλείψει
ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες στρατιωτικούς.

�/�/����

Ψήφιση Πολιτικού Συντάγµατος της Ελλάδος 
(Γ΄ Εθνοσυνέλευση)

Το Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδος, ένα συνταγµατικό
κείµενο 150 άρθρων το οποίο θεωρείτο το πιο δηµοκρα-
τικό όχι µόνο από τα δύο προηγούµενα επαναστατικά
συντάγµατα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτε-
λούσε σαφή ένδειξη ότι παρά τη δεινή θέση στην οποία
είχαν περιέλθει οι επαναστάτες δεν ήσαν διατεθειµένοι
να αποµακρυνθούν από τις βασικές αρχές στις οποίες
είχαν στηρίξει έως τότε τον απελευθερωτικό τους Αγώνα.
Το σύνταγµα περιείχε έναν πλήρη Χάρτη ∆ικαιωµάτων, ο
οποίος εγγυόταν την ασφάλεια της ζωής, της ελευθερίας
και της ιδιοκτησίας των πολιτών, την ισότητά τους ενώ-
πιον του νόµου, την αναλογική κατανοµή των δηµόσιων
βαρών, το προσιτό των «δηµοσίων επαγγελµάτων» σε
όλους τους Έλληνες, την ελευθερία του λόγου και του
Τύπου, τη θρησκευτική ελευθερία. Επιπρόσθετα το σύν-
ταγµα απαγόρευε τη δουλεία, τη χρήση τίτλων ευγενείας,
την ψήφιση νόµων µε αναδροµική ισχύ και την κατοχή
δηµοσίων λειτουργηµάτων από τον κλήρο. Συγχρόνως
προσπαθούσε να συγκεράσει αντίρροπες τάσεις: την
ανάγκη για ισχυρή κεντρική εξουσία και το δηµοκρατικό
και φιλελεύθερο χαρακτήρα του. Τέλος επικύρωνε ρητά
-για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο- την αρχή της λαϊ-
κής κυριαρχίας, η οποία «ενυπάρχει εις το Έθνος πάσα
εξουσία πηγάζει και υπάρχει υπέρ αυτού». 

or any European constitution. This text illustrated that,
despite the plight of the revolution, the Greeks were not
prepared to deviate from the basic principles on which
they had founded their liberation struggle. The constitu-
tion contained a complete Charter of Rights, which guar-
anteed the security of citizens’ life, freedom, and
property, their equality before the law, the proportional
distribution of public fees, accessibility of “public pro-
fessions” to all Greeks, the freedom of speech and of the
press, as well as religious freedom. In addition, the con-
stitution prohibited slavery, the use of titles of nobility,
the passing of laws to be enforced retroactively, and the
holding of public office by the clergy. It also aimed to
reconcile two opposing tendencies: its democratic and
liberal character on the one hand, and the need for a
strong central government on the other. Finally, it ex-
plicitly ratified -for the first time in Greece- the principle
of popular sovereignty, namely that “all power is created
by the Nation and exists in its favour”. 
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Συνθήκη Λονδίνου

Η άρνηση της Αυστρίας και της Πρωσίας να συνυπο-
γράψουν το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης δεν εµπόδισε
τη Γαλλία να συνεργαστεί µε την Αγγλία και τη Ρωσία,
προκειµένου να επιλύσουν από κοινού το ελληνικό ζή-
τηµα. Οι επαφές των τριών Μ. ∆υνάµεων της εποχής
έλαβαν πρακτικότερη µορφή µε την υπογραφή µιας νέας
Συνθήκης, αυτής του Λονδίνου, η οποία επαναλάµβανε
ουσιαστικά τους όρους του Πρωτοκόλλου της Πετρού-
πολης (23.3.1826). Στη Συνθήκη ενυπήρχε και ένα πρό-
σθετο -µυστικό- άρθρο, που προέβλεπε ρητά τη λήψη
αναγκαστικών µέτρων σε περίπτωση που οι εµπόλεµοι -
Έλληνες και Οθωµανοί- αρνούνταν να συµµορφωθούν
µε τις αποφάσεις της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλ-
λίας. Με τη Συνθήκη του Λονδίνου καλούνταν οι δύο εµ-
πόλεµοι να παύσουν τις εχθροπραξίες και να
προχωρήσουν άµεσα σε διαπραγµατεύσεις. Οι Μ. ∆υ-
νάµεις είχαν συµφωνήσει -καθεµιά για τους δικούς της
λόγους- να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε µέσο έκριναν
απαραίτητο, ακόµη και την πολεµική αναµέτρηση, προ-
κειµένου να υποχρεώσουν την Υψηλή Πύλη να αποδε-
χτεί τη δηµιουργία ενός αυτόνοµου ελληνικού κράτους. 

�/��/����

Ναυµαχία Ναβαρίνου

Το «ανεπιθύµητο γεγονός» -κατά τον βασιλιά της Αγ-
γλίας Γεώργιο ∆΄- ξεκίνησε µεταξύ του πληρώµατος
µιας λέµβου του Dartmouth και ενός οθωµανικού
πλοίου. Ένας πυροβολισµός από την οθωµανική πλευρά
-που σκότωσε τον κυβερνήτη της λέµβου Fitz-Roy,
καθώς πλησίαζε για διαπραγµατεύσεις- αποτέλεσε το
έναυσµα, για να αρχίσει η πολεµική αναµέτρηση. Στις

��/�/����

Treaty of London
The refusal of Austria and Prussia to co-sign the Proto-
col of St. Petersburg did not prevent France from coop-
erating with England and Russia to jointly resolve the
Greek cause. The communications among the three
Great Powers led to the signing of a new Treaty, in Lon-
don, which essentially repeated the terms of the Protocol
of St. Petersburg (March 23, 1826). There was an addi-
tional -secret- article in the Treaty, which explicitly pro-
vided for coercive measures in case the warring parties,
namely the Ottomans and the Greeks, refused to comply
with the decisions of England, Russia, and France. The
Treaty of London called on the two parties to cease hos-
tilities and enter into negotiations immediately. The
Great Powers had agreed -each for its own reasons- to
use whatever means they deemed necessary, even mili-
tary intervention, in order to force the Sublime Porte to
accept the creation of an autonomous Greek state. 

�/��/����

The naval battle of Navarino

This “untoward event” -as King George IV of England
called it- began with the exchange of hostilities between
the crew of the frigate Dartmouth and an Ottoman ship.
When the Turks shot Lieutenant Fitzroy as he sailed to-
wards them in a boat to give a message a chain reaction
started, and within a short time, there was general en-
gagement. The naval battle between the 27 European
ships and the 89 Ottoman and Egyptian ships lasted for
four hours (14.00 pm-18.00 pm); the casualties were as
follows: 174 dead and 475 wounded on the side of the
allies (without loss of any ship) and 6,000 dead, 4,000
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συνολικά τέσσερις ώρες που διήρκησε η ναυµαχία
(14.00 µ.µ.-18.00 µ.µ.) των 27 ευρωπαϊκών πλοίων και
των 89 οθωµανοαιγυπτιακών οι απώλειες ήταν οι ακό-
λουθες: 174 νεκροί και 475 τραυµατίες για τον συµµα-
χικό στόλο (χωρίς απώλεια πλοίου) και 6.000 νεκροί,
4.000 τραυµατίες και 60 κατεστραµµένα πλοία για τον
στόλο του Ιµπραήµ πασά. Η πρωτοτυπία της ναυµαχίας
έγκειται στο ότι οι δύο στόλοι ναυµαχούσαν µε ανοιγ-
µένα πανιά και επ’ άγκυρα. Ο ενθουσιασµός που προ-
κάλεσε το αποτέλεσµα της ναυµαχίας στους Έλληνες
υπήρξε δικαιολογηµένος, καθώς συνειδητοποιούσαν ότι
ο επτάχρονος απελευθερωτικός τους Αγώνας όδευε
πλέον στο τέλος του. Το βέβαιο είναι ότι η σύγκρουση
του ενωµένου αγγλογαλλορωσικού στόλου µε τον οθω-
µανοαιγυπτιακό και η καταβύθιση του τελευταίου στον
κόλπο του Ναβαρίνου, οδήγησε την ελληνική υπόθεση
σε αίσιο αποτέλεσµα. Ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να
αποδεχτεί την προοπτική δηµιουργίας ελληνικού κρά-
τους και ο Ιµπραήµ πασάς να εγκαταλείψει τον Μοριά.

Φεβρουάριος ����
Επιχειρήσεις καταστολής της πειρατείας

Όσον αφορά τον οικονοµικό τοµέα, βαρύτητα δόθηκε
επί Ι. Καποδίστρια στην ανάπτυξη του εµπορίου και της
ναυτιλίας, µε απώτερο σκοπό να αυξήσει τα έσοδα του
υπό διαµόρφωση κράτους. Προκειµένου να επιτευχθεί
ο σκοπός αυτός χρειαζόταν η καταπολέµηση της πειρα-
τείας στο Αιγαίο, η οποία λυµαινόταν το διαµετακοµι-
στικό εµπόριο σχεδόν σε ολόκληρη την ανατολική
Μεσόγειο. Με τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων ο Κυ-
βερνήτης κατέστρωσε σχέδιο συντονισµένων ενεργειών
για την πάταξη της έκνοµης δράσης στον χώρο της θά-
λασσας. Συγκεκριµένα απέστειλε στις Β. Σποράδες
(∆αιµονόνησοι) ενάντια στα εκεί πειρατικά ορµητήρια

wounded, and 60 damaged ships for Ibrahim Pasha’s
fleet. It was the last major naval battle in history to be
fought with sailing ships, although most ships fought at
anchor. The result of this naval battle sparked great -and
justified- enthusiasm amongst the Greeks, as they re-
alised that their seven-year liberation struggle was fi-
nally coming to an end. Indeed, the clash of the joint
English, French, and Russian fleet with that of the Ot-
tomans and Egyptians, and the sinking of the latter in
the Gulf of Navarino, produced a favourable outcome
for the Greek cause. The Sultan was forced to accept the
prospect of the establishment of a Greek state, and
Ibrahim Pasha had to leave Moreas.

February ����
Piracy suppression operations

With regard to the economy, the Kapodistrias adminis-
tration placed great emphasis on the development of
trade and shipping, with the ultimate goal of increasing
the revenues of the newly-founded state. Achieving this
goal required fighting piracy in the Aegean, as it had a
greatly damaging effect on transit trade throughout most
of the eastern Mediterranean. With the cooperation of
Greek and foreign forces, the Governor devised a plan
of coordinated actions to combat illegal action at sea.
Specifically, he sent an Aegean Squadron under the
command of A. Miaoulis to the Northern Sporades (De-
mononisi Islands) to attack the pirate ships operating in
the area. The Admiral of Hydra accomplished his task
easily as the pirates surrendered without a fight (Febru-
ary 1828). The English and French naval forces under-
took to confront the pirates on the stronghold of
Gramvousa, an islet off Crete. In that instance, the pi-
rates refused to surrender their fort and ships, which re-



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

��



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

��



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

��

πλοία της Μοίρας Αιγαίου υπό τον Α. Μιαούλη. Ο
Υδραίος ναύαρχος πέτυχε εύκολα την αµαχητί παρά-
δοση των πειρατών (Φεβρουάριος 1828). Αντίθετα τους
πειρατές στο οχυρό νησίδιο Γραµβούσα της Κρήτης ανέ-
λαβαν να εξουδετερώσουν αγγλογαλλικές ναυτικές δυ-
νάµεις. Η άρνηση των πειρατών να παραδώσουν το
οχυρό και τα πλοία τους είχε ως συνέπεια να πραγµατο-
ποιηθούν σφοδρές συγκρούσεις στην περιοχή, οι οποίες
και κατέληξαν στην οριστική τους εξουδετέρωση.

��/�/����
Συγκρότηση του Πανελληνίου

Το κυριότερο στοιχείο που επήλθε µε την πολιτική µε-
ταβολή που εισήγαγε ο Ι. Καποδίστριας µέσω του νέου
κυβερνητικού συστήµατος, την Προσωρινή ∆ιοίκηση,
ήταν η άσκηση της νοµοθετικής εξουσίας από τον Κυ-
βερνήτη µε τη βοήθεια του Πανελληνίου. Επρόκειτο για
ένα 27µελές συµβούλιο µε γνωµοδοτική εξουσία. Το
συγκεκριµένο πολιτικό σώµα -ένας από τους νέους θε-
σµούς που εισήγαγε στα πολιτικά δρώµενα της χώρας ο
Καποδίστριας- απετελείτο από τρία εννεαµελή τµήµατα,
καθένα εκ των οποίων είχε διαφορετικές αρµοδιότητες.
Το πρώτο ασχολείτο µε τα οικονοµικά (Οικονοµικών),
το δεύτερο µε τα πολεµικά θέµατα και τις ένοπλες δυ-
νάµεις (Πολεµικών) και το τρίτο µε την εσωτερική διοί-
κηση των επαναστατηµένων περιοχών (Εσωτερικών). Η
ηγεσία του κάθε τµήµατος στελεχωνόταν από τον πρό-
εδρο (Πρόβουλος) και δύο Γραµµατείς. Οι συγκεκριµέ-
νοι αξιωµατούχοι και ο Γραµµατέας Επικρατείας
συγκροτούσαν ένα δεκαµελές –εν είδει κυβέρνησης–
Υπουργικόν Συµβούλιον, το οποίο το επόµενο έτος
(1829) µετονοµάστηκε σε Γενικήν Γραµµατείαν. Η σύν-
θεση του σώµατος αυτού καταδεικνύει την πρόθεση του
Κυβερνήτη να συντηρήσει την πολιτική παράδοση που

sulted in fierce clashes in the area, and eventually in
their disbandment.

��/�/����
Establishment of the Panhellenion

The political change introduced by I. Kapodistrias
through the Provisional Government, the new govern-
ment system, included a significant element: the exercise
of legislative power by the Governor with the help of the
Panhellenion. This was a 27-member council with advi-
sory power. This political body -one of the new institu-
tions introduced by Kapodistrias in the country’s politics-
consisted of three nine-member divisions, each with dif-
ferent responsibilities. The first division dealt with Fi-
nance, the second with issues of War and the armed
forces, and the third with the internal administration of
the revolted areas (Interior Affairs). Each department was
headed by a president (Provoulos) and two Secretaries.
These officials, together with the Secretary of the State,
formed a ten-member Council of Ministers -in the form of
a government- which was renamed General Secretariat in
the following year (1829). The composition of this body
demonstrated the intention of the Governor to preserve
the political tradition that had been established during the
Greek Revolution, and not to break ties with the past. 
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είχε διαµορφωθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επα-
νάστασης και να µην προβεί σε ρήξη µε το παρελθόν. 

�/�/����

∆ιάσκεψη του Λονδίνου

Τον Ιούλιο του 1828 οι Μ. ∆υνάµεις συζήτησαν -στη
∆ιάσκεψη του Λονδίνου- το ενδεχόµενο να αποσταλούν
αγγλογαλλικά στρατεύµατα στην Πελοπόννησο, για να
αναγκάσουν τον Ιµπραήµ πασά ύστερα από την ήττα
του στο Ναυαρίνο να εγκαταλείψει την περιοχή. Η απο-
στολή εκστρατευτικού σώµατος στον Μοριά ήλθε ως
επακόλουθο της κήρυξης του νέου ρωσοοθωµανικού
πολέµου (άνοιξη 1828). Την πρόταση στη ∆ιάσκεψη για
τα αγγλογαλλικά στρατεύµατα έκανε ο εκπρόσωπος της
Γαλλίας πρίγκιπας J. de Polignac. Ο Ι. Καποδίστριας
αποδέχθηκε τη συγκεκριµένη πρόταση, καθώς και τη
συνεργασία του στρατεύµατος µε τις ελληνικές ένοπλες
δυνάµεις για την εκδίωξη των οθωµανοαιγυπτιακών δυ-
νάµεων από τον ελλαδικό χώρο. Τελικά οι Άγγλοι αρ-
νήθηκαν την αποστολή στρατιωτών τους. Συνεπώς η
διπλωµατική πράξη που υπεγράφη στο Λονδίνο αναφε-
ρόταν µόνο σε Γάλλους. Και πράγµατι στα τέλη Αυ-
γούστου 1828 αποβιβάστηκε στον Μοριά ο στρατηγός
N. Maison µε 14.000 Γάλλους στρατιώτες.
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Πρωτόκολλο Λονδίνου του 1828

Οι εκπρόσωποι των Μ. ∆υνάµεων υπέγραψαν στο Λον-
δίνο -τον Νοέµβριο του 1828- ένα νέο Πρωτόκολλο για
τον καθορισµό των ελληνικών συνόρων. Με το συγκε-
κριµένο διπλωµατικό έγγραφο οι ∆υνάµεις υποχρεούν-
ταν να θέσουν υπό την προσωρινή τους εγγύηση -έως
την υπογραφή κοινής συµφωνίας µε τον σουλτάνο
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The London Conference

In July 1828, at the London Conference, the Great Pow-
ers discussed the possibility of sending Anglo-French
troops to the Peloponnese, in order to force Ibrahim
Pasha, who had been defeated in Navarino, to evacuate
the area. The expeditionary mission to Moreas was in-
duced by the outbreak of the new Russo-Ottoman war
(Spring 1828). During the Conference, the proposal re-
garding the Anglo-French Troops was brought forward
by the representative of France, Prince J. de Polignac. I.
Kapodistrias accepted this proposal, as well as the co-
operation of these troops with the Greek armed forces to
expel the Ottoman-Egyptian forces from the Greek ter-
ritory. Eventually, the English refused to send their
troops; therefore, the diplomatic document signed in
London referred only to the French. Indeed, in late Au-
gust 1828, General N. Maison landed in Moreas with
14,000 French soldiers.
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The 1828 London Protocol

In November 1828, in London, the representatives of the
Great Powers signed a new Protocol, which defined the
Greek borders. Via this diplomatic document, the Great
Powers were obliged to put under their temporary guar-
antee -until the signing of a joint agreement with Sultan
Mahmud II- only the Peloponnese, its adjacent islands,
as well as the Cyclades, thereby prohibiting the access of
all Ottoman military forces to these areas. When the con-
tent of the Protocol became known to the Greeks, it pro-
voked reactions, as the territories beyond the Isthmus of
Corinth had not been included in the newly-founded





���

Ε Θ Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   N A T I O N A L  E V E N T S

���



Μαχµούτ Β΄- µόνο την Πελοπόννησο, τα παρακείµενα
σε αυτή νησιά, καθώς και τις Κυκλάδες, απαγορεύοντας
την είσοδο στις προαναφερθείσες περιοχές οποιασδή-
ποτε οθωµανικής στρατιωτικής δύναµης. Όταν έγινε
γνωστό το Πρωτόκολλο στον ελλαδικό χώρο, προκλή-
θηκαν αντιδράσεις, επειδή δεν είχαν συµπεριληφθεί στο
υπό ίδρυση ελληνικό κράτος τα πέρα του Ισθµού εδάφη.
Πράγµατι οι όροι του εν λόγω διπλωµατικού εγγράφου
υπήρξαν δυσµενείς για τους Έλληνες, γι’ αυτό και ο Ι.
Καποδίστριας προσπάθησε να τους βελτιώσει. Με υπό-
µνηµά του προς τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών La
Ferronays (αρχές 1829) παρουσίασε τους κινδύνους που
προέκυπταν από το πρωτόκολλο κυρίως για τους κα-
τοίκους της Στ. Ελλάδας.
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Πρωτόκολλο Λονδίνου του 1829

Τον Μάρτιο του 1829 άρχισαν και πάλι στο Λονδίνο δι-
πλωµατικές διαβουλεύσεις -λόγω των εξελίξεων στον
ρωσοοθωµανικό πόλεµο- για το ελληνικό ζήτηµα. Στο
πλαίσιο αυτών των συζητήσεων υπεγράφη καινούριο
πρωτόκολλο (Πρωτόκολλο Λονδίνου) στο οποίο οι Μ.
∆υνάµεις αποδέχθηκαν τις προτάσεις της Πρεσβευτικής
∆ιάσκεψης του Πόρου (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1828).
Σύµφωνα µε τις προτάσεις αυτές το ελληνικό κράτος θα
περιλάµβανε την Πελοπόννησο, τη Στ. Ελλάδα -έως τη
συνοριακή γραµµή που ένωνε τους κόλπους της Άρτας
και του Βόλου-, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του
Σαρωνικού και τις Β. Σποράδες. Ωστόσο στην ελληνική
επικράτεια δεν συµπεριλαµβανόταν η Κρήτη. Το νέο
κράτος θα κατέβαλλε ετησίως φόρο υποτέλειας στην
Υψηλή Πύλη ύψους 1.500.000 οθωµανικά γρόσια. Όσο
για το πολίτευµα θα ήταν µοναρχικό µε χριστιανό ανώ-
τατο άρχοντα ή πρίγκιπα, ο οποίος θα είχε κληρονοµικό

Greek state. As the terms of this diplomatic document
were unfavourable for the Greeks, Kapodistrias tried to
improve them. In a memorandum sent to French Foreign
Minister La Ferronays (in early 1829), he presented the
dangers arising from the protocol, mainly with regard to
the inhabitants of Central Greece.
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The 1829 London Protocol

In March 1829, the developments in the Russo-Ottoman
war revived diplomatic consultations regarding the Greek
cause in London. In the context of these discussions, a
new protocol was signed (London Protocol), in which the
Great Powers accepted the proposals of the Convention of
Embassies that took place in Poros (September-Decem-
ber 1828). According to these proposals, the Greek state
would include the Peloponnese, Central Greece -up to the
border line connecting the bays of Arta and Volos, Evia,
the Cyclades, the Saronic islands, and the Northern Spo-
rades. Nonetheless, Crete was not included in the Greek
territory. The new state would pay the Sublime Porte an
annual servitude tax, in the order of 1,500,000 Ottoman
groschen. It would be a monarchy with a Christian
supreme lord or prince, who would inherit the office by
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δικαίωµα κατά την τάξη της πρωτοτοκίας. Το συγκε-
κριµένο Πρωτόκολλο του Λονδίνου δεν είχε σκοπό να
επιβάλει τους τελικούς όρους επίλυσης του ελληνικού
ζητήµατος, αλλά αποτελούσε τη βάση για διαπραγµα-
τεύσεις µεταξύ των Μ. ∆υνάµεων και του Σουλτάνου. 
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Συνθήκη Αδριανούπολης

Η ταχεία προέλαση του ρωσικού στρατού προς την Κων-
σταντινούπολη (Αύγουστος 1829) ανάγκασε την Υψηλή
Πύλη να αποδεχτεί τις προτάσεις των Μ. ∆υνάµεων για
ειρήνευση και να υπογράψει τη Συνθήκη της Αδριανού-
πολης. Με την προαναφερθείσα συνθήκη ο Σουλτάνος
αποδέχθηκε τη Συνθήκη του Λονδίνου (24.6.1827), αλλά
και το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (10.3.1829). Με τη
Συνθήκη της Αδριανούπολης βελτιώθηκαν οι όροι φορο-
λόγησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών, επαναβεβαι-
ώθηκε η αυτονοµία της Σερβίας, ενώ µε το 10ο άρθρο
της διευθετήθηκε το ελληνικό ζήτηµα. Συγκεκριµένα η
Υψηλή Πύλη αναγνώριζε επίσηµα -για πρώτη φορά- την
αυτονοµία του ελληνικού κράτους και µάλιστα µε τα δι-
ευρυµένα προς βορρά σύνορα της γραµµής Αµβρακι-
κού-Παγασητικού κόλπου. Ουσιαστικά η συνθήκη αυτή
έθετε την επίλυση της ελληνικής υπόθεσης στην τελική
της ευθεία, δίνοντας συγχρόνως την κατάλληλη ώθηση,
προκειµένου να αναγνωριστεί η πλήρης ανεξαρτησία
του υπό ίδρυση ελληνικού κράτους.
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Μάχη στην Πέτρα Βοιωτίας

Το έργο της εκκαθάρισης της Στ. Ελλάδας από τα οθω-
µανικά στρατεύµατα ανέλαβε να υλοποιήσει ο ∆. Υψη-
λάντης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης του αυτής

order of birthright. This London Protocol was not in-
tended to impose the final conditions for the settlement of
the Greek cause, but to establish a foundation for negoti-
ations between the Great Powers and the Sultan. 
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Treaty of Adrianople (Edirne)

The rapid advance of the Russian army towards Constan-
tinople (August 1829) forced the Sublime Porte to accept
the proposals of the Great Powers for peace, and to sign
the Treaty of Adrianople. By signing the aforementioned
treaty, the Sultan accepted the Treaty of London
(24/6/1827), as well as the Protocol of London (10/3/1829).
The Treaty of Adrianople improved the tax conditions of
the Danubian Principalities, and reaffirmed the autonomy
of Serbia, while Article 10 settled the Greek issue. Specif-
ically, the Sublime Porte -for the first time- officially recog-
nised the autonomy of the Greek state, and, what is more,
with an extended northern border at the Amvrakikos-Pag-
asitikos Gulf line. Essentially, this treaty set the final stage
for the resolution of the Greek cause, while providing the
appropriate impetus for the recognition of the newly-
founded Greek state’s sovereignty.
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The Battle at Petra, Boeotia

D. Ypsilantis undertook the task of expelling the Ot-
toman troops from Central Greece. The battle at Petra,
Boeotia, which was the final act of the Greek Revolu-
tion, took place in this setting. In fact, the Ypsilantis fam-
ily both started the Revolution in Moldo-Wallachia and
completed it with this final military operation in Petra.
Neither side suffered a significant number of casualties.
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εντάσσεται και η µάχη που πραγµατοποίησε στην
Πέτρα της Βοιωτίας, η οποία και τερµάτισε την Ελλη-
νική Επανάσταση. Στην πραγµατικότητα η οικογένεια
Υψηλάντη υπήρξε αυτή που ξεκίνησε την Επανάσταση
στη Μολδοβλαχία και αυτή που την ολοκλήρωσε µε την
τελευταία στρατιωτική επιχείρηση την Πέτρα. Οι απώ-
λειες και στις δύο αντιµαχόµενες πλευρές δεν υπήρξαν
ιδιαίτερα µεγάλες. Οι Έλληνες κατέγραψαν 3 νεκρούς
και 12 τραυµατίες, ενώ οι Οθωµανοί άφησαν στο πεδίο
της µάχης περίπου 100 νεκρούς και 4 σηµαίες. Ωστόσο
η συγκεκριµένη νίκη των ελληνικών δυνάµεων έπληξε
σηµαντικά το οθωµανικό γόητρο. Όχι µόνο ανέκοψε την
ορµητικότητα των Οθωµανών, αλλά και ανάγκασε για
πρώτη φορά τακτικό οθωµανικό στράτευµα να συνθη-
κολογήσει (13.9.1829), προκειµένου να του επιτραπεί
η συνέχιση της πορείας του προς τα βόρεια. Ύστερα από
τη µάχη στην Πέτρα ολόκληρη πλέον η Στερεά έως την
Αλαµάνα -µε εξαίρεση την Αθήνα, το φρούριο του Κα-
ραµπαµπά, την Εύβοια και τη βοιωτική ακτή της Χαλ-
κίδας- είχε περιέλθει σε ελληνικά χέρια.
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Πρωτόκολλο Λονδίνου ή Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας

Η Συνθήκη της Αδριανούπολης (2.9.1829) έθεσε την επί-
λυση του ελληνικού ζητήµατος στην τελική του ευθεία,
δίνοντας την κατάλληλη ώθηση, για να αναγνωριστεί η
πλήρης ανεξαρτησία του υπό ίδρυση ελληνικού κρά-
τους. Η Αγγλία ανησυχώντας για το ενδεχόµενο αύξη-
σης της ρωσικής επιρροής στην ανατολική Μεσόγειο
προσανατολίστηκε στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου κρά-
τους µε περιορισµένα όµως σύνορα. Τη βάση αυτή απο-
δέχθηκαν και οι υπόλοιπες Μ. ∆υνάµεις, οι οποίες και
κατέληξαν στην υπογραφή ενός νέου πρωτοκόλλου στο
Λονδίνο, γνωστού ως Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας.

The Greeks recorded 3 dead and 12 wounded, while the
Ottomans left approximately 100 dead men and 4 flags
on the battlefield. Nonetheless, this victory of the Greek
forces significantly damaged the Ottoman prestige. Not
only did it put a stop to the Ottomans’ aggressiveness,
but, for the first time, it forced a regular Ottoman army
to capitulate (13/09/1829), in order to be allowed to pro-
ceed north. Following the battle of Petra, the whole of
Central Greece, as far as Alamana -with the exception of
Athens, the fortress of Karababa, Evia, and the Boeotian
coast of Chalkida- now belonged to the Greeks.
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London Protocol or Independence Protocol

The Treaty of Adrianople (2/9/1829) set the final stage
for the resolution of the Greek cause, while providing
the appropriate impetus for the recognition of the newly-
founded Greek state’s sovereignty. Concerned that
Russian influence could grow in the eastern Mediter-
ranean, England set out to establish an independent state
with limited borders. These terms were accepted by the
other Great Powers, which concluded in the signing of
a new protocol in London, known as the Protocol of In-
dependence. Via this specific diplomatic document,
Greece was officially declared an independent state with
full political, administrative, and trade rights. The new
state would have a monarchical regime and its borders
would include the Peloponnese, part of Central Greece
(south and east of the line connecting Acheloos and
Sperchios rivers), Evia, the islands of the Saronic Gulf,
the Cyclades, and the Northern Sporades. This protocol
was the first official international act that recognised
Greece as a sovereign and independent state, with no
tax obligations to the Ottoman Empire.
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Με το συγκεκριµένο διπλωµατικό έγγραφο η Ελλάδα
ανακηρυσσόταν επίσηµα σε ανεξάρτητο κράτος το
οποίο διέθετε όλα τα πολιτικά, διοικητικά και εµπορικά
δικαιώµατα. Το νέο κρατικό µόρφωµα θα είχε µοναρ-
χικό πολίτευµα και σύνορα που θα περιελάµβαναν την
Πελοπόννησο, µέρος της Στ. Ελλάδας -νότια και ανα-
τολικά της γραµµής Αχελώου-Σπερχειού-, την Εύβοια,
τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Κυκλάδες και τις Β.
Σποράδες. Το πρωτόκολλο υπήρξε η πρώτη επίσηµη
διεθνής πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο
και ανεξάρτητο κράτος και όχι φόρου υποτελές στην
Οθωµανική αυτοκρατορία.
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Σύσκεψη της Βοστίτσας

Στα τέλη Ιανουαρίου (1821) πραγµατοποιήθηκε στη
Βοστίτσα µυστική συνάντηση Αχαιών κυρίως κοινοτι-
κών αρχόντων και Πελοποννήσιων αρχιερέων (π.χ. Π.
Πατρών Γερµανός, Α. Λόντος, Α. Ζαΐµης, Ασ. Φωτή-
λας, Ι. Παπαδιαµαντόπουλος, Γρ. ∆ικαίος (Παπαφλέσ-
σας), Χριστιανουπόλεως Γερµανός) µε απώτερο σκοπό
να οριστεί ο χρόνος έναρξης της Επανάστασης. Ο τόπος
της Σύσκεψης επιλέχθηκε αφενός γιατί στην περιοχή δεν
υπήρχε έντονη οθωµανική παρουσία, ενώ αντίθετα
υπήρχαν αρκετοί Φιλικοί, και αφετέρου γιατί οι πλη-
σιόχωρες µονές του Μ. Σπηλαίου και των Ταξιαρχών
µπορούσαν να συνδράµουν πολλαπλώς τον επικείµενο
απελευθερωτικό Αγώνα. Στη συγκέντρωση αποφασί-
στηκε -παρά τις επιφυλάξεις και τους ενδοιασµούς που
διατυπώθηκαν- να ξεκινήσει η Επανάσταση στις 25
Μαρτίου, εφόσον οι συνθήκες το επέτρεπαν. Ως εναλ-
λακτικές ηµεροµηνίες προτάθηκαν η 23η Απριλίου και
η 21η Μαΐου. 
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The Vostitsa Assembly

In late January (1821), several Achaeans, mainly com-
munity leaders, and Peloponnesian senior clergymen
(e.g. Germanos III of Old Patras, A. Londos, A. Zaimis,
A. Fotilas, I. Papadiamantopoulos, G. Dikaios (Papaf-
lessas), Germanos of Christianoupoli) held a secret
meeting at Vostitsa to determine the start of the Revo-
lution. The Assembly was held there for two reasons:
there was limited Ottoman presence in the area, while
there were several members of the Filiki Eteria; fur-
thermore, the nearby monasteries of M. Spileo and Tax-
iarches could assist in the forthcoming liberation
struggle. Despite certain reservations and doubts ex-
pressed, it was decided to start the Revolution on March
25, if conditions allowed. April 23rd and May 21st were
proposed as alternative dates. 

Tοπικά γεγονότα
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας

Local Events 
in the Region of Western Greece
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Επίθεση σε οθωµανική χρηµαταποστολή 
στη θέση «Σκάλα» Μαυροµµάτη

Ο ∆. Μακρής ισχυρός αρµατολός της δυτικής Στ. Ελ-
λάδας (Ζυγός), κατόπιν ενηµέρωσης που είχε από το
Μεσολόγγι, επιτέθηκε σε οθωµανική χρηµαταποστολή
την ώρα, που έχοντας διαβεί τον Εύηνο ανέβαιναν την
ανηφορική του όχθη προς την Βαράσοβα στη θέση
«Σκάλα» Μαυροµµάτη. Ο Μακρής σκότωσε τους Οθω-
µανούς της χρηµαταποστολής και απέσπασε τα χρή-
µατα, που προέρχονταν από τη φορολόγηση των
κατοίκων και τα οποία επρόκειτο να αποσταλούν στην
Κωνσταντινούπολη.
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Ο Π. Πατρών Γερµανός στην Αγία Λαύρα

Τέλη Φεβρουαρίου ο Π. Πατρών Γερµανός ξεκίνησε
από την Πάτρα για την Τριπολιτσά, όπου είχε προ-
σκληθεί από την οθωµανική διοίκηση µαζί µε αρκετούς
άλλους επιφανείς Πελοποννήσιους. Φτάνοντας στα Κα-
λάβρυτα και συζητώντας µε κάποιους από τους προ-
σκεκληµένους (Α. Λόντος, Κερνίτσης Προκόπιος, Σ.
Χαραλάµπης, Σ. Θεοχαρόπουλος, Ι. Παπαδόπουλος,
Ασ. και Α. Ζαΐµη, Ασ. Φωτήλας), απέρριψε την πρό-
σκληση και κατευθύνθηκε στη µονή της Αγίας Λαύρας
(10.3.1821). Εκεί ξεκίνησε σειρά επαφών µε προεστούς
και αρχιερείς της περιοχής για το ενδεχόµενο άµεσης
επαναστατικής δράσης. Στις πολυήµερες συζητήσεις
που ακολούθησαν η πλειονότητα των συµµετέχοντες
υπήρξε διστακτική ως προς την Επανάσταση. Εξαίρεση
αποτέλεσαν οι Ασ. Φωτήλας και Σ. Χαραλάµπης που
υποστήριξαν µια εσπευσµένη εξέγερση. Τελικά τα επι-
χειρήµατα των προαναφερθέντων Αχαιών έκαµψαν τις
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Attack on an Ottoman money transfer mission, 
at Skala, Mavrommati

Upon receiving information from Messolonghi, D.
Makris, a powerful chieftain from western Central
Greece (Zygos), attacked an Ottoman money transfer
mission that was going uphill towards Varasova, at
Skala, Mavrommati, having crossed Evinos river.
Makris killed the Ottomans of the mission and confis-
cated the money, which came from residents’ taxes and
was to be sent to Constantinople.
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Germanos III of Old Patras 
at the Monastery of Agia Lavra

In late February, Germanos III of Old Patras went from
Patras to Tripolitsa, where he had been invited by the
Ottoman administration, along with several other promi-
nent Peloponnesians. When he arrived in Kalavryta, fol-
lowing discussions with some of the guests (A. Londos,
Prokopios of Kernitsa, S. Charalampis, S. Theocha-
ropoulos, I. Papadopoulos, A. and A. Zaimis, A. Foti-
las), he rejected the invitation and headed to the
monastery of Agia Lavra (10/3/1821). There, he began
a series of communications with the region’s officials
and clergymen, with regard to the possibility of imme-
diate revolutionary action. The discussions lasted many
days as most participants were hesitant with regard to
the Revolution. However, there was a small minority,
namely A. Fotilas and S. Charalambis, who supported
an immediate uprising. The arguments brought forward
by these Achaeans eventually persuaded their oppo-
nents. In mid-March, before he left for Nezera, Ger-
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όποιες αντιρρήσεις εξέφρασε η αντίθετη πλευρά. Στα
µέσα Μαρτίου ο Γερµανός -πριν την αποχώρησή του
για τα Νεζερά- τέλεσε δοξολογία, στην οποία ευλόγησε
τους παρευρισκοµένους, αλλά και τα επικείµενα επα-
ναστατικά σχέδια. Ο θρύλος θέλει τη συγκεκριµένη δο-
ξολογία -µε την ύψωση λαβάρου- να λαµβάνει χώρα
στη µονή στις 25 Μαρτίου, αν και ο Γερµανός βρισκό-
ταν στην Πάτρα.
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Επίθεση σε Οθωµανούς στις «Πόρτες» Νωνάκριδος

Ο Ν. Χριστοδούλου ή Σολιώτης µε τον Αν. Κορδή και
άλλους ένδεκα ενόπλους επιτέθηκαν και σκότωσαν στη
θέση «Πόρτες» Νωνάκριδος πλησίον του χωριού Αγρίδι
τρεις Οθωµανούς φοροεισπράκτορες («Τσιπογλαίους»)
και τρεις ταχυδρόµους, οι οποίοι µετέφεραν επιστολές
του καϊµακάµη της Τριπολιτσάς Μεχµέτ Σαλίχ στον
Χουρσίτ πασά στα Ιωάννινα. Η επίθεση πραγµατοποι-
ήθηκε κατόπιν σχετικής προτροπής του Σ. Χαραλάµπη.
Από αρκετούς θεωρείται ως η πρώτη ένοπλη σύγ-
κρουση της Ελληνικής Επανάστασης.
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Πολιορκία και άλωση των Καλαβρύτων

Στις 21 Μαρτίου 600 περίπου επαναστατηµένοι Καλα-
βρυτινοί υπό την ηγεσία των Σ. Χαραλάµπη, Ασ. Φω-
τήλα, Αν. Λεχουρίτη, Σ. Θεοχαρόπουλου, Ν. Σολιώτη,
Β. και Ν. Πετµεζά, επιτέθηκαν στις οθωµανικές δυνά-
µεις του Ιµπραήµ Αρναούτογλου στα Καλάβρυτα, εξα-
ναγκάζοντάς τες να οχυρωθούν στους τρεις οχυρούς
πύργους της περιοχής. Ύστερα από ολιγοήµερη πολιορ-
κία, και καθώς δεν προσήλθαν, για να συνδράµουν τους
πολιορκηµένους, οθωµανικές δυνάµεις από την Τριπο-

manos III of Old Patras held a eulogy, in which he
blessed those present, as well as the upcoming revolu-
tionary plans. Legend has it that this eulogy, which in-
cluded the raising of the evolutionary banner, took place
in the monastery on March 25; however, Germanos was
in Patras on that date.
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Attack on the Ottomans at Portes of Nonakrida

Near the village of Agridi, at Portes of Nonakrida, N.
Christodoulou or Soliotis, along with A. Kordis and
eleven other armed men, attacked and killed three Ot-
toman tax collectors (“Tsipoglaioi”), as well as three
postmen carrying letters from Mehmed Salih, Kay-
makam of Tripolitsa, to Hurshid Pasha in Ioannina. The
attack was carried out at the suggestion of S. Char-
alambis. Many historians consider this to be the first
armed conflict of the Greek Revolution.
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Siege and capture of Kalavryta

On March 21, approximately 600 revolutionaries from
Kalavryta, led by S. Charalampis, A. Fotilas, A. Le-
chouritis, S. Theocharopoulos, N. Soliotis, V. and N. Pet-
mezas, attacked the Ottoman forces of Ibrahim
Arnaoutoglou in Kalavryta, forcing them to retreat to the
three fortified towers of the area. Following a short siege,
and as no Ottoman forces arrived from Tripolitsa to as-
sist the besieged, Arnaoutoglou was forced to surrender,
on the condition that he be placed under the protection of
A. Lechouritis. Kalavryta was now free. In the revolu-
tionary operations within the area, Greek casualties were
minimal: only two dead and three wounded, including
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λιτσά, ο Αρναούτογλου αναγκάστηκε να παραδοθεί, µε
τον όρο να τεθεί υπό την προστασία του Αν. Λεχουρίτη.
Τα Καλάβρυτα ήταν πλέον ελεύθερα. Οι ελληνικές απώ-
λειες από τις πολεµικές επιχειρήσεις στην περιοχή υπήρ-
ξαν ελάχιστες. ∆ύο µόνο νεκροί και τρεις τραυµατίες,
µεταξύ των οποίων και ο Ν. Σολιώτης. Αδιευκρίνιστες
ωστόσο παραµένουν οι απώλειες των Οθωµανών, στις
οποίες συγκαταλέγονταν και αρκετοί άµαχοι.

��/�/���� 

Έναρξη της Επανάστασης στην Πάτρα

Τα επαναστατικά γεγονότα στην Πάτρα ξεκίνησαν το
µεσηµέρι της 21η Μαρτίου, όταν 100 περίπου Οθωµα-
νοί προερχόµενοι από το φρούριο του Ρίου προσήλθαν
στην πόλη, για να ενισχύσουν τους οµοθρήσκους τους
οι οποίοι είχαν οχυρωθεί από την προηγουµένη στο
φρούριο της Πάτρας και παράλληλα να επιβάλουν την
τάξη στην περιοχή. Το εχθρικό στράτευµα προέβη σε
δηώσεις και λεηλασίες. Η συµπεριφορά αυτή προκά-
λεσε την αντίδραση των Πατρινών. Αρχικά οι ελληνικές
δυνάµεις απώθησαν τον εχθρό από την πόλη, ενώ στη
συνέχεια στράφηκαν εναντίον του φρουρίου της Πά-
τρας µε σκοπό να το αλώσουν, καθώς εθεωρείτο ση-
µαντικότατος στρατηγικός στόχος. Ωστόσο έως και το
τέλος της Επανάστασης το κάστρο δεν κυριεύτηκε ποτέ
από τους Έλληνες.
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Κήρυξη της Επανάστασης στη Βοστίτσα (Αίγιο) 
από τον Α. Λόντο

Ο Αιγιώτης κοινοτικός άρχοντας και Φιλικός Α. Λόντος
υπήρξε πρωτεργάτης των επαναστατικών κινητοποι-
ήσεων στη Βοστίτσα (Αίγιο). Συγκεκριµένα στις 23 Μαρ-

N. Soliotis. The casualties on the Ottoman side, which
included several non-combatants, remain unclear.
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Start of the Revolution in Patras

The revolution in Patras began around noon on March
21, when approximately 100 Ottomans arrived at the
city from the fortress of Rio, to assist their forces, which
had barricaded themselves in the fortress of Patras on
the previous day, and to impose order in the area. The
enemy army proceeded with raids and looting. This be-
haviour provoked the reaction of the people of Patras.
Initially, the Greek forces repulsed the enemy from the
city; next, they attacked the fortress of Patras, aiming to
capture it, as this was considered a key strategic goal.
However, until the end of the Revolution, the castle was
never occupied by the Greeks.

��/�/���� 

A. Londos declares the Revolution in Vostitsa 
(Aegio)

A. Londos, Aegio community leader and member of the
Filiki Eteria, speerheaded the revolutionary mobilisa-
tions in Vostitsa. Specifically, on March 23, with the as-
sistance of D. Meletopoulos and L. Messinezis, he
declared the start of the Liberation Struggle in the re-
gion, raising a revolutionary banner (a black cross
against a red background). The Ottomans of the city,
who had been informed of the events in Kalavryta, re-
quested a negotiation with the revolutionaries, in order
to surrender. Following these negotiations, the enemy
was allowed to transit to Salona (Amfissa). Vostitsa was
now free. Consequently, Londos headed to Patras, with
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τίου -µε τη συνδροµή των ∆. Μελετόπουλου και Λ. Μεσ-
σηνέζη- κήρυξε την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα
στην περιοχή, υψώνοντας επαναστατική σηµαία (µαύρος
σταυρός σε κόκκινο φόντο). Οι Οθωµανοί της πόλης, που
είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα των Καλαβρύτων, ζή-
τησαν διαπραγµατεύσεις µε τους εξεγερµένους, προκει-
µένου να παραδοθούν. Κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων
επετράπη η µετάβαση του εχθρού στα Σάλωνα (Άµ-
φισσα). Η Βοστίτσα ήταν πλέον ελεύθερη. Στη συνέχεια
ο Λόντος -µε 400 περίπου στρατιώτες- κατευθύνθηκε
στην Πάτρα, για να συµµετάσχει µαζί µε τους υπόλοιπους
Αχαιούς στην πολιορκία του κάστρου της πόλης. 

��/�/���� 

Ο Π. Πατρών Γερµανός ορκίζει στην Πάτρα 
τους επαναστάτες

Οι επαναστατηµένοι Αχαιοί στην προσπάθειά τους να
νοµιµοποιήσουν τον απελευθερωτικό τους Αγώνα και
να δώσουν σε αυτόν θρησκευτική χροιά πραγµατοποί-
ησαν -στις 24 ή στις 25 Μαρτίου- µεγαλοπρεπή τελετή
πλησίον του ναού Αγ. Γεωργίου Πατρών (νυν πλατεία
Αγ. Γεωργίου). Στη θρησκευτική αυτή τελετή ο Π. Πα-
τρών, αφού δηµιούργησε έναν πρόχειρο βωµό στον
οποίον τοποθέτησε ξύλινο σταυρό, ευλόγησε τους πα-
ρευρισκοµένους αγωνιστές και τα όπλα τους και έκανε
δέηση για τα θύµατα της Επανάστασης. Οι ενέργειες
αυτές εµψύχωσαν τους παρευρισκοµένους και τους
όπλισαν µε ενθουσιασµό και θάρρος, για να συνεχίσουν
την επαναστατική τους δράση. 
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Ίδρυση Αχαϊκού ∆ιευθυντηρίου

Στο πλαίσιο του συντονισµού και της διαχείρισης των

approximately 400 soldiers, to assist the rest of the
Achaeans in the siege of the city castle. 
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Germanos III of Old Patras swears 
in the revolutionaries in Patras

To legitimise their Struggle and lend it a religious as-
pect, on March 24 or 25, the revolted Achaeans per-
formed a magnificent ceremony near the church of
Agios Georgios in Patras (now Agiou Georgiou Square).
This religious ceremony was presided by Germanos III
of Old Patras, who created a makeshift altar, upon which
he placed a wooden cross; he then blessed the fighters
present, along with their weapons, and prayed for the
victims of the Revolution. These actions lifted the spir-
its of the attendees and armed them with enthusiasm and
courage to carry on with the revolution. 

��/�/���� 

Establishment of the Achaean Directorate

In the context of coordinating and managing the mili-
tary operations in Achaea, and aiming at the interna-
tional promotion of the Greek Revolution, a committee
was formed, by the name of Achaean or Revolutionary
Directorate. This five-member committee consisted of
Germanos III of Old Patras, Prokopios of Kernitsa, A.
Zaimis, A. Londos, and B. Roufos. On March 26, the
Directorate issued a letter to the consuls of Patras, in
which it declared the grounds and motivations of the
Revolution, and informed the European powers of its
character, emphasising that the Greeks had decided to
“either die or be liberated”.
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πολεµικών επιχειρήσεων στην Αχαΐα, αλλά και της διε-
θνούς προβολής της Ελληνικής Επανάστασης συγκρο-
τήθηκε σχετική επιτροπή, υπό την επωνυµία Αχαϊκόν ή
Επαναστατικόν ∆ιευθυντήριον. Στα µέλη της πενταµε-
λούς επιτροπής συµπεριλαµβάνονταν οι Π. Πατρών
Γερµανός, Κερνίτσης Προκόπιος, Α. Ζαΐµης, Α. Λόν-
τος, Μπ. Ρούφος. Στις 26 Μαρτίου το ∆ιευθυντήριον
επέδωσε επιστολή προς τους προξένους της Πάτρας
στην οποία διακήρυττε τα αίτια της Επανάστασης και
ενηµέρωνε τις ευρωπαϊκές δυνάµεις για τον χαρακτήρα
της, τονίζοντας ιδιαίτερα την απόφαση των Ελλήνων «ή
ν’ αποθάνωσιν όλοι ή να ελευθερωθώσι».
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Έναρξη της Επανάστασης στον Πύργο 
και τη Γαστούνη Ηλείας 

Ο Ηλείος οπλαρχηγός Χαρ. Βιλαέτης, το «Φραγκοπαλ-
λήκαρο», όπως τον ονόµαζαν οι Λαλαίοι Τούρκοι της πε-
ριοχής λόγω της γενναιότητας και των στρατιωτικών του
ικανοτήτων, υπήρξε ο βασικός υποκινητής του απελευ-
θερωτικού Αγώνα στον Πύργο. Οι Λαλαίοι ήσαν Αλβα-
νοί που κατοικούσαν στο οροπέδιο του όρους Φολόη
στην Ηλεία και οι οποίοι είχαν εξισλαµιστεί στα 1715,
όταν επανακαταλήφθηκε ο Μοριάς από τους Οθωµα-
νούς. Ο Βιλαέτης µαζί µε άλλους Ηλείους οπλαρχηγούς
(π.χ. Λ. Κρεσταινίτης, ∆. ∆ιάκος, Αν. Παπασταθόπουλος,
Π. και Γ. Μήτσου, Αλ. Μοσχούλα, Αν. Μερκούρη) κα-
τέλαβε στα τέλη Μαρτίου την πόλη και οχυρώθηκε εκεί.
Την ίδια ηµέρα ο Γ. Σισίνης κήρυξε την Επανάσταση στη
Γαστούνη, αναγκάζοντας τους Οθωµανούς της περιοχής
να οχυρωθούν στο κάστρο Χλεµούτσι της Γλαρέντζας
(Κυλλήνη). Κατόπιν τούτου τα ελληνικά στρατεύµατα
κατευθύνθηκαν στο κάστρο, προκειµένου να το αλώ-
σουν, χωρίς ωστόσο να καταστεί αυτό δυνατό.
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Beginning of the Revolution in Pyrgos 
and Gastouni, Ilia 

Ilian chieftain C. Vilaetis, often called “Frangopal-
likaro” (brave Greek man) by the Turks of Lala, in
recognition of his bravery and military skills, was the
main instigator of the liberation struggle in Pyrgos. The
Lalaians were Albanians living on the plateau of Mount
Foloe in Ilia, who had converted to Islam in 1715, when
Moreas was recaptured by the Ottomans. Vilaetis, to-
gether with other Ilian chieftains (e.g. L. Krestenitis, D.
Diakos, An. Papastathopoulos, P. and G. Mitsou, A.
Moschoulas, A. Merkouris) captured the city in late
March and turned it into a stronghold. On the same day,
G. Sisinis declared the Revolution in Gastouni, forcing
the Ottomans of the area to barricade themselves in the
castle of Chlemoutsi in Glarentza (Kyllini). The Greek
troops headed to the castle to capture it, but without suc-
cess.

��/�/���� 

Battle in the narrows of Agios Athanasios 
near Karytainaina

In late March, Andritsaina and Fanari in Ilia revolted,
under the leadership of chieftains Kardaras and Alexan-
dropoulos. The Ottomans of Fanari, fearing that the rev-
olution would spread, left the city and headed to
Tripolitsa, to stay safe within the city walls. On the way
to the centre of Moreas, they encountered the Greek
forces, led by T. Kolokotronis, which ambushed them
and dealt a severe blow to the enemy forces. The battle
in the narrows of Agios Athanasios near Karytaina -with
the participation of Ilian chieftains- was the first large-
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Μάχη στα στενά του Αγίου Αθανασίου 
πλησίον της Καρύταινας

Στα τέλη Μαρτίου επαναστάτησαν η Ανδρίτσαινα και
το Φανάρι Ηλείας µε επικεφαλής τους οπλαρχηγούς
Καρδαρά και Αλεξανδρόπουλο. Οι Οθωµανοί του Φα-
ναρίου, φοβούµενοι τη γενίκευση των επαναστατικών
κινητοποιήσεων, εγκατέλειψαν τις εστίες του, για να µε-
ταβούν στην Τριπολιτσά όπου θα έβρισκαν ασφάλεια
εντός των τειχών της πόλης. Κατά τη διαδροµή προς το
κέντρο του Μοριά αντιµετώπισαν τις ελληνικές δυνά-
µεις του Θ. Κολοκοτρώνη, οι οποίες, έχοντας στήσει
ενέδρα, προκάλεσαν µεγάλες φθορές στο ανθρώπινο
δυναµικό του εχθρού. Η µάχη που διεξήχθη στα στενά
του Αγίου Αθανασίου πλησίον της Καρύταινας -µε τη
συµµετοχή και Ηλείων οπλαρχηγών- υπήρξε η πρώτη
µεγάλης έκτασης νικηφόρα αναµέτρηση της Επανά-
στασης, και τόνωσε σηµαντικά το ηθικό των Ελλήνων.

�/�/���� 

Μάχη στον Πύργο Ηλείας

Μία από τις σηµαντικότερες µάχες που πραγµατοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στον νοµό
Ηλείας υπήρξε αυτή που σηµειώθηκε στις αρχές Απρι-
λίου (1821) στον Πύργο. Λίγες µόνο ηµέρες µετά την
απελευθέρωση της ηλειακής πόλης από τα ελληνικά
στρατεύµατα (26.3.1821), τον Πύργο προσπάθησαν να
επανακαταλάβουν λόγω της στρατηγικής του θέσης οι
Λαλαίοι Τούρκοι. Ο εχθρός θεωρούσε ότι η κυρίευση
της πόλης θα συνέβαλλε στην καταστολή της Επανά-
στασης στην περιοχή. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που
προέβαλαν επί διηµέρου οι επαναστάτες υπό την ηγεσία
του Χαρ. Βιλαέτη, δεν κατόρθωσαν να σταµατήσουν την

scale victorious conflict of the Revolution and, thus, it
significantly boosted the Greeks’ morale.
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Battle of Pyrgos, Ilia

One of the most important battles that took place during
the Revolution in the prefecture of Ilia was that of Pyr-
gos in early April (1821). Given its strategic position,
only a few days after the liberation of Pyrgos by the
Greek troops (26/3/1821), the Turks of Lala tried to re-
capture it. The enemy believed that the capture of the
city would contribute to suppressing the Revolution in
the region. The revolutionaries, led by C. Vilaetis, re-
sisted with vigour; nevertheless, two days later, they
succumbed to the forceful attack of the Turks of Lala,
who captured, looted, and burned down the city.

�/�/���� 

Arrival of Yusuf Pasha in Patras 
with military reinforcements

The arrival of Yusuf Pasha in Patras -on Palm Sunday-
shattered the Greeks’ expectations that they would soon
take over the castle of the city. This Ottoman official,
who was heading from Ioannina to Evia, turned unex-
pectedly towards Patras -with 300 armed Ottomans- to
reinforce the Ottoman forces besieged in the Achaean
castle. His arrival in the city spread panic among com-
batants and civilians alike; the siege came to an abrupt
end, and the city’s inhabitants were forced to flee. Yusuf
Pasha then carried out extensive destruction and atroc-
ities throughout Patras.
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ορµή των Λαλαίων, οι οποίοι, αφού κατέλαβαν τον
Πύργο, τον λεηλάτησαν και τον πυρπόλησαν.
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Άφιξη του Γιουσούφ πασά στην Πάτρα 
µε στρατιωτικές ενισχύσεις

Η έλευση του Γιουσούφ πασά στην Πάτρα -την Κυ-
ριακή των Βαΐων- ανέτρεψε τις προσδοκίες των Ελλή-
νων ότι το κάστρο της πόλης σύντοµα θα περνούσε
στην κυριότητά τους. Ο συγκεκριµένος Οθωµανός
αξιωµατούχος, που κατευθυνόταν από τα Ιωάννινα προς
την Εύβοια, κινήθηκε αιφνιδιαστικά στην Πάτρα -µε
300 ενόπλους Οθωµανούς- και ενίσχυσε στρατιωτικά
τους πολιορκηµένους στο αχαϊκό κάστρο οµοθρήσκους
του. Ο ερχοµός του στην πόλη δηµιούργησε πανικό σε
ενόπλους και αµάχους, µε συνέπεια να λυθεί άµεσα η
πολιορκία και να οδηγηθούν σε φυγή οι κάτοικοί της.
Στη συνέχεια ο Γιουσούφ πασά προέβη σε εκτεταµένες
καταστροφές και ωµότητες σε ολόκληρη την Πάτρα.
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Μάχη της Βόβοδας (Μαυρίκι Αιγιαλείας)

Πλησίον του χωριού Βόβοδα (Μαυρίκι) -στη θέση
«Άγιος Κωνσταντίνος»- πραγµατοποιήθηκε στα µέσα
Απριλίου µικρής έκτασης µάχη µεταξύ 500 περίπου
στρατιωτών του Α. Λόντου και των στρατιωτικών δυ-
νάµεων του Μουσταφάµπεη. Λίγο πρωτύτερα οι εχθρι-
κές δυνάµεις, προσπαθώντας να κατευθυνθούν στην
Τριπολιτσά µέσω του συντοµότερου δρόµου των Κα-
λαβρύτων, είχαν λεηλατήσει και πυρπολήσει τη Βοστί-
τσα (Αίγιο). Αν και η µάχη που δόθηκε στη Βόβοδα δεν
είχε αίσιο αποτέλεσµα για τους Έλληνες, ενώ κινδύ-
νευσε να συλληφθεί και ο Λόντος, σύντοµα ο Μουστα-

��/�/���� 

Battle of Vovoda (Mavriki in Aigialeia)

In mid-April, a minor battle took place between ap-
proximately 500 soldiers, led by A. Londos, and the mil-
itary forces of Mustafa Bey, near the village of Vovoda
(Mavriki), at Agios Konstantinos. A little earlier, the
enemy forces that were headed to Tripolitsa via the
shortest road through Kalavryta, had raided and burned
down Vostitsa (Aegio). Even though the battle of
Vovoda did not end in favour of the Greeks, Mustafa
Bey was soon forced to change his plans.
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The Turks of Lala attack Agoulinitsa, Ilia

A few days after the battle of Pyrgos (3/4/1821), the Turks
of Lala attempted to capture and burn down Agoulinitsa,
the capital of the old Municipality of Volakas, in the
province of Olympia. Led by A. Moschoulas, and assisted
by other Ilian chieftains, such as A. Frantzis, the local
townspeople fought hard and managed to successfully
repel approximately 400 Turks of Lala and Mustafa Bey’s
soldiers and force them to flee. The battle of Agoulinitsa
was the first defeat of the Turks of Lala, who had hitherto
been considered invincible, and thus contributed to restor-
ing the morale of the Ilian revolutionaries. 
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Battle of Lantzoi, Ilia

As the Turks of Lala were considered the most impor-
tant threat to the Revolution in Ilia, the chieftains of the
region deemed an attack against Lala necessary. C. Vi-
laetis, K. Charalambis and K. Melios of Arcadia, united
their troops and headed towards the enemy camp. The





φάµπεη αναγκάστηκε να αλλάξει τα επιχειρησιακά του
σχέδια.
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Επίθεση Λαλαίων Τούρκων στην Αγουλινίτσα Ηλείας

Λίγες ηµέρες µετά τη µάχη του Πύργου (3.4.1821) οι
Λαλαίοι Τούρκοι επιχείρησαν να κυριεύσουν την Αγου-
λινίτσα, πρωτεύουσα του παλαιού ∆ήµου Βώλακα της
επαρχίας Ολυµπίας, και να την πυρπολήσουν. Οι κά-
τοικοι της περιοχής υπό την ηγεσία του Αλ. Μοσχούλα
και τη βοήθεια άλλων Ηλείων οπλαρχηγών έδωσαν
σκληρή µάχη και κατόρθωσαν όχι µόνο να αποκρού-
σουν µε επιτυχία την επίθεση 400 περίπου Λαλαίων και
των στρατιωτών του Μουσταφάµπεη, αλλά και να τους
τρέψουν σε φυγή. Η µάχη στην Αγουλινίτσα αποτέλεσε
την πρώτη ήττα των Λαλαίων, που θεωρούνταν έως
τότε αήττητοι, και συνέβαλε στο να αναπτερωθεί το
ηθικό των Ηλείων επαναστατών. 

��/�/���� 

Μάχη στο Λαντζόι της Ηλείας

Επειδή οι Λαλαίοι Τούρκοι θεωρούνταν ο σηµαντικό-
τερος κίνδυνος για την επικράτηση της Επανάστασης
στην Ηλεία, οι οπλαρχηγοί της περιοχής έκριναν ανα-
γκαία µια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Λάλα. Οι
Χαρ. Βιλαέτης, Κ. Χαραλάµπης και Μήλιος Αρκάδιος,
αφού ένωσαν τα στρατεύµατά τους κατευθύνθηκαν
προς την έδρα του εχθρού. Οι Λαλαίοι αντιλαµβανόµε-
νοι τα επιχειρησιακά σχέδια των Ελλήνων, τους επιτέ-
θηκαν στο χωριό Λαντζόι. Στην πολύωρη και γεµάτη
ένταση µάχη που διεξήχθη εκεί οι αριθµητικά υπέρτερες
εχθρικές δυνάµεις, αφού περικύκλωσαν µε το ιππικό
τους τούς γενναία αγωνιζόµενους Ηλείους, κατόρθω-

Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   L O C A L  E V E N T S

���



Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α /   L O C A L  E V E N T S

���

σαν να υπερισχύσουν, σκοτώνοντας σχεδόν το σύνολο
των επαναστατών, συµπεριλαµβανοµένου και του Χαρ.
Βιλαέτη.

��/�/���� 

Μάχη στα στενά Κατσαρού 
και θάνατος του οπλαρχηγού Γ. Γιαννιά

Στα µέσα Μαΐου ο Αχαιός οπλαρχηγός Γ. Γιαννιάς µε 500
ενόπλους στρατιώτες και οπλαρχηγούς από τα πλησιό-
χωρα χωριά (∆ίβρη, Τσίπιανα, ∆ερβινή, Νουσά, Μοστε-
νίτσα, Κούµανι Ηλείας, Ανδρώνι κ.λπ.) συγκρούστηκε µε
υπερδιπλάσιες εχθρικές δυνάµεις στη θέση «Τσαχλή». Η
µάχη, αν και άνιση, υπήρξε πολύωρη και ιδιαιτέρως σφο-
δρή. Ο Γιαννιάς υπό την πίεση των Οθωµανών υποχώ-
ρησε µε τους στρατιώτες του προς τα στενά του
Κατσαρού, στους πρόποδες του όρους Ερύµανθος
(ορεινή Ηλεία). Εκεί ταµπουρώθηκε σε ένα ναΐδριο (Άγ.
∆ηµήτριος) µε ελάχιστους στρατιώτες και αγωνίστηκε
σθεναρά για ώρες. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης
(µάχη στου Κατσαρού) δέχθηκε αρκετές προτάσεις, για
να παραδοθεί, από τους επιτιθέµενους Οθωµανούς. Ο
Αχαιός οπλαρχηγός τις απέρριψε, παρόλο που ήξερε ότι
σύντοµα τα πολεµοφόδιά του θα εξαντλούνταν, και προ-
τίµησε να πεθάνει ηρωικά µαχόµενος, προκαλώντας συγ-
χρόνως σηµαντικές απώλειες στον εχθρό.
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Έναρξη της Επανάστασης σε Μεσολόγγι 
και Ανατολικόν (Αιτωλικό)

Η παρουσία ελληνικού στολίσκου -υπό τους Α. Μιαούλη
και Ν. Γκίκα ή Μπόταση- στη θαλάσσια περιοχή του Με-
σολογγίου αναπτέρωσε το ηθικό των κατοίκων της πόλης
και συνέβαλε στο να επαναστατήσουν. Η καθυστέρηση

Turks of Lala realised the Greeks’ plan and attacked
them in the village of Lanzoi. The battle was long and
intense; the enemy forces outnumbered the Greeks, and
after surrounding the brave Ilian fighters with their cav-
alry, they managed to prevail, killing almost all the rev-
olutionaries, including C. Vilaetis.
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Battle in the narrows of Katsaros 
and death of chieftain 

G. Giannias

In mid-May, Achaean chieftain G. Giannias, along with 500
armed soldiers and chieftains from nearby villages (Divri,
Tsipiana, Dervini, Nousa, Mostenitsa, Koumani of Ilia, An-
droni, etc.) clashed with the enemy forces, which consisted
of more than 1,000 men, at Tsachlis. The battle, albeit un-
even, was long and particularly fierce. Under Ottoman pres-
sure, Giannias and his soldiers retreated to the narrows of
Katsaros, at the foot of Mount Erymanthos (mountainous
Ilia). There, he barricaded himself inside a small temple
(Ag. Demetrios), along with very few soldiers, and fought
vigorously for hours. During the conflict (battle of Kat-
saros), the attacking Ottomans requested that he surrender
several times. The Achaean chief refused each time, even
though he knew that his ammunition would soon be ex-
hausted; he preferred to meet his death fighting heroically,
while inflicting significant casualties on the enemy.

��/�/���� 

Start of the Revolution in Messolonghi 
and Anatolikon (Aetoliko)

The presence of a Greek flotilla - commanded by A.
Miaoulis and N. Gikas or Botasis- in the sea area of
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της Επανάστασης στο Μεσολόγγι και την υπόλοιπη ση-
µερινή Αιτωλοακαρνανία οφειλόταν στην παρουσία
ισχυρών οθωµανικών δυνάµεων υπό τον Χουρσίτ πασά
στην Ήπειρο, όπου µάχονταν τον Αλή πασά. Στις πρώτες
επαναστατικές ενέργειες των Μεσολογγιτών συγκαταλέ-
γονταν η ανακήρυξη του Αθ. Ραζηκότσικα ως αρχηγού
των επαναστατηµένων και η πρόσκληση στον αρµατολό
του Ζυγού ∆. Μακρή να συνδράµει µε τους στρατιώτες
του την εξέγερση. Όσον αφορά τους Οθωµανούς του Με-
σολογγίου, οι περισσότεροι εξ αυτών κατέφυγαν στο
Βραχώρι (Αγρίνιο). Κάποιοι άλλοι εκτελέστηκαν, ενώ
ορισµένοι εκδιώχθηκαν από την πόλη. Την ίδια ηµέρα
επαναστάτησε και στο Ανατολικόν (Αιτωλικό).
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Ελληνική ναυτική µοίρα ναυµαχεί 
στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου 

Ελληνικός στολίσκος από δώδεκα πλοία υπό τη διοί-
κηση των ∆. Μιαούλη, Ν. Γκίκα (Μπόταση), Α. Κα-
λανδρούτσου και Α. Κριεµάδη κατέπλευσε στον
κορινθιακό κόλπο, προκειµένου να εµποδίσει τη µετά-
βαση εχθρικών δυνάµεων από τη Στ. Ελλάδα προς την
Πελοπόννησο. Ο στολίσκος, αφού κανονιοβόλησε το
φρούριο του Ρίου, πραγµατοποίησε στη συνέχεια αµ-
φίρροπη ναυµαχία µε οθωµανικά πλοία. Παρά το απο-
τέλεσµα της ναυµαχίας, η παρουσία της ναυτικής
µοίρας στην περιοχή αναπτέρωσε το ηθικό των επανα-
στατηµένων Ελλήνων και αύξησε το θάρρος τους.
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Πολιορκία της Ναυπάκτου

Ένα από τα σηµαντικότερα οθωµανικά κέντρα της δυτι-
κής Στ. Ελλάδας υπήρξε η Ναύπακτος, που προστα-

Messolonghi boosted the morale of the city’s inhabitants
and contributed to the revolt. The delay of the Revolu-
tion in Messolonghi and the rest of present-day Ae-
toloakarnania was due to the presence of strong
Ottoman forces, led by Hurshid Pasha in Epirus, where
they were fighting against Ali Pasha. The first revolu-
tionary actions of the people of Messolonghi included
the proclamation of A. Razikotsikas as leader of the rev-
olutionaries, and the request sent to D. Makris, a chief-
tain from Zygos, to assist with his soldiers in the
uprising. Most of the Ottomans of Messolonghi took
refuge in Vrachori (Agrinio). Certain were executed,
while some were expelled from the city. On the same
day, the revolution began in Anatolikon (Aetoliko).
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Naval battle between the Ottomans 
and a Greek naval squadron in the sea area of Rio 

A Greek flotilla of twelve ships, under the command of
D. Miaoulis, N. Gikas (Botasis), A. Kalandroutsos and
A. Kriemadis, sailed to the gulf of Corinth, to prevent
the transit of enemy forces from Central Greece to the
Peloponnese. The flotilla shelled the fortress of Rio, and
then engaged in a naval battle with Ottoman ships. De-
spite the inconclusive result of the battle, the presence of
the naval squadron in the area boosted the morale of the
Greek revolutionaries and revived their courage.

��/�/���� 

Siege of Nafpaktos

One of the most important Ottoman centres in western
Central Greece was Nafpaktos, which was protected by
a strong Venetian wall. Therefore, it was only a matter
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τευόταν από ισχυρό ενετικό τείχος. Συνεπώς ήταν λο-
γικό η πόλη αυτή να προσελκύσει σύντοµα το ενδιαφέ-
ρον των επαναστατηµένων Ελλήνων. Και πράγµατι τα
ελληνικά στρατεύµατα υπό τους ∆. Χορµόβα, Κ. Σια-
δήµα και Γ. Πιλάδα επιτέθηκαν στη Ναύπακτο. Η µάχη
που διεξήχθη εκεί υπήρξε αµφίρροπη και επέτρεψε
στους Οθωµανούς να πυρπολήσουν την πόλη, προτού
καταφύγουν στο κάστρο της. Την εποµένη ηµέρα οι ελ-
ληνικές δυνάµεις πραγµατοποίησαν σφοδρό κανονιοβο-
λισµό -από ξηρά και θάλασσα- του κάστρου. Τελικά το
συγκεκριµένο οχυρωµατικό έργο δεν αλώθηκε πριν το
1829, αν και η ανάγκη κυρίευσής του, λόγω της στρα-
τηγικής του θέσης, απασχόλησε επανειληµµένα την πο-
λιτική και τη στρατιωτική ηγεσία της Επανάστασης.
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Πολιορκία του Βραχωρίου (Αγρίνιο)

Στα τέλη Μαΐου συγκεντρώθηκαν γύρω από το Βρα-
χώρι περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες υπό την ηγε-
σία των ∆. Μακρή, Α. Ραζηκώτσικα, Κ. Σιαδήµα, Θ.
Γρίβα, Αλ. Βλαχόπουλου, Γ. Τσόγκα, Ν. Κακαρή, προ-
κειµένου να πολιορκήσουν την πόλη και να την κυρι-
εύσουν. Οι οθωµανικές δυνάµεις στο Βραχώρι, που
διοικούνταν από τους Ταχήρ Παπούλια και τον Αλβανό
Νούρκα Σέβρανη, δεν υπερέβαιναν τα 1.000 άτοµα. Οι
Έλληνες επιτέθηκαν πρώτοι, εξαναγκάζοντας τον αντί-
παλο να προστατευθεί σε καλά οχυρωµένες θέσεις. Οι
µάχες που διεξήχθησαν για την κατάληψη της πόλης
διήρκεσαν δέκα ηµέρες. Οι πολιορκητές, οι οποίοι είχαν
ενισχυθεί από τον Γ,Βαρνακιώτη, ήλθαν σε συµφωνία
µε τον Νούρκα Σέρβανη, ο οποίος αποχώρησε αβλαβώς
µε τους Αλβανούς στρατιώτες του για τη Θεσσαλία. Τε-
λικά στις 11 Ιουνίου οι Οθωµανοί του Βραχωρίου πα-
ραδόθηκαν εξαιτίας της έλλειψης τροφίµων.

of time for this city to attract the interest of the Greek
revolutionaries. Indeed, Greek troops, led by D. Chor-
movas, K. Siadimas and G. Piladas, attacked Nafpak-
tos. The battle was inconclusive; nevertheless, the
Ottomans managed to set the city on fire, before taking
refuge in its castle. On the next day, the Greek forces
shelled the castle, from both land and sea. Even though
the need to capture this stronghold -due to its strategic
position- repeatedly occupied the political and military
leadership of the Revolution, this goal was only
achieved in 1829.
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Siege of Vrachori (Agrinio)

In late May, more than 2,000 soldiers, led by D. Makris,
A. Razikotsikas, K. Siadimas, T. Grivas, A. Vlachopou-
los, G. Tsogkas, and N. Kakaris, gathered around Vra-
chori in order to besiege the city and capture it. The
Ottoman forces in Vrachori, commanded by Tahir Abbas
and Albanian Nourka Sevrani, did not exceed 1,000
men. The Greeks initiated the battle, forcing the oppo-
nent to seek protection in well-fortified positions. The
siege lasted ten days. The besiegers, who had been re-
inforced by C. Varnakiotis, came to an agreement with
Nourka Servani, who, along with his Albanian soldiers,
left unharmed and headed towards Thessaly. Finally, on
June 11, the Ottomans of Vrachori surrendered as their
food supplies had been exhausted.







Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α   /   L O C A L  E V E N T S S

���

��-��/�/����, ��/�/���� 

Πολιορκία του χωριού Λάλα Ηλείας
-Μάχη στο «Πούσι»

Ελληνικά στρατεύµατα υπό τη διοίκηση των Γ. Κολιό-
πουλου (Πλαπούτα), Α. και Κ. Μεταξά, Ε. Πανά, Λ. Ζα-
ριφόπουλου και Τζ. Χριστόπουλου κατέλαβαν στα µέσα
Μαΐου την περιοχή πλησίον του χωριού Λάλα, µε σκοπό
να το κυριεύσουν, καθώς αποτελούσε το σηµαντικότερο
εµπόδιο για την απελευθέρωση της Ηλείας. Οι Λαλαίοι
Τούρκοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την όλη στρα-
τιωτική επιχείρηση των Ελλήνων. Ωστόσο οι επανα-
στάτες κατόρθωσαν να οχυρωθούν στη θέση «Πούσι».
Για αρκετές ηµέρες ο κάµπος µεταξύ της εν λόγω τοπο-
θεσίας και της θέσης «Μπαστηρά» µετατράπηκε σε θέ-
ατρο σφοδρών πολεµικών συγκρούσεων. Η κυριότερη
αναµέτρηση (Μάχη στο «Πούσι») πραγµατοποιήθηκε
στα µέσα Ιουνίου (13.6.1821). Παρά τη στρατιωτική
συµβολή στους Λαλαίους του Γιουσούφ πασά από την
Πάτρα µε αρκετούς πολεµιστές (800-900), νικήτρια ανα-
δείχθηκε η ελληνική πλευρά. Στη µάχη οι επαναστάτες,
που πολέµησαν γενναία, έχασαν περισσότερους από 160
στρατιώτες. Πολύ περισσότερες όµως υπήρξαν οι απώ-
λειες του εχθρού, οι οποίες υπερέβησαν τους 400 άν-
δρες, ενώ άλλοι τόσοι ήσαν και οι τραυµατίες. Ύστερα
από τη µάχη στο «Πούσι» οι Λαλαίοι αποτραβήχτηκαν
στου Λάλα και λίγο αργότερα εγκατέλειψαν οριστικά
τον χώρο, για να µετοικήσουν στο φρούριο της Πάτρας.
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Μάχη στο Μακρυνόρος

Στα µέσα Ιουνίου (1821) διεξήχθη στα στενά του Μα-
κρυνόρους -στη θέση «Παλιοκούλια»-«Λαγκάδα»
σκληρή µάχη µεταξύ των οθωµανικών στρατευµάτων
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Siege of the village of Lala in Ilia - Battle at Poussi

In mid-May, Greek troops, led by of G. Koliopoulos
(Plapoutas), A. and K. Metaxas, E. Panas, L. Zari-
fopoulos, and T. Christopoulos, occupied the surround-
ings of Lala, with the goal of capturing the village, as it
posed the most important obstacle to the liberation of
Ilia. The Turks of Lala tried to forestall the entire Greek
military operation. However, the revolutionaries man-
aged to barricade themselves at Poussi. For several days,
the plain between Poussi and Bastira became the stage
of fierce battles. The main battle (Battle of Poussi) took
place in mid-June (13/6/1821). Despite the Turks of
Lala being reinforced with 800-900 soldiers, sent by
Yusuf Pasha from Patras, the Greek side emerged vic-
torious. The revolutionaries fought valiantly and lost
more than 160 soldiers. Nevertheless, the enemy suf-
fered a much greater number of casualties, which ex-
ceeded 400 men, and as many wounded. Following the
battle of Poussi, the Turks of Lala withdrew to their vil-
lage, and soon after, they deserted it and moved to the
fortress of Patras.
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Battle of Makrynoros

In mid-June (1821) a fierce battle was fought in the nar-
rows of Makrynoros, at Paliokoulia-Lagkada, between
the Ottoman troops of Ismael Pasha and the Greek revo-
lutionaries, led by G. Bakolas. The enemy forces had
been sent south -at the order of Hurshid Pasha, who was
fighting Ali Pasha in Ioannina- to suppress the Revolu-
tion in the area of Messolonghi. The battle of Makrynoros
concluded with many casualties for the Ottoman side (at
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του Ισµαήλ πασά και των επαναστατηµένων Ελλήνων
υπό τον Γ. Μπακόλα. Οι δυνάµεις του εχθρού είχαν στα-
λεί στα νότια -µε διαταγή του Χουρσίτ πασά, ο οποίος
πολεµούσε τον Αλή πασά στα Ιωάννινα-, για να κατα-
στείλουν την Επανάσταση στην περιοχή του Μεσολογ-
γίου. Η σύρραξη στο Μακρυνόρος έληξε µε βαριές
απώλειες για την οθωµανική πλευρά (τουλάχιστον 200
νεκροί), εξαναγκάζοντας τον εχθρό να επιστρέψει βο-
ρειότερα, χωρίς να πραγµατοποιήσει την αποστολή του.
Με την εξέλιξη αυτή οι Οθωµανοί έδωσαν τη δυνατό-
τητα στην Επανάσταση να επεκταθεί σε περισσότερες
περιοχές της Στ. Ελλάδας. Στη µάχη αυτή επιβεβαι-
ώθηκε η στρατηγική σηµασία του Μακρυνόρους για
την είσοδο στην Αιτωλοακαρνανία.
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Μάχη στα «Μαύρα Βουνά» Καλαβρύτων

Στις αρχές Ιουλίου (1821) πραγµατοποιήθηκε σφοδρή
σύγκρουση στα «Μαύρα Βουνά» Καλαβρύτων (Γκέρµ-
πεσι: νυν Προφήτης Ηλίας) στη θέση «Σπηλιώτικο µε-
τόχι». Στη µάχη αυτή, που συµµετείχαν και µοναχοί από
τις πλησιόχωρες µονές, οι ελληνικές δυνάµεις υπό τη δι-
οίκηση του Κ. Πετµεζά νίκησαν -χωρίς ιδιαίτερες απώ-
λειες σε έµψυχο δυναµικό- και έτρεψαν σε άτακτη φυγή
τα οθωµανικά στρατεύµατα του Γιουσούφ πασά. Το θε-
τικό αποτέλεσµα της σύγκρουσης αυτής αναπτέρωσε το
ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι άρχισαν πλέον να εφαρ-
µόζουν επιθετική πολιτική σε βάρος των Οθωµανών.
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Μάχες σε Πουρναρόκαστρο και Εγλυκάδα

Τον Ιούλιο ο Α. Ζαΐµης, ενισχυµένος από 800 Καλα-
βρυτινούς -υπό τους Π. Φωτήλα, Γ. Λεχουρίτη, Σ. Θεο-

least 200 dead), forcing the enemy to return further north,
without completing its mission. This development al-
lowed the Revolution to spread to additional areas of
Central Greece. Furthermore, this battle confirmed the
strategic importance of Makrynoros with regard to con-
trolling access to the Aetoloakarnania region.
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Battle at Mavra Vouna, Kalavryta

In early July (1821) a fierce conflict took place at Mavra
Vouna of Kalavryta (Gerbesi: now Profitis Ilias), at the
position “Spiliotiko metochi”. This battle was won by
the Greek forces -which were led by K. Petmezas and
included monks from the nearby monasteries- with a
small number of casualties for the Greek side; the Ot-
toman troops of Yusuf Pasha were forced to flee in dis-
order. The positive result of this conflict revived the
morale of the Greeks, who would now turn on the of-
fence against the Ottomans.
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Battles in Pournarokastro and Eglykada

In July, A. Zaimis -reinforced by 800 men from
Kalavryta, led by P. Fotilas, G. Lechouritis, and S.
Theocharopoulos- attacked Pournarokastro, Patras; this
attack had not been anticipated and the enemy was
forced to retreat, leaving 25 dead men on the battlefield.
When Yusuf Pasha was informed of the conflict’s out-
come, he stormed out of the castle with approximately
1,000 armed men and clashed -for approximately seven
hours- with the Greek forces south of Eglykada. P.
Karatzas’s military mission was to attack the Ottoman
troops with his men from the side. Indeed, this attack
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χαρόπουλο-, επιτέθηκε στο Πουρναρόκαστρο Πατρών,
και αφού αιφνιδίασε τον εχθρό, τον ανάγκασε να υπο-
χωρήσει, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης 25 νεκρούς.
Όταν ο Γιουσούφ πασάς πληροφορήθηκε το αποτέλε-
σµα της συµπλοκής, εξόρµησε από το κάστρο µε 1.000
περίπου ενόπλους και συγκρούστηκε -για επτά περίπου
ώρες- µε τις ελληνικές δυνάµεις νότια της Εγλυκάδας.
Η αποστολή του Π. Καρατζά στη µάχη ήταν να προ-
σβάλλει µε τους άνδρες του πλευρικά τα οθωµανικά
στρατεύµατα. Όταν τους επιτέθηκε, τα ανάγκασε, αν
και αριθµητικά υπέρτερα, να οπισθοχωρήσουν προς το
κάστρο, αφήνοντας πίσω τους αρκετούς νεκρούς.

forced the enemy, albeit numerically superior, to retreat
to the castle, leaving several dead men behind.
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Ηλεία. Χλεµούτσι

© Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας
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Μάχη στο χωριό Σαραβάλι Πατρών

Στρατιωτικό τµήµα -µε επικεφαλής τον ίδιο τον Γιου-
σούφ πασά- κατευθύνθηκε στη Λεύκα Πατρών, όπου
και τοποθέτησε 4 κανόνια, για να µπορεί να βάλλει
κατά του χωριού Σαραβάλι.
Παράλληλα ο Γιουσούφ
έστειλε στρατιώτες στον Ρι-
γανόκαµπο, για να εµποδί-
σουν την κάθοδο των
Καλαβρυτινών από το Πουρ-
ναρόκαστρο. Στην περιοχή
του Σαραβαλίου, που είχαν
συγκεντρωθεί ελληνικές δυ-
νάµεις, διεξήχθη σκληρή
µάχη. Οι Αχαιοί επαναστάτες
πέτυχαν τελικά να καταδιώ-
ξουν τους Οθωµανούς από
εκεί έως και τον Ληνό του Νι-
κολάου Λόντου (περιοχή Αγ.
Γεωργίου Λάγγουρα). 

��/�/���� 

Άφιξη του Αλ. Μαυροκορδά-
του στο Μεσολόγγι

Τον Ιούλιο του 1821 κατέ-
φτασε στον ελλαδικό χώρο ο
Φαναριώτης Αλ. Μαυροκορ-
δάτος µε σκοπό να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του στον
απελευθερωτικό Αγώνα. Ο
Μαυροκορδάτος υπήρξε ανι-
ψιός του πρώην ηγεµόνα της

��/�/���� 

Battle in the village of Saravali, Patras

A military unit, led by Yusuf Pasha himself, headed to
Lefka, Patras, to place 4 cannons, in order to fire against
the village of Saravali. At the same time, Yusuf sent

troops to Riganokampos, to
prevent the descent of the
men of Kalavryta from
Pournarokastro. A fierce bat-
tle was fought in the area of
Saravali, where several
Greek forces had gathered.
The Achaean revolutionaries
finally succeeded in expelling
the Ottomans from that loca-
tion, and persecuting them up
to the Lenos (Winepress) of
Nikolaos Londos (in the area
of Agios Georgios Lagoura). 

��/�/���� 

Arrival of A. Mavrokordatos
in Messolonghi

A. Mavrokordatos, origi-
nally from Fanari, arrived in
Greece to offer his services
to the liberation struggle.
Mavrokordatos was a
nephew of Ioannis Karatzas,
the former ruler of Wal-
lachia, and had served in his
court. Upon his arrival in
Greece, he initially ap-

Λεζάντα Λεζάντα
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Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά, στην αυλή του οποίου είχε
υπηρετήσει. Με τον ερχοµό του στην Ελλάδα προσέγ-
γισε αρχικά τους κοινοτικούς άρχοντες της Πελοποννή-
σου. Σύντοµα όµως διαπίστωσε ότι οι Πελοποννήσιοι
δεν θα του επέτρεπαν να αναπτύξει ιδιαίτερη δράση
στην περιοχή τους. Για τον λόγο αυτό ο Φαναριώτης
πολιτικός εγκαταστάθηκε στη δυτική Στερεά. Προ-
ηγουµένως είχε επιδείξει την ευπείθειά του στον ∆.
Υψηλάντη µε απώτερο σκοπό να του αποσπάσει την
άδεια, προκειµένου να οργανώσει πολιτικά την περιοχή.
Στο Μεσολόγγι ο Μαυροκορδάτος κατέφτασε µε ναυ-
λωµένο πλοίο συνοδευόµενος από Έλληνες σπουδαστές
και λογίους από τη ∆υτική Ευρώπη και εφοδιασµένος
µε σεβαστό χρηµατικό ποσό, όπλα και πυροµαχικά, τα
οποία του τα είχε προµηθεύσει ο θείος του Ι. Καρατζάς.

�/�/���� 

Μάχη πλησίον της µονής Γηροκοµείου Πατρών

Ο Π. Καρατζάς σε συνεννόηση µε τον Ρουµελιώτη
οπλαρχηγό Θ. Γρίβα προσπάθησε να επιτεθεί εναντίον
της οθωµανικής φρουράς που είχε επανακαταλάβει προ
ηµερών τη µονή Γηροκοµείου λόγω της στρατηγικής
της θέσης. Οι ελληνικές δυνάµεις, που κατέφτασαν στη
συγκεκριµένη θέση τα µεσάνυκτα της 1ης Αυγούστου,
άρχισαν να βάλουν κατά των Οθωµανών. Η επίθεση
έγινε σύντοµα αντιληπτή από τα εχθρικά στρατεύµατα
που βρίσκονταν στην Πάτρα µε συνέπεια να γενικευθεί
γρήγορα η µάχη στην περιοχή, η οποία διήρκησε έως
τις απογευµατινές ώρες της επόµενης ηµέρας. Παρόλο
που και οι δύο πλευρές πολέµησαν µε πείσµα, οι Έλλη-
νες κατόρθωσαν τελικά να τρέψουν τους αντιπάλους
τους σε άτακτη φυγή. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να
καταλάβουν και πάλι τη µονή Γηροκοµείου εξαιτίας της
ισχυρής εχθρικής δύναµης που είχε οχυρωθεί σε αυτή.

proached the community leaders of the Peloponnese.
However, he soon realised that the Peloponnesians
would not allow him to be particularly active in their re-
gion. Therefore, the Fanariot politician settled in west-
ern Central Greece. He had shown his confidence in D.
Ypsilantis, with the ultimate goal of securing his per-
mission to organise the political affairs of the region.
Mavrokordatos arrived in Messolonghi on a chartered
ship, accompanied by Greek students and scholars from
Western Europe, and bringing a respectable amount of
money, weapons, and ammunition, supplied to him by
his uncle, I. Karatzas. 

�/�/���� 

Battle near Girokomio Monastery, Patras

Given its strategic position, P. Karatzas, in consultation
with T. Grivas, a chieftain from Roumeli, attempted to at-
tack the Ottoman guard who had recaptured Girokomio
Monastery during the previous days. The Greek forces
arrived on site at midnight on August 1st and began to
fire against the Ottomans. News of the attack soon
reached the enemy troops in Patras; thus, the battle spread
in the area, and continued until the afternoon of the next
day. Even though both sides put up a wilful fight, the
Greeks eventually managed to force their opponents to
flee in disorder. However, they did not succeed in recap-
turing this strategic position, as strong enemy forces had
barricaded themselves inside the monastery.



Κάστρο Αντιρρίου Κάστρο Ναυπάκτου

Kάστρο Αγίου Γεωργίου Πλαγιάς Κάστρο Τεκές ή Γρίβας
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Εκδίδεται στο Μεσολόγγι 
η χειρόγραφη εφηµερίδα Αιτωλική

Η εφηµερίδα Αιτωλική, που εκδιδόταν στο Μεσολόγγι
από τον Αύγουστο του 1821, υπήρξε η δεύτερη κατά
χρονολογική σειρά χειρόγραφη εφηµερίδα της Ελληνι-
κής Επανάστασης, µετά τη Σάλπιγ Ελληνική του Θ.
Φαρµακίδη. Επρόκειτο για δισέλιδο ή τετρασέλιδο έν-
τυπο, το οποίο κυκλοφορούσε κάθε Πέµπτη. Πιθανός
εκδότης της υπήρξε ο µετέπειτα αρχιγραµµατέας της
Γερουσίας της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος Ν. Λουριώτης.
Η εφηµερίδα ήταν πλούσια σε ειδησεογραφία σχετική
µε τα πολεµικά γεγονότα της περιόδου. Έχουν διασωθεί
µόνο τέσσερα από τα χειρόγραφα φύλλα της. Ο Σπ.
Λάµπρος σηµειώνει -στα 1904- ότι η Αιτωλική συνα-
ποτέλεσε, µαζί µε την εφηµερίδα Αχελώος, την επίσηµη
εφηµερίδα της Προσωρινής ∆ιοικήσεως της ∆υτικής
Χέρσου Ελλάδος, η οποία δηµιουργήθηκε αργότερα, τον
Νοέµβριο του ιδίου έτους.

�/�/���� 

∆ολοφονία του Π. Καρατζά στη µονή Οµπλού

Αρχές Σεπτεµβρίου (1821) ο Π. Καρατζάς από το χωριό
Λεχούρι που βρισκόταν επισκέφθηκε τη µονή Οµπλού.
Στον χώρο της συνάντησε τον Θ. Κουµανιώτη µε τους
άνδρες του. Ο Καρατζάς άρχισε τότε να συµπεριφέρε-
ται χλευαστικά απέναντί τους. Οι άνδρες του Κουµα-
νιώτη οργίστηκαν µε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και
ένας εξ αυτών, ο Γ. Τσαλαµηδάς, τον πυροβόλησε πι-
σώπλατα. Από τον πυροβολισµό ο Καρατζάς τραυµατί-
στηκε θανάσιµα. Η επικρατέστερη αιτία για τη
δολοφονία του Πατρινού οπλαρχηγού, του πρώτου θύ-
µατος των εµφυλίων ερίδων στην Αχαΐα, αποτελεί η εκ-
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The handwritten newspaper Aetoliki
is published in Messolonghi

The newspaper Aetoliki started circulating in Messo-
longhi in August 1821; it was the second handwritten
newspaper published during the Greek Revolution, after
T. Farmakidis’ Salpigx Elliniki (Greek Bugle). This two-
or four-page publication was published every Thursday.
Its publisher may have been N. Louriotis, the later chief
secretary of the Senate of Western Continental Greece.
The newspaper published updates regarding the war-re-
lated events of the period. Only four manuscript copies
have survived. S. Lambros notes -in 1904- that Aetoliki,
together with the newspaper Acheloos, which was first
published in November of the same year, constituted the
official newspaper of the Provisional Senate of Western
Continental Greece.

�/�/���� 

Assassination of P. Karatzas 
in the monastery of Oblos

In early September (1821), P. Karatzas left the village of
Lechouri to visit the monastery of Oblos. There, he met
T. Koumaniotis with his men. Karatzas began to mock
them. Koumaniotis’s men were enraged by this behav-
iour, and one of them, G. Tsalamidas, shot him in the
back. The chieftain from Patras was fatally wounded by
the shot, thus, becoming the first victim of civil conflict
in Achaea. It is widely believed that his assassination
was motivated by revenge, as Koumaniotis’s men
blamed Karatzas for the death of their comrade, Stama-
tis. However, the actual cause was political; personal re-
venge solely provided a good excuse.
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δίκηση, επειδή οι Κουµανιώτες τον θεωρούσαν υπεύ-
θυνο για τον θάνατο του αδελφού τους Σταµάτη. Εν-
τούτοις στην πραγµατικότητα η αιτία υπήρξε πολιτική
και η προσωπική εκδίκηση αποτέλεσε µόνο την αφορµή.

�, �/�/���� 
Άφιξη οθωµανικού στόλου στην Πάτρα 

και µάχη Πουρναροκάστρου

Στις αρχές Σεπτεµβρίου οι ελληνικές δυνάµεις διέκοψαν
την πολιορκία του κάστρου της Πάτρας. Στη διακοπή των
στρατιωτικών επιχειρήσεων συνετέλεσε, εκτός από τις έρι-
δες που επικράτησαν στο ελληνικό στρατόπεδο ύστερα
από τη δολοφονία του Π. Καρατζά, και η επίθεση που
πραγµατοποίησαν οι πολιορκηµένοι Οθωµανοί στο Πουρ-
ναρόκαστρο. Στη συνακόλουθη µάχη που διεξήχθη (µάχη
Πουρναροκάστρου ή Πρινοκάστρου 9.9.1821) ο εχθρός
επικράτησε εύκολα του αντιπάλου του. ∆ύο ηµέρες πρω-
τύτερα οι Οθωµανοί είχαν ενισχυθεί από τον οθωµανικό
στόλο που είχε καταπλεύσει στη θαλάσσια περιοχή της
Πάτρας µε περίπου 2.000 Αλβανούς στρατιώτες.

�/�/���� 
Θάνατος του επισκόπου Ωλένης Φιλάρετου 

στην Τριπολιτσά

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο Μεχµέτ Σελήχ προσκάλεσε
στην Τριπολιτσά πολιτικούς και θρησκευτικούς παρά-
γοντες της Πελοποννήσου µε το πρόσχηµα των δια-
βουλεύσεων. Στην πραγµατικότητα ο σκοπός της
πρόσκλησης ήταν η κράτησή τους ως οµήρους για το
ενδεχόµενο επαναστατικών κινητοποιήσεων. Ανάµεσα
σε αυτούς που ταξίδεψαν στην Τριπολιτσά και φυλακί-
στηκαν υπήρξε ο επίσκοπος Ωλένης Φιλάρετος, κατά
κόσµον Αναγνώστης Αρβανίτης. Στην ίδια φυλακή µε
τον Ωλένης βρέθηκε και ο κοινοτικός άρχοντας του

�, �/�/���� 

Arrival of the Ottoman fleet in Patras 
and battle of Pournarokastro

In early September, the Greek forces ceased the siege
of the castle of Patras. This military operation was
halted due to the disputes that arose in the Greek camp
following the assassination of P. Karatzas, but also due
to the attack being carried out by the besieged Ottomans
in Pournarokastro. In the battle that ensued (battle of
Pournarokastro or Prinokastro, 9/9/1821), the enemy
easily prevailed over its opponent. Two days earlier, the
Ottomans had been reinforced by the Ottoman fleet that
had sailed to the sea area of Patras, carrying approxi-
mately 2,000 Albanian soldiers.

�/�/���� 

Death of Philaretos, Bishop of Oleni, in Tripolitsa

In February 1821, Mehmed Salih invited several politi-
cal and religious figures from the Peloponnese to
Tripolitsa, on the pretext of consultations. In fact, the
purpose of the invitation was to hold them hostage, as a
safeguard against possible revolutionary mobilisations.
Philaretos, Bishop of Oleni, born Anagnostis Arvanitis,
was among those who travelled to Tripolitsa and were
imprisoned. I. Vilaetis, community leader of Pyrgos,
was also held prisoner with Philaretos. During his many
months of imprisonment -in unhealthy conditions- Phi-
laretos’ health was seriously shaken. He died shortly
after his release from prison, just before the fall of
Tripolitsa (September 23, 1821).
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Πύργου Ι. Βιλαέτης. Κατά τη διάρκεια της πολύµηνης
φυλάκισής του -σε ανθυγιεινές συνθήκες- η υγεία του
Φιλάρετου κλονίστηκε σοβαρά. Απεβίωσε σε ελάχιστο
χρονικό διάστηµα µετά την αποφυλάκιση του και λίγο
πριν την άλωση της Τριπολιτσάς (23.9.1821).

��/�/���� 
Ναυµαχία στο Κατάκολο Ηλείας

Στα τέλη Σεπτεµβρίου ελληνική ναυτική µοίρα υπό τον
Α. Μιαούλη αντιµετώπισε στον κόλπο του Κατακόλου
τα βαριά εξοπλισµένα πλοία του Καρά-Αλή. Εξαιτίας
της σφοδρής επίθεσης που οι Έλληνες ναυτικοί δέχθη-
καν, περιήλθαν σε δυσµενή θέση. Την κρίσιµη στιγµή
της ναυµαχίας τη λύση έδωσε ο Σπετσιώτης Π. Μπότα-
σης, ο οποίος κατευθύνθηκε µε το πλοιάριό του προς
στο µέσο του εχθρικού στόλου. Η ενέργεια αυτή του
Μπόταση προκάλεσε πανικό στους Οθωµανούς, οι
οποίοι εγκατέλειψαν τη ναυµαχία, καθώς θεώρησαν το
συγκεκριµένο πλοιάριο ως πυρπολικό.

��/��/���� 
Οι ελληνικές δυνάµεις καταλαµβάνουν την Πάτρα 

Το τρίτο δεκαήµερο του Οκτώβρη οι Α. Ζαΐµης, Α. Λόν-
τος, Θ. Κανακάρης, Ι. Παπαδιαµαντόπουλος, Γ. Τσέρτος
επιχείρησαν να πολιορκήσουν εκ νέου το κάστρο της
Πάτρας. Αφού στρατολόγησαν 3.000 περίπου άνδρες,
κυρίευσαν πρόσκαιρα την περιοχή στη µονή Γηροκο-
µείου, την Περιβόλα, το Σαραβάλι και επιχείρησαν επι-
τυχή επίθεση στην Πάτρα, τα ερείπια της οποίας και
κατέλαβαν. Ωστόσο η έλλειψη τροφίµων και πολεµο-
φοδίων επέτρεψε µόνο την πρόσκαιρη κατοχή της πόλης
και την πολιορκία του κάστρου της. Με την αποχώρηση
των ελληνικών δυνάµεων από την πόλη οι Οθωµανοί
επανακατέλαβαν τις προηγούµενες θέσεις τους.

��/�/���� 

Naval battle at Katakolo, Ilia

In late September, a Greek naval squadron, commanded
by A. Miaoulis, faced the heavily equipped ships of
Kara-Ali in the gulf of Katakolo. The Greek were
fiercely attacked and found themselves in an un-
favourable position. At a decisive moment of the naval
battle, P. Botasis, from Spetses, made an unexpected
move: he advanced his ship towards the middle of the
enemy fleet. This action caused panic among the Ot-
tomans, who abandoned the naval battle, as they had
mistaken Botasis’s ship for an artillery boat.

��/��/���� 

The Greek forces occupy Patras 

In the last ten days of October, A. Zaimis, A. Londos, T.
Kanakaris, I. Papadiamantopoulos, and G. Tsertos at-
tempted to besiege the castle of Patras once more. After
recruiting approximately 3,000 men, they temporarily
occupied the area of the Girokomio Monastery, Periv-
ola, and Saravali, and launched a successful attack on
Patras, the ruins of which they occupied. However, the
lack of food and ammunition meant that the occupation
of the city and the siege of its castle would only be tem-
porary. As soon as the Greek forces left the city, the Ot-
tomans reoccupied their former positions.
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Συγκρότηση Προσωρινής ∆ιοίκησης 
∆υτικής Χέρσου Ελλάδος

Αρχές Νοεµβρίου ο Αλ. Μαυροκορδάτος συγκάλεσε
στο Μεσολόγγι εκπροσώπους από τις επαρχίες Ανατο-
λικού (Αιτωλικού), Αποκούρου, Βάλτου, Βλοχού, Βρα-
χωρίου (Αγρινίου), Ζυγού, Μεσολογγίου, Ξηροµέρου
της δυτικής Στερεάς, καθώς και Σουλιώτες. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης (4-9.11.1821),
που πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρία του Μαυρο-
κορδάτου, ψηφίστηκε Σύνταγµα και συστάθηκε η Γε-
ρουσία της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος. Όσον αφορά το
συγκεκριµένο δεκαµελές σώµα, που έδρευε στο Μεσο-
λόγγι, υπήρξε η ανώτατη κυβερ-
νητική αρχή στην περιοχή για τα
στρατιωτικά και πολιτικά θέ-
µατα. Η Γερουσία, που καταργή-
θηκε τον Απρίλιο του 1823, ήταν
η τρίτη πολιτική οργάνωση στην
επαναστατηµένη Ελλάδα, οι
άλλες ήταν η Πελοποννησιακή
Γερουσία και ο Άρειος Πάγος της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.

��/�/���� 

Ναυµαχία των Πατρών

Στις 4 Φεβρουαρίου κατέπλευσε
στον Πατραϊκό κόλπο ο οθωµα-
νικός στόλος αποτελούµενος από
40 πλοία. Σκοπός του ήταν να
εφοδιάσει τα κάστρα και τα
φρούρια της ευρύτερης περιοχής
(Πάτρας, Ναυπάκτου, Ρίου, Αν-
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Establishment of the Provisional Senate 
of Western Greece

In early November, A. Mavrokordatos convened in
Messolonghi with representatives from the Western
Central Greece provinces of Anatolikon (Aetoliko),
Apokouros, Valtos, Vlochos, Vrachori (Agrinio), Zygos,
Messolonghi, and Xiromero of western Central Greece,
as well as Souliotes. During the proceedings of the as-
sembly (4-9/11/1821), which was presided by Mavroko-
rdatos, a Constitution was adopted and the Senate of
Western Continental Greece was established. This ten-
member body, based in Messolonghi, was the highest

governmental authority in the re-
gion with regard to military and
political issues. The Senate, which
was abolished in April 1823, was
the third political organisation in
revolted Greece, the others being
the Peloponnesian Senate and the
Areopagus of Eastern Continental
Greece.
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Naval Battle of Patras

On February 4, an Ottoman fleet of
40 ships sailed to the Gulf of Patras.
Its purpose was to supply the cas-
tles and fortresses of the wider area
(Patras, Nafpaktos, Rio, Antirrio),
which were still under Ottoman
control, and to reinforce their
guards. A few days later
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τιρρίου), που τελούσαν ακόµα υπό οθωµανικό έλεγχο,
και παράλληλα να ενισχύσει τις φρουρές τους. Λίγες
ηµέρες µετά (16.2.1822) κατέφτασαν στη θαλάσσια πε-
ριοχή του Μεσολογγίου 27 ελληνικά πλοία υπό την
άτυπη διοίκηση του Α. Μιαούλη. Στις 20 Φεβρουαρίου
οι δύο στόλοι συγκρούστηκαν στο λιµάνι της Πάτρας.
Την πρωτοβουλία για τη ναυµαχία ανέλαβε η ελληνική
πλευρά, η οποία, για να καλύψει την αριθµητική υπε-
ροχή του εχθρού, χρησιµοποίησε πυρπολικά. Στην εξά-
ωρη πολεµική αναµέτρηση -την πρώτη εκ του
συστάδην θαλάσσια πολεµική αναµέτρηση της Ελληνι-
κής Επανάστασης- ο στόλος των Ελλήνων αντιµετώ-
πισε επιτυχώς τα οθωµανικά πλοία, σηµειώνοντας
σηµαντική νίκη. 
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Άφιξη στο Μεσολόγγι του J.J. Meyer

O Ελβετός φιλέλληνας J. J. Meyer (Ι. Μάγιερ) ήρθε
στην Ελλάδα ως απεσταλµένος του φιλελληνικού κοµι-
τάτου της Βέρνης, προκειµένου να παράσχει αξιόπιστες
πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε στον
ελλαδικό χώρο εξαιτίας της Επανάστασης και για τον
τρόπο διάθεσης των χρηµάτων που είχαν έως τότε απο-
σταλεί. Ο Meyer, που είχε κάνει αρχικές σπουδές ια-
τρικής, δηµιούργησε στο Μεσολόγγι νοσοκοµείο, ενώ
στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου τοποθέτησε το πιεστήριο
και τα τυπογραφικά στοιχεία που έφερε ο Άγγλος συν-
ταγµατάρχης L.F.Ch. Stanhope (Λ. Στάνχοπ) εκ µέρους
του αγγλικού κοµιτάτου. Σύντοµα το νοσοκοµείο µετα-
φέρθηκε σε άλλο πιο ευρύχωρο οίκηµα εξαιτίας της αύ-
ξησης του αριθµού των νοσηλευοµένων τραυµατιών και
ασθενών. Επιπρόσθετα ο Ελβετός φιλέλληνας ανέλαβε
και τη διεύθυνση του φαρµακείου, που εγκατέστησε πα-
ραπλεύρως του τυπογραφείου.

(16/2/1822), 27 Greek ships sailed to the sea area of
Messolonghi under the informal command of A.
Miaoulis. On February 20, the two fleets engaged in a
naval battle in the port of Patras. The battle was initiated
by the Greeks, who used artillery boats to counter the
numerical superiority of the enemy. In this six-hour bat-
tle -the first in a series of naval battles during the Greek
Revolution- the Greek fleet was successful, scoring a sig-
nificant victory. 
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Arrival of J. J. Meyer in Messolonghi

Swiss philhellene J. J. Meyer came to Greece as an envoy
of the philhellenic committee of Bern, to provide the lat-
ter reliable information regarding both the situation in re-
volted Greece and the expenditure of the funds sent by
the committee. Meyer, who had studied medicine, set up
a hospital in Messolonghi; on the ground floor of that
building, he placed the printing press and printing types
brought by English colonel L. Stanhopeon behalf of the
English Committee. The hospital was soon moved to an-
other, more spacious, building, to accommodate the in-
creasing number of wounded and patients. In addition,
the Swiss philhellene took over the management of the
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Μάχη της Χαλανδρίτσας 

Στις 25 Φεβρουαρίου οθωµανικές δυνάµεις -υπό την
ηγεσία του νεοαφιχθέντος Μεχµέτ πασά- διανυκτέρευ-
σαν στο χωρίο του Τσουκαλά (Τσουκαλαίϊκα) και την
εποµένη 2.000 εξ αυτών κατευθύνθηκαν στη Χαλανδρί-
τσα. Οι κάτοικοί της την εγκατέλειψαν, δίνοντας τη δυ-
νατότητα στον εχθρό να τη λεηλατήσει και να την
πυρπολήσει. Τα ελληνικά στρατεύµατα -υπό τους ∆. Κο-
λιόπουλο (Πλαπούτας), Γ. Κολοκοτρώνη, Κ. Πετµεζά-,
βλέποντας τις φλόγες στη Χαλανδρίτσα στράφηκαν προς
τα εκεί, όπου και συγκρούστηκαν µε τους Οθωµανούς.
Οι επαναστατηµένοι Έλληνες επικράτησαν εύκολα, τρέ-
ποντας τους αντιπάλους τους σε φυγή και σκοτώνοντας
περίπου 150 εξ αυτών. Η συγκεκριµένη νίκη έδωσε τη
δυνατότητα στους επαναστάτες να εντείνουν ακόµα πε-
ρισσότερο την πολιορκία του κάστρου της Πάτρας.
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Μάχη στην περιοχή της µονής Γηροκοµείου Πατρών

Η µάχη του Γηροκοµείου, που διεξήχθη σε πολλές
θέ`σεις, υπήρξε από τις σηµαντικότερες πολεµικές επι-
χειρήσεις του δευτέρου έτους της Ελληνικής Επανά-
στασης. Η σπουδαιότητά της έγκειται όχι µόνο στον
άνισο συσχετισµό δυνάµεων µεταξύ των δύο πλευρών
(4.000 Έλληνες-8.000 Οθωµανοί), αλλά και στο ότι µε
την ελληνική νίκη «αδρανοποιήθηκε ολόκληρος ο δυ-
τικός άξονας ενισχύσεως» των Οθωµανών που παρέµε-
ναν πλέον αποκλεισµένοι εντός του πατραϊκού
κάστρου. Οι απώλειες του εχθρού υπερέβησαν τα 300
άτοµα, ενώ ακόµα περισσότεροι ήσαν οι τραυµατίες. Η
εν λόγω πολεµική επιχείρηση εντάσσεται στην προ-
σπάθεια των εχθρικών στρατευµάτων να λύσουν τον

pharmacy, which he set up next to the printing house. 
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Battle of Chalandritsa 

On February 25, Ottoman forces -led by newly arrived
Mehmed Pasha- spent the night in the village of
Tsoukalas (Tsoukalaika); the following day, 2,000 of
them headed to Chalandritsa. Its inhabitants deserted the
village, allowing the enemy to plunder it and set it on
fire. Seeing the flames from afar, the Greek troops, led
by D. Koliopoulos (Plapoutas), G. Kolokotronis, and K.
Petmezas, headed towards Chalandritsa, where they
clashed with the Ottomans. The Greek revolutionaries
prevailed easily, forcing their opponents to flee, and
killing approximately 150 of them. This victory gave
the revolutionaries the opportunity to further tighten the
siege of the castle of Patras.
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Battle in the area of the Girokomio monastery 
in Patras

The battle of Girokomio, which took place in several lo-
cations, was one of the most important military opera-
tions during the second year of the Greek Revolution.
Its importance lies not only in the disparity of forces be-
tween the two sides (4,000 Greeks v. 8,000 Ottomans),
but also in the fact that the Greek victory “inactivated
the entire western supply chain” of the Ottomans, who
were now isolated inside the castle of Patras. The
enemy’s casualties exceeded 300 men, while even more
were wounded. This military operation was part of the
enemy troops’ effort to break the Greeks’ continuous
and suffocating blockade of the city castle.
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ασφυκτικό κλοιό που ασκούσαν έως τότε οι Έλληνες
στο κάστρο της πόλης.
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Άφιξη στο Μεσολόγγι του εκστρατευτικού σώµατος 
για την Ήπειρο

Στα µέσα Μαΐου (1822) ξεκίνησε από την Κόρινθο -σε
κλίµα ενθουσιασµού- εκστρατεία για την Ήπειρο προς
ανακούφιση των Σουλιωτών υπό τη διοίκηση του Αλ.
Μαυροκορδάτου. Στην εκστρατεία συµµετείχε και το
Τάγµα των Φιλελλήνων. Στην Πάτρα το εκστρατευτικό
σώµα ενισχύθηκε από τα άτακτα στρατεύµατα των Καν.
∆εληγιάννη, Γ. Κολοκοτρώνη, Π. Γιατράκου. Πέντε
ηµέρες µετά την αποχώρησή του από την Πάτρα
(19.5.1822) το εκστρατευτικό σώµα αφίχθηκε στο Με-
σολόγγι, όπου προστέθηκαν σε αυτό οι δυνάµεις των
Γάτσου και Καρατάσου. Η παραµονή του στρατεύµατος
στην πόλη του Μεσολογγίου υπήρξε ολιγοήµερη, αφού
στις 4 Ιουνίου αναχώρησε και πάλι, µε κατεύθυνση
αυτή τη φορά για τον Κραβασαρά (Αµφιλοχία).
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Λήξη της πολιορκίας της Πάτρας 
από τον Θ. Κολοκοτρώνη

Η φηµολογία για την έλευση του Μαχµούτ πασά ∆ρά-
µαλη στην Πελοπόννησο ανάγκασε το Εκτελεστικό και
το Βουλευτικό να αποστείλουν στρατεύµατα στον
Ισθµό, για να εκστρατεύσουν στην ανατολική Στ. Ελ-
λάδα. Με σχετική διαταγή (5.6.1822) δόθηκε η δυνα-
τότητα σε κοινοτικούς άρχοντες να συγκροτήσουν
στρατιωτικά σώµατα από τις επαρχίες τους µε µεγαλύ-
τερους µισθούς. Στην πραγµατικότητα όµως η κίνηση
αυτή αποδυνάµωσε το στρατόπεδο της Πάτρας, αφού
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σύντοµα έµειναν σε αυτό ελάχιστοι πολιορκητές (600-
650). Υπό τις παρούσες συνθήκες ο Θ. Κολοκοτρώνης,
φοβερά εκνευρισµένος για τα κυβερνητικά σχέδια, διέ-
λυσε το στρατόπεδο των Πατρών και κατευθύνθηκε
στην Καρύταινα. Παράλληλα απέστειλε επιστολές σε
φίλους και γνωστούς µε τις οποίες κοινοποίησε τους λό-
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Arrival of the expeditionary corps heading 
to Epirus in Messolonghi

In mid-May (1822), amidst enthusiasm, A. Mavrokordatos
led an expeditionary corps from Corinth towards Epirus,
in order to relieve the Souliotes. The Battalion of the Philel-



Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α   /   L O C A L  E V E N T S

���

γους που τον ανάγκασαν να διακόψει την πολιορκία.
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Οι συνέπειες της µάχης στου Πέτα στο Μεσολόγγι

Η ήττα στου Πέτα σηµατοδότησε το τέλος των πολεµι-
κών επιχειρήσεων στην Ήπειρο και τη συνθηκολόγηση
των Σουλιωτών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν πλέον να εγ-
καταλείψουν την περιοχή τους. Επιπρόσθετα προκλή-
θηκαν διχόνοιες µεταξύ των ενόπλων και αναβίωσαν
παλαιότερες έριδες, όπως αυτές µεταξύ Σουλιωτών και
Στερεοελλαδιτών οπλαρχηγών. Η νίκη των Οθωµανών
τους οδήγησε στο να επικεντρώσουν πλέον τα επιχει-
ρησιακά τους σχέδια στο Μεσολόγγι, το οποίο αποτε-
λούσε βασικό επαναστατικό πυρήνα σε ολόκληρη τη
δυτική Στ. Ελλάδα. Οι εχθροί κατευθύνθηκαν -ανεµπό-
διστοι σχεδόν- στο Μεσολόγγι όπου και πραγµατοποί-
ησαν τρίµηνη πολιορκία (Οκτώβριος 1822-Ιανουάριος
1823) χωρίς ωστόσο κάποιο θετικό αποτέλεσµα.
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Ναυτικές εχθρικές δράσεις 
στην περιοχή του Μεσολογγίου

Τον Ιούλιο του 1822 ο οθωµανικός στόλος, αποτελού-
µενος από 84 τουρκικά, αιγυπτιακά και αλγερινά πλοία,
προσπάθησε επανειληµµένα να καταλάβει το νησίδιο
Βασιλάδι στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Τα σχέ-
δια του εχθρού να κυριεύσει το συγκεκριµένο νησίδιο
µαταίωσε ο Αθ. Ραζηκότσικας µε 50 Μεσολογγίτες. Στη
συνέχεια τα οθωµανικά πλοία επιχείρησαν -και πάλι
ανεπιτυχώς- να αποβιβαστούν στη Μαύρη Αλυκή
(Τουρλίδα), αλλά απωθήθηκαν από 800 ενόπλους προ-
ερχόµενους από το Μεσολόγγι, τον Ζυγό και το Ανατο-
λικόν, υπό την ηγεσία των ∆. Μακρή, Γ. Ραζηκότσικα

lenes also participated in this expedition. In Patras the ex-
peditionary forces were reinforced by the irregular military
forces of Deligiannis, G. Kolokotronis, and P. Giatrakos.
Five days after its departure from Patras (19/5/1822), the
expeditionary forces arrived in Messolonghi, and united
with the troops of Gatsos and Karatasos. The army was
temporarily stationed in the city of Messolonghi; on June
4 it departed and headed to Kravasaras (Amfilochia).
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T. Kolokotronis ends the siege of Patras

The rumours regarding the arrival of Mahmud Dramali
Pasha in the Peloponnese forced the Executive and Par-
liamental Administrations to send troops to the Isthmus
in order to campaign in eastern Central Greece. By an
order on 5/6/1822, community leaders were given the
opportunity to form, within their provinces, a military
corps with higher salaries. However, this consequently
weakened the camp of Patras, as it now comprised of
very few besiegers (600-650). Under these circum-
stances, T. Kolokotronis, terribly irritated by the gov-
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και Μ. ∆εληγιώργη.
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Μάχη στον Αετό Ξηροµέρου

Η προσπάθεια του Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή να κατευθυν-

ernment’s plans, disbanded the Patras camp and headed
to Karytaina. Moreover, he sent letters to friends and ac-
quaintances, informing them of the reasons that forced
him to end the siege.
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θεί µε τις στρατιωτικές του δυνάµεις προς το Μεσολόγγι,
για να το πολιορκήσει σταµάτησε στη θέση «Προφήτης
Ηλίας» πλησίον του χωριού Αετός Ξηροµέρου. Εκεί διε-
ξήχθη σκληρή µάχη διάρκειας περίπου εννέα ωρών, η
οποία έληξε µε σαφή υπεροχή των ελληνικών στρατευ-
µάτων. Συγκεκριµένα ο Ι. Βαρνακιώτης σε συνεργασία
µε τους οπλαρχηγούς Θ. Γρίβα, Ι. Τσαούση, Στ. Κατσαρό
και ∆. Παληογιάννη συγκρούστηκε µε τις ένοπλες δυνά-
µεις του Κιουταχή. Τα εχθρικά στρατεύµατα απώλεσαν
200 περίπου άνδρες και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν
στο Λουτράκι Κατούνας, αναµένοντας στρατιωτικές ενι-
σχύσεις. Ουσιαστικά η µάχη στον Αετό καθυστέρησε την
έναρξη της πολιορκίας του Μεσολογγίου.
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Έναρξη της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου

Τον Οκτώβριο ισχυρές οθωµανικές δυνάµεις -άνω των
10.000 ανδρών- υπό τους Οµέρ πασά Βρυώνη και Ρεσίτ
πασά ή Κιουταχή κατευθύνθηκαν στο Μεσολόγγι, για
να το καταλάβουν εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης.
Προηγουµένως ο εχθρός είχε εξουδετερώσει τους
οπλαρχηγούς του Ξηροµέρου και του Βάλτου, σε µια
προσπάθεια να διασφαλίσει τα νώτα του. Την υπερά-
σπιση του Μεσολογγίου είχαν αναλάβει λίγες µόνο εκα-
τοντάδες στρατιωτών, ενώ τον συντονισµό της άµυνας
της πόλης είχε ο Αλ. Μαυροκορδάτος. Την 25η Οκτω-
βρίου οι εχθροί κατέφτασαν έξω από το Μεσολόγγι.
Ακολούθησε διήµερος σφοδρός κανονιοβολισµός του.
Όταν ο Οµέρ πασάς πρότεινε στους πολιορκηµένους να
παραδοθούν, ο Μ. Μπότσαρης ξεκίνησε παραπλανητι-
κές διαπραγµατεύσεις µαζί του, µε απώτερο σκοπό να
κερδηθεί χρόνος, ούτως ώστε να οργανωθεί η άµυνα της
πόλης και να ενισχυθούν οι πολιορκηµένοι µε στρατιω-
τικές δυνάµεις από τη θάλασσα.
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The consequences of the battle of Peta 
in Messolonghi

The defeat at Peta marked the end of military operations
in Epirus and the capitulation of the Souliotes, who were
now forced to leave their homeland. In addition, several
disputes were revived among the armed forces, such as
those between Souliot and Roumeliot chieftains. The
victory of the Ottomans led them to focus their military
plans on Messolonghi, which was a key revolutionary
hub in western Central Greece. Nearly unhindered, the
enemy headed to Messolonghi, where they carried out a
three-month siege (October 1822-January 1823), how-
ever, without success.
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Hostile naval actions in the area of Messolonghi

In July 1822, the Ottoman fleet, consisting of 84 Turk-
ish, Egyptian, and Algerian ships, repeatedly tried to oc-
cupy the island of Vasiladi in the sea of Messolonghi.
The enemy’s plans to take over this island were thwarted
by 50 men from Messolonghi, led by A. Razikotsikas.
Subsequently, the Ottoman fleet tried to land on Mavri
Alyki (Tourlida), but were unsuccessful as they were re-
pulsed by 800 armed men from Messolonghi, Zygos,
and Anatolikon, led by D. Makris, G. Razikotsikas, and
M. Deligiorgis.
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Ανεπιτυχής έφοδος των εχθρικών δυνάµεων 
στο Μεσολόγγι

Οι διαφωνίες των Οθωµανών αξιωµατικών για την τα-
κτική της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ο βαρύς χειµώ-
νας µε τις καταρρακτώδεις βροχές και η έλλειψη
τροφίµων έκαµψαν το ηθικό των πολιορκητών. Προκει-
µένου να τερµατίσουν την κοπιώδη γι’ αυτούς πολιορκία
της πόλης, 800 περίπου Οθωµανοί επιχείρησαν λίγο πριν
τα ξηµερώµατα των Χριστουγέννων ανεπιτυχή έφοδο
στην ανατολική πλευρά του φρουρίου, θεωρώντας ότι οι
πολιορκηµένοι θα βρίσκονταν στους ναούς. Οι υπόλοιπες
δυνάµεις του εχθρού, για να αποπροσανατολίσουν τους
πολιορκηµένους, πυροβολούσαν σε άλλες πλευρές των
οχυρώσεων. Οι πολιορκη- µένοι Μεσολογγίτες που είχαν
πληροφορηθεί από τον Γ. Γούναρη, κυνηγό στην υπηρε-
σία του Οµέρ πασά Βρυώνη, την ώρα της επίθεσης, µπό-
ρεσαν και την απέκρουσαν, σκοτώνοντας περισσότερους
από 500 επιτιθέµενους ενώ οι ίδιοι έχασαν µόνο 4 άν-
τρες. Ύστερα από λίγες ηµέρες (31.12.1822) οι εχθρικές
δυνάµεις αναγκάστηκαν πλέον να λύσουν την πολιορκία
και να επιτρέψουν στην Ήπειρο.

�/�/���� 

Μάχη της Ακράτας

Ύστερα από την κατάληψη του Ναυπλίου (30.11.1822)
τα υπολείµµατα της στρατιάς του Μαχµούτ πασά ∆ρά-
µαλη, που βρίσκονταν στην Κόρινθο, κινήθηκαν υπό τις
διαταγές του ∆ελή Αχµέτ µπέη προς την Πάτρα, προ-
κειµένου να εισέλθουν στο κάστρο της πόλης και να
διασωθούν. Πλησίον του ποταµού Κράθη -προς τη Βο-
στίτσα- οι εχθρικές δυνάµεις συνάντησαν τα ελληνικά
στρατεύµατα -υπό την ηγεσία των Σ. Χαραλάµπη, Ν.

��/�/����

Battle of Aetos in Xiromero

Mehmed Reshid Pasha, or Kutahye, led his military
forces towards Messolonghi, to besiege it; however, his
plan was interrupted at Prophitis Elias, near the village
of Aetos, in Xiromero. The fierce battle, which lasted
approximately nine hours, resulted in a clear victory for
the Greek troops. Specifically, I. Varnakiotis, in collab-
oration with chieftains T. Grivas, I. Tsaousis, S. Kat-
saros, and D. Paliogiannis, clashed with Kutahye’s
armed forces. The enemy troops lost approximately 200
men and were forced to retreat to Loutraki, in Katouna,
awaiting military reinforcements. In fact, the battle of
Aetos delayed the beginning of the siege of Messo-
longhi.

��/��/���� 

Beginning of the first siege of Messolonghi

In October, a powerful Ottoman force of more than
10,000 men, led by Omer Vryoni Pasha and Reshid Pasha
(or Kutahye) headed to Messolonghi, aiming to occupy it,
due to its strategic position. Earlier on, to secure its rear,
the enemy had neutralised the chieftains of Xiromero and
Valtos. The defence of Messolonghi was coordinated by
A. Mavrokordatos, and undertaken by only a few hun-
dred soldiers. On October 25, the enemy arrived outside
Messolonghi. Two days of heavy shelling ensued. When
Omer Pasha proposed to the besieged to surrender, M.
Botsaris engaged in misleading negotiations; this was an
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Πετµεζά, Ν. Σολιώτη, Σ. Θεοχαρόπουλου, Α. Ζαΐµη και
Α. Λόντου-, τα οποία και προσπάθησαν να σταµατή-
σουν την πορεία τους. Συγκεκριµένα στις 6 Ιανουαρίου
οι Οθωµανοί επιχείρησαν προέλαση, αλλά αποκρού-
στηκαν και οπισθοχώρησαν στη θέση «Χάνι» της Ακρά-
τας. Την ίδια τύχη είχαν και οι επόµενες επιθέσεις τους.
Έναν µήνα αργότερα, έχοντας καθηλωθεί στη συγκε-
κριµένη θέση -και µε τεράστιες απώλειες από τις µάχες
και από την πείνα-, αποφάσισαν να διαπραγµατευτούν
την παράδοσή τους.

�/�/���� 

Οχυρωµατικές εργασίες στο Μεσολόγγι
-Κατασκευή του τείχους

Στα αρχές Μαρτίου ξεκίνησαν στο Μεσολόγγι οχυρω-
µατικές εργασίες από τον µηχανικό Μ. Π. Κοκκίνη µε
εντολή του Αλ. Μαυροκορδάτου και χρηµατοδότηση
της επαναστατικής κυβέρνησης, προκειµένου να ενι-
σχυθούν οι προϋπάρχουσες οχυρώσεις. Ο σχεδιασµός
της οχύρωσης του Μεσολογγίου προέβλεπε την ανέ-
γερση 18 κανονιοστασίων, καθώς και ορισµένων άλλων
έργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1824. Ο
Κοκκίνης ονόµασε το οχύρωµα «Tο Eλληνικό Eπτά-
γωνο αριθ.1» και στους προµαχώνες (ντάπιες) έδωσε
ονόµατα προς τιµήν εθνικών ηρώων, φιλελλήνων και
επιφανών προσώπων (∆ρακούλη, Kανάρη, Σκεντέρµ-
πεη, Λόρδου Σέφερντ, Mονταλεµπέρ, Pήγα, Mακρή,
Γουλιέλµου της Oράγγης, A. Kοκκίνη, Kεραυνοβόλος,
M. Mπότσαρη, Kοραή, Φραγκλίνου (Tερρίµπιλε), Γου-
λιέλµου Tέλλου, Kουτσιούκου, Λόρδου Bύρωνος, Mι-
αούλη, Σαχτούρη). Συγχρόνως βελτιώθηκαν οι
οχυρώσεις των νησιών της λιµνοθάλασσας.

effort to gain time to organise the city’s defence and allow
for military reinforcements to arrive by boat. 

��-��/��/���� 

Unsuccessful raid of Messolonghi 
by the enemy forces

The disagreements of the Ottoman officers regarding
siege tactics, the cold winter with its heavy rainstorms,
as well as the lack of food, had dampened the spirits of
the besiegers. To put an end to the siege, just before sun-
rise on Christmas day, approximately 800 Ottomans at-
tempted an unsuccessful raid on the eastern side of the
fortress, thinking that the besieged would be inside the
churches. To disorient the besieged, the rest of the
enemy forces were firing on various other sides of the
fortifications. Nonetheless, the besieged had been in-
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Απόπειρα Οθωµανών να αποβιβαστούν 
στο Κρυονέρι Μεσολογγίου

Στα µέσα Απριλίου οθωµανικές δυνάµεις προσπάθησαν
αιφνιδιαστικά να αποβιβαστούν στο Κρυονέρι Αιτωλοα-
καρνανίας, προκειµένου να κατευθυνθούν στο Μεσο-
λόγγι. Η όλη επιχείρηση αποκρούστηκε από στρατεύµατα
Μεσολογγιτών και Αιτωλικιωτών υπό τη διοίκηση του
επάρχου Κ. Μεταξά. Την εποµένη ηµέρα ο εχθρός προ-
σπάθησε ανεπιτυχώς και πάλι να πραγµατοποιήσει τα
στρατιωτικά του σχέδια.

��, ��/�/���� 

Μάχη του Κεφαλόβρυσου

Το καλοκαίρι του 1823 σκοπός του Μ. Μπότσαρη ήταν
να ανακόψει την πορεία των οθωµανικών στρατευµά-
των που κατευθύνονταν στη δυτική Στ. Ελλάδα. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται επίθεση που πραγµατοποίησε
µε τον Κ. Τζαβέλα και άλλους Σουλιώτες -τη νύχτα της
8ης Αυγούστου- στην εµπροσθοφυλακή του εχθρού, η
οποία είχε στρατοπεδεύσει στο Κεφαλόβρυσο Καρπε-
νησίου. Στη µάχη που ακολούθησε, γνωστή ως µάχη
του Κεφαλόβρυσου, ο Μπότσαρης τραυµατίστηκε αρ-
χικά ελαφριά. Συνέχισε να πολεµά και να απωθεί τις
οθωµανικές δυνάµεις. Ωστόσο µια σφαίρα τον τραυµά-
τισε θανάσιµα στο µάτι του. Ο νεκρός µεταφέρθηκε στο
Μεσολόγγι (10.8.1823), για να ενταφιαστεί εκεί δύο
ηµέρες αργότερα. Την εξόδιο ακολουθία, που πραγµα-
τοποιήθηκε στον ναό του Αγίου Νικολάου των προµα-
χώνων, παρακολούθησε το σύνολο σχεδόν των κατοί-
κων του Μεσολογγίου.

formed of the time of the attack by G. Gounaris, a hunter
in the service of Omer Vryoni Pasha; thus, they were
able to repel the enemy, killing more than 500 attack-
ers, while losing only 4 men. A few days later
(31/12/1822) the enemy forces were forced to end the
siege and retreat to Epirus.

�/�/���� 

Battle of Akrata

Following the capture of Nauplion (30/11/1822) and at
the orders of Deli Ahmet Bey, the remnants of Mahmud
Pasha Dramali’s army that were stationed in Corinth
headed towards Patras to seek refuge in the city’s castle.
Near Krathis river -towards Vostitsa- the enemy forces
encountered the Greek troops, led by S. Charalampis,
N. Petmezas, N. Soliotis, S. Theocharopoulos, A. Za-
imis, and A. Londos, who tried to stop their course. On
January 6, the Ottomans attempted to advance, but were
repulsed and forced to retreat to Chani, in Akrata. Their
subsequent attacks met the same fate. A month later,
stranded there and having suffered a great number of ca-
sualties due to fighting and famine, they decided to ne-
gotiate their surrender.

�/�/���� 

Fortification works in Messolonghi
-Construction of the wall

In early March, works began in Messolonghi to improve
the existing fortifications; the project was commissioned
by A. Mavrokordatos to engineer P. Kokkinis, and
funded by the revolutionary government. The planning
of the fortification of Messolonghi provided for the con-
struction of 18 cannon batteries, as well as other works,
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Σεπτέμβριος ���� 

∆εύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου

Ύστερα από τις ήττες των ελληνικών στρατευµάτων ο
Μουσταή πασάς ένωσε τις δυνάµεις του µε τον Οµέρ
Βρυώνη στο Βραχώρι (Αγρίνιο), προκειµένου να εκστρα-
τεύσουν από κοινού στο Μεσολόγγι και να το πολιορκή-
σουν. Αρχικά σταµάτησαν στο Ανατολικό (Αιτωλικό),
προσπαθώντας να το κυριεύσουν. Παράλληλα οι Οθωµα-
νοί κατέλαβαν το Ευηνοχώρι και το Κρυονέρι, για να έχουν
εύκολο ανεφοδιασµό από την οθωµανοκρατούµενη Πάτρα

�-�/��/���� 

Μάχη πλησίον του Ανατολικού (Αιτωλικού) 

Παρά τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων για την υπερά-
σπιση του Μεσολογγίου από επικείµενη επίθεση του εχ-
θρού, οι οθωµανικές δυνάµεις κινήθηκαν δυτικότερα.
Συγκεκριµένα ο Μουσταή πασάς της Σκόδρας κατευ-
θύνθηκε προς το Ανατολικόν (Αιτωλικό), όπου και συγ-
κρούστηκε πλησίον της πόλης µε τα ελληνικά
στρατεύµατα. Στη µάχη που ακολούθησε φονεύθηκε ο
οπλαρχηγός Β. Σουλιώτης και πληγώθηκε ένας εκ των
αρχηγών του αντίπαλου στρατεύµατος, ο Αβδουλάµπεης.
Την επόµενη ηµέρα οι Οθωµανοί πολιόρκησαν τους 500
περίπου οχυρωµένους στο Ανατολικόν Έλληνες στρα-
τιώτες και το κανονιοβόλησαν σφοδρά. Η διοίκηση του
Μεσολογγίου, προκειµένου να σταµατήσει την πολιορ-
κία, απέστειλε στην περιοχή 4 κανόνια που έβαλαν κατά
του εχθρού, αναγκάζοντάς τον να οπισθοχωρήσει.

��/��/���� 

Ενέδρα Ελλήνων στη θέση «Σκαλί» Αιτωλικού 
(Φοινικιά)

Στο πλαίσιο δολιοφθορών στις εχθρικές δυνάµεις που

which were completed in late 1824. Kokkinis named the
fortress “The Greek Heptagon No.1” and gave the bas-
tions (bulwarks) names in honour of national heroes,
philhellenes, and prominent men (Drakoulis, Kanaris,
Skanderbeg, Lord of Sheffield, Montalembert, Rigas,
Makris, William of Orange, A. Kokkinis, Karl von Nor-
mann-Ehrenfels, M. Botsaris, Korais, Franklin, William
Tell, Kościuszko, Lord Byron, Miaoulis, Sachtouris).
The fortifications of the islands within the lagoon of
Messolonghi were also improved.

��/�/���� 

Ottomans attempt to land in Kryoneri, 
Messolonghi

In mid-April, Ottoman forces attempted a surprise land-
ing in Kryoneri, Aetoloakarnania, in order to head to
Messolonghi. This operation was repulsed by troops
from Messolonghi and Aetoliko, under the command of
prefect K. Metaxas. The following day, the enemy at-
tempted to carry out their military plans once more, yet,
without success.

��, ��/�/���� 

Battle of Kefalovryso

In the summer of 1823, M. Botsaris’s mission was to
stop the course of the Ottoman troops that were heading
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βρίσκονταν στις γύρω από το Ανατολικόν περιοχές ο Κ.
Τζαβέλας έστησε ενέδρα µε 300 Σουλιώτες και 100 Με-
σολογγίτες υπό τον Γ. Ραζηκώτσικια στη θέση «Σκαλί»
(Φοινικιά) πλησίον του Μεσολογγίου σε εφοδιοποµπή
300 Οθωµανών ιππέων. Συνέπεια της επιτυχηµένης
αυτής ενέδρας ήταν να σκοτωθούν αρκετοί εχθροί και
να περιέλθουν στην κατοχή των Ελλήνων αρκετά λά-
φυρα, καθώς και µια εχθρική σηµαία.

��/��/���� 

Άρση της πολιορκίας του Ανατολικού (Αιτωλικού)

Ύστερα από 70 περίπου ηµέρες πολιορκίας του Ανατο-
λικού, και αφού οι εχθρικές δυνάµεις είχαν πληγεί από
επιδηµία πανώλης, ο Μουσταή πασάς της Σκόδρας απο-
φάσισε να λύσει την πολιορκία και να εγκαταλείψει την
περιοχή, κατευθυνόµενος στην Άρτα και τη Σκόδρα.
Είχαν άλλωστε αποτύχει και οι άλλες εκστρατείες στην
ανατολική Στ. Ελλάδα. Στις 30 Νοεµβρίου τα οθωµα-
νικά στρατεύµατα εγκατέλειψαν το Ανατολικό, αφού
προηγουµένως πυρπόλησαν το στρατόπεδό τους, προ-
κειµένου να µην περιέλθουν σε ελληνικά χέρια πολε-
µοφόδια και τρόφιµα. Από την αρχή της εκστρατείας
στην περιοχή του Ανατολικού έως και την άρση της πο-
λιορκίας του, οι Οθωµανοί απώλεσαν µόνο από ασθέ-
νειες περισσότερους από 1.500 άνδρες. 
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Άφιξη του λόρδου Byron στο Μεσολόγγι

Ο Άγγλος ποιητής και φιλέλληνας λόρδος Byron
(Βύρων) αναχώρησε το 1823 από την Ιταλία -µε την
ιδιότητα του µέλους και του εκπροσώπου του φιλελλη-
νικού κοµιτάτου του Λονδίνου- για την επαναστατη-
µένη Ελλάδα, κοµίζοντας ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό.

to western Central Greece. Thus, during the night of Au-
gust 8, along with K. Tzavelas and other Souliotes, he
carried out an attack on the enemy vanguard, which had
encamped at Kefalovryso, Karpenisi. Early in the battle
that followed, known as the Battle of Kefalovryso, Bot-
saris was wounded, at first lightly. He continued to fight
to repel the Ottoman forces. However, a bullet that
wounded him in the eye proved to be fatal. His body
was transported to Messolonghi (10/8/1823), and was
buried there two days later. The procession, which took
place at the church of Agios Nikolaos of the bastions,
was attended by nearly all the inhabitants of Messo-
longhi.

September ���� 

Second siege of Messolonghi

After having defeated the Greek troops, Mustafa Pasha
Bushati joined forces with Omer Vryoni in Vrachori
(Agrinio), in order to march together to Messolongi and
besiege it. Initially they stopped at Anatolikon (Aeto-
liko), and attempted to capture it. At the same time, the
Ottomans occupied Evinochori and Kryoneri, in order to
create a supply chain from Patras, which was at the time
under their control.

�-�/��/���� 

Battle near Anatolikon (Aetoliko) 

Despite the mobilisations of the Greeks to defend Mes-
solonghi from an impending enemy attack, the Ottoman
forces moved further west. Specifically, Mustafa Pasha
Bushati of Shkodra headed to Anatolikon (Aetoliko);
outside the city, he clashed with the Greek troops. In the
battle that followed, chieftain V. Souliotis was killed,
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O «Μυλόρδος», όπως ήταν γνωστός στους Έλληνες,
κατέφτασε στο Μεσολόγγι τις παραµονές των Χρι-
στουγέννων και παρέµεινε στην πολιορκηµένη πόλη
έως την ηµέρα του θανάτου του (7 Απριλίου 1824). Ο
Byron προσπάθησε να οργανώσει εκεί τακτικό στρά-
τευµα, το οποίο θα συνέδραµε τον Αγώνα στην περιοχή,
µε τη στρατολόγηση και τη συντήρηση -ιδίοις εξόδοις-
500 Σουλιωτών. Με τις προαναφερθείσες δυνάµεις και
την προσωπική του φρουρά, αποτελούµενη από 50 Σου-
λιώτες, σκόπευε να εκστρατεύσει κατά της Ναυπάκτου.
Επιπρόσθετα η παρουσία του Byron στο Μεσολόγγι
συντέλεσε στο να βελτιωθούν τα οχυρωµατικά έργα της
πόλης και να επανέλθουν στο ελληνικό στρατόπεδο

while Abdullah Bey, one of the leaders of the opposing
army, was wounded. The next day, the Ottomans be-
sieged the approximately 500 Greek soldiers who were
barricaded in Anatolikon with heavy shelling. To stop
the siege, the administration of Messolonghi sent 4 can-
nons to the area, to fire against the enemy troops and
force them to retreat.

��/��/���� 

Greek ambush at Skali in Aetoliko (Finikia)

To sabotage the enemy forces located in the areas sur-
rounding Anatolikon, K. Tzavelas with 300 Souliotes and
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πολλοί οπλαρχηγοί που είχαν προηγουµένως προσχω-
ρήσει στον εχθρό. Τον Μάρτιο του 1824 η τοπική ∆η-
µογεροντία ανακήρυξε τον Άγγλο ποιητή -σε επίσηµη
τελετή- δηµότη Μεσολογγίου. Σήµερα στον Κήπο των
Ηρώων, κάτω από τον ανδριάντα του, βρίσκεται θαµ-
µένος ο πνεύµονας του µεγάλου φιλέλληνα.

�/�/���� 

Έκδοση εφηµερίδας Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι 

Το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας Ελληνικά Χρονικά, που
εξέδωσε στο Μεσολόγγι ο Ελβετός φιλέλληνας J. J.
Meyer (Ι. Μάγιερ), κυκλοφόρησε την 1η Ιανουαρίου και

100 men from Messolonghi, led by G. Razikotsikias, am-
bushed a procession of 300 men of the Ottoman cavalry at
Skali (Finikia), near Messolonghi. This successful ambush
resulted in the death of several of the enemy’s men, while
the Greeks also obtained spoils, as well as an enemy flag.

��/��/���� 

End of the siege of Anatolikon (Aetoliko)

After approximately 70 days of siege in Anatolikon, and
while the enemy forces had been hit by a plague epi-
demic, Mustafa Pasha Bushati of Shkodra decided to end
the siege and leave the area, heading to Arta and Shkodra.
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το τελευταίο στις 20 Φεβρουαρίου 1826. Αρχικά η εφη-
µερίδα τυπωνόταν σε ένα µικρό χειροκίνητο πιεστήριο,
ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου σε ένα πιο σύγ-
χρονο πιεστήριο που είχε φέρει στον ελλαδικό χώρο ένας
από τους ακολούθους του Byron (Βύρων), ο Άγγλος συν-
ταγµατάρχης L. F. Ch. Stanhope (Λ. Στάνχοπ). Τα Ελ-
ληνικά Χρονικά υπήρξαν δισεβδοµαδιαία εφηµερίδα, αν
και οι χρόνοι έκδοσής της δεν τηρούνταν πάντοτε. Τα
ποικίλης ύλης άρθρα της διαπνέονταν από φιλελεύθερο
πνεύµα. Το δε περιεχόµενο των άρθρων αποτελεί πολύ-
τιµη ιστορική πηγή για την πορεία της Ελληνικής Επα-
νάστασης και ειδικότερα για τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της τρίτης πολιορκίας του Μεσολογγίου.
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Ο Οµέρ πασάς Βρυώνης αποβιβάζεται 
στον Καρβασαρά (Αµφιλοχία)

Αρχές Ιουνίου (1824) ο Οµέρ πασάς Βρυώνης µε 5.000
στρατιώτες ξεκίνησε µια νέα εκστρατεία, για να κατα-
στείλει την Επανάσταση στην Αιτωλοακαρνανία. Προ-
κειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός του, ξεκίνησε τις
στρατιωτικές προετοιµασίες στο Κοµπότι Άρτας. Σύν-
τοµα οι οθωµανικές δυνάµεις κατέφτασαν στο Μακρυ-
νόρος, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση και εισήλθαν
στον Καρβασαρά (Αµφιλοχία). Ελληνικά στρατεύµατα
υπό τους Αλ. Μαυροκορδάτο, Αλ. Βλαχόπουλο, ∆.
Μακρή, Αν. Καραγιάννη έφτασαν στον Καρβασαρά και
λεηλάτησαν το εχθρικό στρατόπεδο (5.8.1824). Οι Οθω-
µανοί αντεπιτέθηκαν και τους κυνήγησαν. Ωστόσο οι ελ-
ληνικές δυνάµεις, που τους είχαν στήσει ενέδρα, τους
αποδεκάτισαν. Υπό αυτές τις εξελίξεις ο εχθρός αναγ-
κάστηκε να αποχωρήσει από την περιοχή (6.11.1824). 

The other campaigns in eastern Central Greece had also
been unsuccessful. On November 30, the Ottoman troops
left Anatolikon, having previously set fire to their camp,
to make sure any ammunition or food left behind would
not fall into the hands of the Greeks. From the start of the
expedition in Anatolikon until the end of the siege, the
Ottomans had lost more than 1,500 men to disease alone. 

��/��/���� 

Arrival of Lord Byron in Messolonghi

In 1823, English poet and philhellene Lord Byron left
Italy to come to revolted Greece, as a member and
envoy of the Philhellenic Committee of London, bring-
ing a respectable sum of money. “Mylord”, as he was
known among the Greeks, arrived in Messolonghi on
Christmas Eve, and remained in the besieged city until
the day of his death (April 7, 1824). There, Byron tried
to set up a regular army that would assist the Struggle in
the region, by recruiting and maintaining -at his ex-
pense- 500 Souliotes. With the aforementioned forces
and his personal guard, consisting of 50 Souliotes, he
intended to attack Nafpaktos. In addition, Byron’s pres-
ence in Messolonghi contributed to the improvement of
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Εµφύλιες διαµάχες στην Κερπινή Καλαβρύτων

Τον ∆εκέµβριο του 1824 κατά τη διάρκεια του εµφυ-
λίου πολέµου στρατιωτικές δυνάµεις Ρουµελιωτών υπό
τους «κυβερνητικούς» Κ. Τζαβέλα, Ι. Κωλέττη και Γ.
Καραϊσκάκη βρέθηκαν στην ορεινή Αχαΐα και συγ-
κρούστηκαν στην Κερπινή Καλαβρύτων µε «αντικυ-
βερνητικά» στρατεύµατα Αχαιών που διοικούνταν από
τους Α. Ζαΐµη, Α. Λόντο και Νικηταρά. Σκοπός των
«κυβερνητικών» ήταν να συλλάβουν τους δύο «Ανδρέ-
ηδες» (Ζαΐµη και Λόντο). Τα αιτήµατα των «αντικυ-
βερνητικών» για διάλογο δεν εισακούσθηκαν. Τέσσερις

the city fortifications and motivated the return of sev-
eral chieftains who had joined the enemy. In March
1824, the local Government proclaimed the English poet
a citizen of Messolonghi, in an official ceremony. Today,
the lung of this great philhellene lies buried in the Gar-
den of Heroes, beneath his statue.

�/�/���� 

Publication of the newspaper Ellinika Chronika 
in Messolonghi 

The first issue of the newspaper Ellinika Chronika
(Greek Chronicles), published in Messolonghi by Swiss
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ηµέρες κράτησε η αντίσταση των «αντικυβερνητικών».
Όταν πλέον τους είχαν τελειώσει τρόφιµα και πολεµο-
φόδια, διέφυγαν λάθρα στο Λεχούρι. Ύστερα από την
οριστική τους ήττα οι «αντάρτες» Α. Λόντος και Α. Ζαΐ-
µης, προκειµένου να προστατεύσουν τη ζωή τους, κα-
τέφυγαν στη δυτική Ρούµελη και από εκεί πέρασαν
στον Κάλαµο Επτανήσων.

Ιανουάριος ���� 

Εµφύλιες συρράξεις στη Γαστούνη
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εµφύλιου πολέµου ο «κυ-
βερνητικός» Γ. Γκούρας εισήλθε µε τα στρατεύµατά του
στη Γαστούνη (Ιανουάριος 1825), µε σκοπό να επιβληθεί

philhellene J. J. Meyer, circulated on January 1, 1824,
and the last one on February 20, 1826. This newspaper
was originally printed in a small manual press and, from
April 1824 onwards, in a more modern press, brought to
Greece by one of Byron’s associates, English colonel L.
Stanhope. The newspaper Ellinika Chronika was a bi-
weekly publication, although it did not always circulate
according to this schedule. Its varied articles were im-
bued with a liberal spirit. The content of the articles con-
stitutes a valuable historical source on the course of the
Greek Revolution, and particularly regarding the mili-
tary operations carried out during the third siege of Mes-
solonghi.
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στους «αντικυβερνητικούς» της περιοχής. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται οι λεηλασίες που πραγµατοποίησαν
στην πόλη Ρουµελιώτες και Σουλιώτες στρατιώτες και η
ολοσχερής καταστροφή της οικίας του κοινοτικού άρ-
χοντα της Γαστούνης Γ. Σισίνη. Ο Γκούρας επίσης απέ-
στειλε τον Σοφιανόπουλο να συλλάβει τον Π. Π.
Γερµανό, ο οποίος βρισκόταν στη µονή Χρυσοποδαρί-
τισσας Νεζερών, και να τον οδηγήσει στη Γαστούνη

�/�/���� 

Μάχη πλησίον της Ναυπάκτου

Ελληνικές δυνάµεις υπό τον ∆. Τσέλιο (∆ηµοτσέλιο) ή
Φερεντίνο επιτέθηκαν σε στρατιωτική οµάδα 500 Οθω-
µανών πεζών και 40 ιππέων, η οποία είχε µόλις εξέλθει
από το κάστρο της Ναυπάκτου. Κατά τη διάρκεια της
δίωρης µάχης σκοτώθηκαν 30 εχθροί και αποσπάστηκαν
αρκετά λάφυρα. Ύστερα από την ήττα του το εχθρικό
στράτευµα τράπηκε σε φυγή. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Χρονικά ο αντιστράτηγος ∆. Τσέλιος επέδειξε ανδρεία,
θάρρος και την αξιοσύνη ενός γενναίου πολεµιστή.
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Νέα εκστρατεία του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά 
(Κιουταχή) στην Αιτωλοακαρνανία

Ο Κιουταχής µε ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις 20.000-
25000 ανδρών διέσχισε ανεµπόδιστος το Μακρυνόρος,
που αποτελούσε το πέρασµα από την Ήπειρο στη δυ-
τική Στ. Ελλάδα, και εισέβαλε στην περιοχή του Βάλτου
και του Ξηροµέρου. Απώτερος σκοπός του η εκ νέου
πολιορκία του Μεσολογγίου, το οποίο συνέχιζε να απο-
τελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο για την πραγµατοποί-
ηση των οθωµανικών σχεδίων στη δυτική Ρούµελη. Τα
σχέδια αυτά σχετίζονταν µε την καταστολή της Επανά-
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Omer Vryoni Pasha lands in Karvasaras 
(Amfilochia)

In early June (1824), Omer Vryoni Pasha with 5,000 sol-
diers embarked on a new expedition to suppress the Rev-
olution in Aetoloakarnania. To achieve this, he began
military preparations in Koboti, Arta. Without encounter-
ing any resistance, the Ottoman forces soon arrived in
Makrynoros, and entered Karvasaras (Amfilochia). Greek
troops led by A. Mavrokordatos, A. Vlachopoulos, D.
Makris, and A. Karagiannis reached Karvasaras and looted
the enemy camp (5/8/1824). The Ottomans counter-at-
tacked and began to chase them; however, the Greek forces
had set an ambush, and decimated them. These develop-
ments forced the enemy to leave the area (6/11/1824). 



στασης στην περιοχή και την ευκολότερη µετάβαση
στρατευµάτων στην Πελοπόννησο. Η όλη στρατιωτική
επιχείρηση, η οποία ξεκί-
νησε στα τέλη Απριλίου,
διήρκησε περισσότερο
από ένα έτος.
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Έναρξη τρίτης πολιορκίας
του Μεσολογγίου

Η τρίτη πολιορκία του
Μεσολογγίου πραγµατο-
ποιήθηκε σε δύο φάσεις
και διήρκησε συνολικά
ένα περίπου έτος. Από τα
µέσα Απριλίου και έως
τον Οκτώβριο του 1825 οι
πολιορκηµένοι υπερασπι-
στές του Μεσολογγίου αν-
τιµετώπισαν επιτυχώς τις
όποιες επιθέσεις του Μεχ-
µέτ Ρεσίτ πασά, εξαναγκά-
ζοντάς τον να χαλαρώσει
την πολιορκία. Από τις 12
∆εκεµβρίου η πολιορκία -
µε τη στρατιωτική βοή-
θεια πλέον του Ιµπραήµ
πασά- κατέστη και πάλι
ασφυκτική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιορκίας η κατα-
σκευή χαρακωµάτων και υπόγειων στοών (λαγούµια)
υπήρξε βασική πολεµική τακτική των πολιορκηµένων Ελ-
λήνων. Αντίστοιχα οι εχθρικές δυνάµεις µετακινούσαν µε-
γάλες ποσότητες χώµατος, κατασκευάζοντας κυλιόµενους
λόφους, για να φράξουν την τάφρο και να κανονιοβολούν
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Civil conflicts in Kerpini, Kalavryta

In December 1824, dur-
ing the civil war, mili-
tary forces from
Roumeli, led by “pro-
government” chieftains
K. Tzavelas, I. Kolettis,
and G. Karaiskakis,
were passing through
mountainous Achaea
and clashed with “anti-
governmental” troops
led by A. Zaimis, A.
Londos, and Nikitaras,
in Kerpini, Kalavryta.
The aim of the “pro-
governmental” forces
was to arrest the two
men named “Andreas”
(Zaimis and Londos).
The “anti-governmen-
tal” troops’ demands for
a dialogue were not
heeded. Their resistance
lasted four days. When
they had run out of food
and ammunition, they

secretly escaped to Lechouri. Following this final de-
feat, A. Londos and A. Zaimis, the two “insurgents”
took refuge in western Roumeli, and from there, they
crossed to Kalamos in the Ionian Islands, for safety.

January ���� 

Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α   /   L O C A L  E V E N T S

���



τα ελληνικά προµαχώµατα από υψηλότερες και κοντινό-
τερες θέσεις. Η κινητοποίηση επίσης του ελληνικού στό-
λου για την άρση του θαλάσσιου αποκλεισµού του
Μεσολογγίου και την ενίσχυση της πόλης µε πολεµοφό-
δια υπήρξε διαρκής, άλλοτε όµως µε επιτυχή και άλλοτε
µε ανεπιτυχή αποτελέσµατα.
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Συµπλοκή στο Κεφαλόβρυσο Θέρµου

Στρατιωτική οθωµανική οµάδα στην πορεία της από το
φρούριο του Κεφαλόβρυσου προς το Μεσολόγγι δέχ-
θηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ελληνικές δυνάµεις της
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Civil conflicts in Gastouni

During the second civil war, “pro-government” chief-
tain G. Gouras entered Gastouni with his troops (Janu-
ary 1825), aiming to impose himself on the
“anti-governmentals” of the region. The Roumeliot and
Souliot soldiers looted the city and completely de-
stroyed the house of G. Sisinis, community leader of
Gastouni. Gouras also sent Sofianopoulos to arrest Ger-
manos III of Old Patras, who was in the monastery of
Chrysopodaritissa in Nezera, and bring him to Gastouni.

�/�/���� 
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περιοχής. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης επίθεσης
ήταν να σκοτωθούν έξι Οθωµανοί στρατιώτες, εκ των
οποίων ο ένας ήταν αξιωµατικός. 

��/�/���� 

Μάχη πλησίον της Λοµποτινάς

Οθωµανικά τµήµατα από το στρατόπεδο του Μεχµέτ
Ρεσίτ πασά διεσπάρησαν σε ολόκληρη τη δυτική Στ. Ελ-
λάδα. ∆ύο χιλιάδες εξ αυτών έφτασαν στη Ναύπακτο και,
αφού ενώθηκαν µε 500 στρατιώτες από τη φρουρά της
πόλης, κατευθύνθηκαν προς το Μαλανδρίνο, προβαίνον-
τας σε δηώσεις χωριών και εξανδραποδισµούς αµάχων.

Battle near Nafpaktos

The Greek forces, led by D. Tselios (Dimotselios) or
Ferentinos, attacked a military group of 500 Ottoman
infantry and 40 cavalry, which had just left the castle of
Nafpaktos. During the two-hour battle, 30 enemy men
were killed and several spoils were obtained. Following
its defeat, the enemy army fled. According to the news-
paper Hellinika Chronika, D. Tselios, Deputy Com-
mander in Chief, showed the prowess, bravery, and
worthiness of a gallant warrior.

��/�/���� 
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Ορισµένοι Οθωµανοί στρατιώτες κινήθηκαν και προς τα
Κράβαρα, όπου και πυρπόλησαν το χωριό Βελβίτσαινα
(Παλαιόπυργος). Την 21η Απριλίου αφίχθησαν στη θέση
«Παπαδιά» της επαρχίας Ναυπακτίας, πλησίον της Λοµ-
ποτινάς (Άνω Χώρας), όπου και συγκρούστηκαν για επτά
περίπου ώρες µε τα στρατεύµατα του Α. Σιαφάκα. Κατά τη
διάρκεια της σύγκρουσης ο εχθρός απώλεσε 50 στρατιώ-
τες, ενώ οι ελληνικές δυνάµεις δεν είχαν καµία απώλεια.
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Υλική και ηθική ενίσχυση των πολιορκηµένων 
στο Μεσολόγγι

Στις 10 Μαΐου ελληνικός στολίσκος εφοδίασε µε τρό-
φιµα και πολεµοφόδια τους πολιορκηµένους στο Με-
σολόγγι Έλληνες. Παράλληλα οι Κ. Τζαβέλλας και ο Γ.
Καραϊσκάκης µε 3.000 άνδρες συγκρότησαν στρατό-
πεδο στη ∆ερβέκιστα, προκειµένου να ενισχύσουν το
Μεσολόγγι. Οι πολιορκηµένοι ενισχυµένοι ψυχολογικά
από τη δηµιουργία του νέου στρατοπέδου διενήργησαν
έξοδο από την πόλη, προκαλώντας σηµαντικές φθορές
στις στρατιωτικές δυνάµεις του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά.
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Επίθεση πολιορκηµένων 
στα χαρακώµατα του Κιουταχή

Η φρουρά του Μεσολογγίου εξήλθε ξιφήρης από την
πόλη και επιτέθηκε κατά των χαρακωµάτων του Μεχ-
µέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή). Τα ελληνικά στρατεύµατα
κατόρθωσαν να καταστρέψουν πολλά από τα χαρακώ-
µατα και να υφαρπάξουν αρκετά λάφυρα από τον εχθρό.
Παράλληλα εισήλθαν στο Μεσολόγγι, για να το ενισχύ-
σουν στρατιωτικά µε τους 250 άνδρες τους οι Ηπειρώ-
τες οπλαρχηγοί Γ. Κίτσος και Γ. Βάγιας.

New campaign of Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) 
in Aetoloakarnania

Kutahye, along with a strong military force of 20,000-
25,000 men, marched through Makrynoros unhindered;
Makrynoros was the passage from Epirus to western
Central Greece. He then invaded the area of Valtos and
Xiromero. His ultimate goal was to besiege Messo-
longhi again, as the latter still posed the most important
obstacle to the implementation of the Ottoman plans in
western Roumeli. These plans aimed at suppressing the
Revolution in the region, and facilitating the passage of
troops to the Peloponnese. This entire military opera-
tion, which began in late April, lasted more than a year. 

��/�/���� 

Beginning of the third siege of Messolonghi

The third siege of Messolonghi was carried out in two
phases and lasted a total of approximately a year. From
mid-April to October 1825, the besieged defenders of
Messolonghi successfully repulsed all attacks by
Mehmed Reshid Pasha, forcing him to loosen the siege.
From December 12 onwards, the siege -now reinforced
by Ibrahim Pasha’s troops- was tightened again.
Throughout the siege, a basic war tactic of the besieged
Greeks was the construction of trenches and under-
ground galleries (burrows). The enemy forces moved
large quantities of soil, constructing rolling hills, to
block the moat and shell the Greek bastions from a
higher position and at close proximity. The mobilisation
of the Greek fleet -aiming to lift the naval blockade of
Messolonghi and supply the city with ammunition- was
continuous, but not always successful. 
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Πολεµικές επιχειρήσεις του Γ. Καραϊσκάκη 
στον Καρβασαρά

Η σηµαντική στρατηγική θέση του Καρβασαρά (Αµφι-
λοχία) υπήρξε βασικός λόγος που οδήγησε τον Γ. Κα-
ραϊσκάκη να καταφτάσει στην περιοχή, προκειµένου να
εµποδίσει την πορεία εχθρικών στρατευµάτων, τα οποία
κατευθύνονταν προς το Μεσολόγγι, για να ενισχύσουν
µε τρόφιµα, πολεµοφόδια και στρατιώτες τον Μεχµέτ
Ρεσίτ πασά (Κιουταχή). Τα ξηµερώµατα της 28ης Σε-
πτεµβρίου οι ελληνικές δυνάµεις επιτέθηκαν στους
Οθωµανούς. Παρά τις υπέρτερες εχθρικές δυνάµεις οι
Έλληνες ένοπλοι µπόρεσαν εύκολα να υπερισχύουν.
Στην τετράωρη µάχη που διεξήχθη 300 περίπου εχθροί
σκοτώθηκαν, ενώ αρκετοί από αυτούς πνίγηκαν στη θά-
λασσα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Από την
ελληνική πλευρά σηµειώθηκε µόνο µία απώλεια.
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Επιθέσεις του Ιµπραήµ πασά σε περιοχές της Ηλείας

Το φθινόπωρο του 1825 ο Ιµπραήµ πασάς εγκατέλειψε
τη Μεσσηνία και κατευθύνθηκε στην Ηλεία, µε απώ-
τερο σκοπό να µεταβεί στο Μεσολόγγι, για να ενισχύ-
σει τον Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) που
πολιορκούσε την πόλη. Οι αιγυπτιακές δυνάµεις πέρα-
σαν από το Κλειδί της Αγουλινίτσας -και παρά τις
όποιες απώλειες τους-, κατόρθωσαν εύκολα να εισέλ-
θουν στον Πύργο, όπου έσπειραν τον φόβο και τον πα-
νικό. Η ελληνική πλευρά µάταια προσπάθησε να
σταµατήσει την εχθρική προέλαση στα Σαβάλια. Στις
αρχές Νοεµβρίου πλέον ο Ιµπραήµ βρισκόταν στη Γα-
στούνη, όπου προκάλεσε λεηλασίες, δηώσεις και κατα-
στροφές στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.
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Μάχη στο Βαρθολοµιό

Η µάχη στο Βαρθολοµιό Ηλείας πραγµατοποιήθηκε πλη-
σίον της ηλειακής αυτής πόλης µεταξύ ελληνικών και αι-
γυπτιακών δυνάµεων. Συγκεκριµένα στην περιοχή του
Βαρθολοµιού 150-180 Έλληνες υπό τη διοίκηση των
Βέρα και Γ. Βαρθαλαµιώτη συγκρούστηκαν µε 500 ιππείς
και 3.000 περίπου πεζούς από τα στρατεύµατα του Ιµ-
πραήµ πασά, που τελούσαν υπό την ηγεσία του Χουσεΐν
µπέη, για περισσότερο από έξι ώρες. Ύστερα από τις πο-
λύωρες συγκρούσεις οι ελληνικές δυνάµεις, αφού σκό-
τωσαν µεγάλο αριθµό Αιγυπτίων, αποδεκατίστηκαν
ηρωικά µαχόµενοι. Πολλοί από τους κατοίκους της πε-
ριοχής, επειδή ο εχθρός µπορούσε να µετακινείται εύκολα
εξαιτίας του πεδινού εδάφους, κατέφυγαν σε ορεινές και
δυσπρόσιτες τοποθεσίες, για να προστατευθούν.
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Ναυµαχία στον κόλπο του ∆ραγαµέστου (Αστακός)

Στο πλαίσιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου και της
παρεµπόδισης ανεφοδιασµού της πόλης από τη θά-
λασσα, ο οθωµανικός στόλος που βρισκόταν στην πε-
ριοχή ενισχύθηκε µε αιγυπτιακά πλοία. Ο κλοιός πλέον
του εχθρού στην πόλη έσφιγγε ασφυκτικά. Στις 20 Νο-
έµβρη ο στόλος του Α. Μιαούλη ελλιµενίστηκε στο νη-
σίδιο Πεταλάς. Παράλληλα τα πλοία του Γ. Σαχτούρη
εκτελούσαν περιπολίες στο σύµπλεγµα των Εχινάδων,
για να κρατούν ανοικτή τη δίοδο προς το Μεσολόγγι.
Τα ξηµερώµατα της εποµένης ηµέρας τα ελληνικά
πλοία έγιναν αντιληπτά από τον εχθρικό στόλο, που κι-
νήθηκε προς τον κόλπο του ∆ραγαµέστου (Αστακός).
Οι Οθωµανοί, έχοντας ούριο άνεµο, επιτέθηκαν πρώ-
τοι. Τα ελληνικά πλοία ανταπέδωσαν την επίθεση και
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Clash in Kefalovryso, Thermos

An Ottoman garrison, on its way from the fortress of
Kefalovryso to Messolonghi, was unexpectedly attacked
by Greek forces in the region. As a result of this attack,
six Ottoman soldiers were killed, including an officer. 
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κατόρθωσαν να πυρπολήσουν ένα µεγάλο πλοίο, που οι
ναύτες του το εγκατέλειψαν έντροµοι. Τα υπόλοιπα εχ-
θρικά πλοία τράπηκαν σε φυγή χάρη στους ελληνικούς
κανονιοβολισµούς. Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης
ναυµαχίας σκοτώθηκαν δύο Οθωµανοί πλοίαρχοι, ενώ
και από τους Έλληνες πληγώθηκαν αρκετοί ναύτες.
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Ναυµαχία στον θαλάσσιο χώρο της Γλαρέντζας

Στα τέλη Νοεµβρίου (1825) διεξήχθη αµφίρροπη ναυ-
µαχία µεταξύ του οθωµανοαιγυπτιακού στόλου και µιας
υδραίικης µοίρας υπό την ηγεσία του Α. Μιαούλη στον
θαλάσσιο χώρο της Γλαρέντζας (Κυλλήνη). Η σύγ-
κρουση των δύο αντιµαχόµενων πλευρών πραγµατο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της πολιορκίας του Μεσολογγίου
και της προσπάθειας των Ελλήνων να ανεφοδιάσουν
την πολιορκηµένη πόλη από τη θάλασσα.

Νοέμβριος ���� 

Αιγυπτιακά στρατεύµατα πολιορκούν µονές 
στην Ηλεία 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον νοµό Ηλείας
οι αιγυπτιακές δυνάµεις του Ιµπραήµ πασά πολιόρκη-
σαν και πυρπόλησαν µοναστηριακά συγκροτήµατα της
περιοχής, όπως η µονή Βλαχερνών και η µονή Αγίας
Ελεούσας, στις οποίες είχε καταφύγει πλήθος αµάχων,
για να προστατευθεί. Παρά την αντίσταση που προέβα-
λαν στον εχθρό τα περισσότερα από τα γυναικόπαιδα
δεν πρόλαβαν να διαφύγουν, µε συνέπεια να βρουν τρα-
γικό θάνατο ή να αιχµαλωτιστούν.
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Battle near Lobotina

Ottoman units from Mehmed Reshid Pasha’s camp scat-
tered throughout western Central Greece. Two thousand
of them reached Nafpaktos and, joining 500 soldiers
from the city guard, headed towards Malandrino, raid-
ing villages and expelling non-combatants. Certain Ot-
toman soldiers also moved towards Kravara, where they
set the village of Velvitsaina (Paleopyrgos) on fire. On
April 21, they arrived at Papadia, in the province of Naf-
paktia, near Lobotina (Ano Chora), where they clashed
for approximately seven hours with the troops of A.
Siafakas. During the conflict, the enemy lost 50 soldiers,
while the Greek forces suffered no casualties.
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Material and moral support 
of the besieged in Messolonghi
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Αιγυπτιακά στρατεύµατα αποβιβάζονται 
στο Κρυονέρι

Η αναποτελεσµατικότητα του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά
(Κιουταχή) να αλώσει το Μεσολόγγι ύστερα από αρκε-
τούς µήνες πολιορκίας, οδήγησε την Υψηλή Πύλη να
ζητήσει τη συνδροµή του Ιµπραήµ πασά για την επί-
τευξη της άλωσης. Ο Αιγύπτιος στρατηγός αποδέχθηκε
τη σχετική πρόσκληση. Στις 12 ∆εκεµβρίου αποβιβά-
στηκε στο Κρυονέρι Μεσολογγίου µε περισσότερους
από 8.000 στρατιώτες του τακτικού σώµατος και άνω
των 6.000 ατάκτων. Μετέφερε ακόµα σαράντα όλµους
και αρκετά κανόνια µε Γάλλους πολυβολητές. Η πα-
ρουσία του Ιµπραήµ πασά στο Μεσολόγγι καταδείκνυε
και την τακτική που επρόκειτο αυτός να ακολουθήσει,
σφοδρούς κανονιοβολισµούς και συνεχείς επιθέσεις.
Συνεπώς οι πολιορκηµένοι έπρεπε να οργανωθούν ανά-
λογα, για να µπορέσουν να τον αντιµετωπίσουν. 
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Ο Ιµπραήµ πασάς ενισχύει τους πολιορκητές 
στο Μεσολόγγι

Στα τέλη ∆εκεµβρίου ο Ιµπραήµ πασάς κατέφτασε έξω
από τα τείχη του Μεσολογγίου µε πολυάριθµο στράτευµα,
αποφασισµένος να καταλάβει την πόλη. Ύστερα από λο-
γοµαχία µε τον Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) ανέλαβε
µόνος την ηγεσία της όλης στρατιωτικής επιχείρησης, για
την άλωση του Μεσολογγίου. Στη συνέχεια τα αιγυπτιακά
στρατεύµατα επάνδρωσαν όλα τα κανονιοστάσια. Επι-
πρόσθετα ο Αιγύπτιος στρατιωτικός προχώρησε σε προ-
τάσεις παράδοσης προς τους πολιορκηµένους Έλληνες.
Όταν οι προτάσεις του αυτές απορρίφθηκαν, η πολιορκία
κατέστη εντονότερη, ενώ συνεχίστηκε ο σφοδρός και συ-

On May 10, a Greek flotilla supplied food and ammu-
nition to the besieged Greeks in Messolonghi. At the
same time, K. Tzavellas and G. Karaiskakis with 3,000
men set up a camp in Dervekista, in order to reinforce
Messolonghi. The besieged, whose spirits had been
lifted by the creation of the new camp, decided to exit
the city, causing significant damage to the military
forces of Mehmed Reshid Pasha.
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The besieged attack the trenches 
of Mehmed Reshid Pasha

Armed with swords, the guard of Messolonghi exited
the city and attacked the trenches of Mehmed Reshid
Pasha (Kutahye). The Greek troops managed to destroy
many of the trenches and obtain several spoils from the
enemy. At the same time, chieftains G. Kitsos and G.
Vagias from Epirus entered Messolonghi, reinforcing
the military forces with an additional 250 men.
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Military operations by G. Karaiskakis in Karvasaras

The key strategic position of Karvasaras (Amfilochia) was
the main reason that led G. Karaiskakis to head to that re-
gion; his aim was to prevent the course of enemy troops,
which were heading towards Messolonghi to reinforce
Mehmed Reshid pasha (Kutahye) with food, ammunition,
and manpower. In the early hours of September 28, the
Greek forces attacked the Ottomans. Despite the superior-
ity of the enemy forces, the Greeks easily prevailed. In the
four-hour battle, the enemy lost approximately 300 men in
the battlefield, while several of them drowned at sea trying
to escape. The Greek side suffered only one casualty.
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νεχής κανονιοβολισµός της πόλης.
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Σφοδρές επιθέσεις και συγκρούσεις στο Μεσολόγγι 

Από τον Φεβρουάριο του 1826 η κατάσταση κατέστη
δυσκολότερη για τους πολιορκηµένους Έλληνες εξαι-
τίας των συνεχών και σφοδρών επιθέσεων που εξαπέ-
λυαν τα οθωµανικά στρατεύµατα και των έντονων
κανονιοβολισµών. Στα µέσα Φεβρουαρίου οι ελληνικές
δυνάµεις εξόρµησαν αιφνιδιαστικά εκτός των τειχών της
πόλης, πραγµατοποιώντας σύντοµη επίθεση πριν επι-
στρέψουν και πάλι εντός των πυλών, και σκότωσαν πλή-
θος εχθρών. Από την πλευρά των Ελλήνων οι απώλειες
δεν ξεπέρασαν τους 7 νεκρούς και τους 11 τραυµατίες.
Σύντοµα ο Ιµπραήµ πασάς πραγµατοποίησε και νέα επί-
θεση, µε σηµαντικές όµως απώλειες σε ανθρώπινο δυ-
ναµικό (300 άτοµα). Απογοητευµένος ο Αιγύπτιος
στρατιωτικός από τις πολεµικές εξελίξεις συνεργάστηκε
και πάλι µε τον Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή), προ-
κειµένου να αλώσουν το Μεσολόγγι. Ο ίδιος ο Ιµπραήµ
ανέλαβε το θαλάσσιο µέτωπο, προσπαθώντας να απο-
κτήσει τον έλεγχο της λιµνοθάλασσας. 
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Οι Αιγύπτιοι κυριεύουν τα νησίδια Βασιλάδι, 
Ντολµάς και Πόρος

Στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιγυπτιακές δυνάµεις κατέλα-
βαν αρχικά το Βασιλάδι, νησίδιο στη δυτική λιµνοθά-
λασσα του Μεσολογγίου, το οποίο αποτελούσε
προπύργιο για την πόλη. Στη κατάληψη του Βασιλαδίου
σκοτώθηκε ο επικεφαλής της φρουράς Σπ. Πεταλούδης,
ενώ κάηκαν οι κανονιοφόρες πάσσαρες «Αράκυνθος» και
«Αρσινόη». Οι λιγοστοί επιζήσαντες υπερασπιστές του
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Attacks launched by Ibrahim Pasha 
in the region of Ilia

In the autumn of 1825, Ibrahim Pasha left Messinia and
headed to Ilia, with the ultimate goal of reaching Mes-
solonghi, to reinforce Mehmed Reshid Pasha (Kutahye)
who was besieging the city. The Egyptian forces passed
through Klidi in Agoulinitsa, and despite suffering sev-
eral casualties, easily proceeded to enter Pyrgos, wreak-
ing fear and mayhem. The Greek efforts to stop the
enemy’s advance to Savalia were in vain. By early No-
vember, Ibrahim had reached Gastouni; he proceeded to
loot, raid, and destroy the city and its surroundings.
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Battle of Vartholomio

The battle near the Ilian city of Vartholomio took place
between Greek and Egyptian forces. Specifically, 150-
180 Greeks, led by Veras and G. Varthalamiotis, clashed
with the troops of Ibrahim Pasha -approximately 500
cavalry and 3,000 infantry- that were now led by Hus-
sein Bey. Following long clashes, the Greek forces were
decimated in a heroic battle, having managed to kill a
large number of Egyptians. As the enemy could move
unhindered on this flatland, to protect themselves, many
of the local inhabitants took refuge in mountainous and
inaccessible locations.
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Naval battle in the gulf of Dragamestos (Astakos)

During the siege of Messolonghi, to obstruct the arrival
of supplies to the city from the sea, the Ottoman fleet



Βασιλαδίου κολυµπώντας κατέφυγαν στο Μεσολόγγι.
∆ύο ηµέρες αργότερα κατελήφθησαν και τα νησίδια
Ντολµάς και Πόρος. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης
των συγκεκριµένων νησιδίων σκοτώθηκαν 300 Έλληνες
και ο στρατηγός Γρ. Λιακατάς. Η κατάληψη των εν λόγω
νησιδίων είχε σαν αποτέλεσµα να γίνει ο κλοιός της πόλης
ασφυκτικότερος και οι υπερασπιστές της πόλης του Με-
σολογγίου να υποκύψουν από την έλλειψη τροφίµων.
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Συνθηκολόγηση του Ανατολικού (Αιτωλικού) 
στον Ιµπραήµ πασά

Ύστερα από την κυρίευση των νησιδίων στη λιµνοθά-
λασσα του Μεσολογγίου ο Ιµπραήµ πασάς στράφηκε
κατά του Ανατολικού (Αιτωλικού), καθώς αποτελούσε
ένα από τα τελευταία ερείσµατα της άµυνας του Μεσο-
λογγίου. Οι κάτοικοι του Ανατολικού, έχοντας εξαντ-
ληθεί από τον πολύµηνο αποκλεισµό και απογοητευ-
µένοι από τη µη ενίσχυσή τους µε τρόφιµα και πολεµο-
φόδια από τον ελληνικό στόλο, αποφάσισαν να ζητή-
σουν από τον Ιµπραήµ πασά ανακωχή και παράδοση
υπό όρους. Ο Αιγύπτιος αξιωµατικός, µε τη σύµφωνη
γνώµη του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή), αποδέχθηκε
τους περισσότερους από τους όρους, οι οποίοι συνί-
σταντο στον σεβασµό της ζωής και της τιµής των πα-
ραδιδόµενων κατοίκων, καθώς και στη δυνατότητα να
αποχωρήσουν ελεύθεροι, παίρνοντας µαζί τους µικρό
µέρος της περιουσίας τους (έως 100 γρόσια) και µια εν-
δυµασία. 
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Μάχη στην Κλείσοβα 

Στα τέλη Μαρτίου ο Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής) στην αρχή

was joined by Egyptian ships. The enemy had now
tightened the siege. On November 20, A. Miaoulis’s
fleet docked on the island of Petalas. Meanwhile, the
ships under G. Sachtouris’s command were patrolling
the Echinades complex, to keep the passage to Messo-
longhi open. In the early hours of the following day, the
Greek ships were spotted by the enemy fleet, which thus
sailed towards the gulf of Dragamestos (Astakos). The
Ottomans, with a tailwind on their back, attacked first.
The Greeks counter-attacked and managed to set fire to
a large ship; the crew abandoned it in fear. The rest of
the enemy ships were forced to retreat due to shelling.
During the five-hour naval battle, two Ottoman captains
were killed, while several Greek sailors were wounded.
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Naval battle in the sea area of Glarentza

In late November (1825) an inconclusive naval battle
was fought between the Ottoman-Egyptian fleet and a
squadron from Hydra, commanded by A. Miaoulis, in
the sea area of Glarentza (Kyllini). The clash took place
in the context of the siege of Messolonghi, as the Greeks
were attempting to take supplies to the besieged city
from the sea.

November ���� 

Egyptian troops besiege monasteries in Ilia 

While in the prefecture of Ilia, the Egyptian forces of
Ibrahim Pasha besieged and set fire to several local
monasteries, such as those of Vlacherna and Agia
Eleousa, where many non-combatants had taken refuge.
Most of the women and children resisted, but did not
manage to escape death or captivity.
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και ο Ιµπραήµ στην συνέχεια επιχείρησαν να καταλάβουν
το νησίδιο Κλείσοβα -στην ανατολική λιµνοθάλασσα-, το
οποίο υπερασπίζονταν 130 στρατιώτες, για να εµποδίσει
περαιτέρω τον ανεφοδιασµό του Μεσολογγίου. Οι Έλλη-
νες υπό την ηγεσία του Κ. Τζαβέλα υπερασπίστηκαν σθε-
ναρά την Κλείσοβα, εµποδίζοντας την κατάληψή της.
Κατά τη διάρκεια των έξι εφόδων που πραγµατοποίησαν
οι εχθρικές δυνάµεις δεν κατάφεραν να αλώσουν το νη-
σίδιο, αντίθετα είχαν τεράστιες απώλειες. Στην ολοήµερη
µάχη τραυµατίστηκε στο πόδι ο Κιουταχής, σκοτώθηκαν
και τραυµατίστηκαν περισσότεροι από 3.000 εχθροί -συµ-
περιλαµβανοµένου του γαµπρού του Ιµπραήµ, Χουσείν
πασά- έναντι µόνο 28 νεκρών Ελλήνων και 24 τραυµατι-
σµένων. Παρά την ηρωική αντίσταση των ελληνικών δυ-
νάµεων, η νίκη στην Κλείσοβα δεν άλλαξε τελικά τις
εξελίξεις για το πολιορκηµένο Μεσολόγγι.
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Η αυτοθυσία του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ

Μία από τις ηγετικές µορφές των Ελλήνων στο πολιορ-
κηµένο Μεσολόγγι υπήρξε ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ.
Όσο καιρό βρισκόταν ο Ιωσήφ στο Μεσολόγγι ενίσχυε
και εµψύχωνε τους πολιορκηµένους και τέλος θυσιά-
σθηκε για την Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Εξό-
δου σύγχυση επικράτησε στους Έλληνες µε συνέπεια
κάποιοι εξ αυτών να επιστρέψουν και πάλι στην πόλη.
Σε αυτούς συµπεριλαµβανόταν και ο Ρωγών, ο οποίος
οχυρώθηκε στον Ανεµόµυλο, που βρισκόταν στο οµώ-
νυµο νησίδιο πολύ κοντά στην νότια παραλία της πόλης.
Επί διήµερο αντιστάθηκε στις επιθέσεις του εχθρού.
Όταν πλέον οι εχθρικές δυνάµεις εισήλθαν στον Ανεµό-
µυλο, έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και ανατινάχ-
θηκε µαζί µε τους συµπολεµιστές του, προκειµένου να
αποφύγει την αιχµαλωσία. Η έκρηξη προκάλεσε τον θά-
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Egyptian troops land in Kryoneri

Mehmed Reshid Pasha’s inability to capture Messo-
longhi after several months of siege led the Sublime
Porte to seek the assistance of Ibrahim Pasha to achieve
this. The Egyptian General accepted the invitation. On
December 12, he landed in Kryoneri, Messolonghi, with
a regular garrison of more than 8,000 soldiers, as well as
irregular military forces of more than 6,000 men. He
also carried forty mortars and several cannons with
French operators. His personal presence in Messolonghi
was a sign of the tactics he was planning to implement:
heavy shelling and constant attacks. To be able to fight
back, the besieged had to organise themselves accord-
ingly. 
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Ibrahim Pasha reinforces the besiegers in Messolonghi

In late December, Ibrahim Pasha arrived outside the
walls of Messolonghi with a large army, determined to
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νατο και σε αρκετούς εχθρούς. Σύµφωνα µε τη φηµολο-
γία ο Ιωσήφ δεν σκοτώθηκε από την έκρηξη, αλλά εντο-
πίστηκε ηµιθανής και απαγχονίστηκε λίγο αργότερα.
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Μάχη στη θέση «Καστράκι» Αιγιάλειας

Την επόµενη της πυρπόλησης της Αγ. Λαύρας ο Ιµ-
πραήµ πασάς κατέφτασε, χωρίς να συναντήσει αντί-
σταση, στα Κλουκινοχώρια Αιγιάλειας (Αγρίδι, Αγ. Βαρ-
βάρα, Ζαρούχλα, Σόλο, Περιστέρα), τα οποία
λεηλάτησε και πυρπόλησε. Οι οπλαρχηγοί Αν. Καλο-
γριάς, Ν. Σολιώτης, Γκ. Πετµεζάς, για να αντιµετωπί-
σουν τις στρατιωτικές δυνάµεις του Ιµπραήµ, οχυρώ-
θηκαν στη θέση «Καστράκι», έχοντας µαζί τους πλήθος
άµαχου πληθυσµού. Ο εχθρός επιτέθηκε µε σφοδρότητα
στους οχυρωµένους Έλληνες και ύστερα από πολύωρη
µάχη τούς ανάγκασε να υποχωρήσουν, αφήνοντας στο
πεδίο της µάχης περισσότερους από 300 νεκρούς στρα-
τιώτες και στο έλεος των Οθωµανών τα ανυπεράσπιστα
γυναικόπαιδα. Στη συνέχεια οι µουσουλµάνοι επέδειξαν
απίστευτη βαρβαρότητα σε βάρος των αµάχων, εξω-
θώντας αρκετές γυναίκες στο να θυσιαστούν µε τα µωρά
τους από τα βράχια, για να µην αιχµαλωτιστούν.
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Μάχες στη Χόβολη Καλαβρύτων

Ο Ιµπραήµ πασάς ύστερα από την άλωση του Μεσο-
λογγίου επέστρεψε στην Τριπολιτσά. Στα µέσα Σε-
πτεµβρίου κατευθύνθηκε µε τις στρατιωτικές του
δυνάµεις προς τα χωριά των Καλαβρύτων (µεταξύ Κα-
τσάνας και Λειβαρτζίου) µε σκοπό να εξαλείψει την
όποια επαναστατική αντίσταση στην ορεινή Αχαΐα. Ορι-
σµένοι από τους εχθρούς (250 περίπου Οθωµανοί ιπ-
πείς) εµφανίστηκαν στο χωριό Χόβολη. Τα ελληνικά

occupy the city. Following an argument with Mehmed
Reshid Pasha (Kutahye), he took over the leadership of
the entire military operation to capture Messolonghi.
Thereafter, the Egyptian troops manned all the batter-
ies. The Egyptian Commander proceeded to request the
surrender of the besieged Greeks. When these requests
were rejected, the siege intensified, with a fierce and
continuous shelling of the city. 

Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α   /   L O C A L  E V E N T S

���



στρατεύµατα που βρίσκονταν εκεί κατόρθωσαν εύκολα
να τους τρέψουν σε φυγή. Ωστόσο τις επόµενες ηµέρες
συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και πρόσθετες εχθρικές
δυνάµεις, λεηλατώντας τα χωριά της Κλειτορίας. Στην
τετράωρη µάχη που διεξήχθη και πάλι στη Χόβολη ο
εχθρός κατόρθωσε να νικήσει, αναγκάζοντας αυτή τη
φορά τους Έλληνες ενόπλους να υποχωρήσουν.
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Μάχες στο Σοποτό Καλαβρύτων

Τον Σεπτέµβριο του 1826 ο Ιµπραήµ πασάς επιτέθηκε
δύο φορές εναντίον του Σοποτού Καλαβρύτων (19 και
30.9.1826). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης οι
Οθωµανοί µάταια προσπάθησαν -µε τρεις εφόδους- να
εξαναγκάσουν τους Έλληνες που αγωνίζονταν στον
Άγιο Αθανάσιο να εγκαταλείψουν τη θέση τους, ενώ αρ-
κετοί από τους εχθρούς εισήλθαν στο Σοποτό. Μπρο-
στά σε αυτές τις εξελίξεις οι ελληνικές δυνάµεις, υπό
τη διοίκηση του Λεχουρίτη, αντεπιτέθηκαν και εξανάγ-
κασαν τους αντιπάλους να αποχωρήσουν από το χωριό,
χωρίς να πυρπολήσουν καµία οικία.

Δεκέμβριος ���� 

∆ιήµερη µάχη στη Λοµποτινά Ναυπακτίας

Οι κάτοικοι των Κραββάρων επηρεασµένοι από τις επι-
τυχίες του Γ. Καραϊσκάκη στη Στ. Ελλάδα στράφηκαν -
µε 1.000 άνδρες υπό την ηγεσία των ∆. Μακρή, Κ. Κα-
λύβα, Ξύδη και ∆. Καλλέργη - εναντίον των Οθωµανών
της περιοχής τους, τους οποίους και απέκλεισαν στη
Λοµποτινά. Στις διήµερες µάχες που ακολούθησαν οι
εχθροί παραδόθηκαν και οδηγήθηκαν ως αιχµάλωτοι
από τον ∆. Καλλέργη στην έδρα της επαναστατικής κυ-
βέρνησης, την Αίγινα.
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Violent attacks and clashes in Messolonghi 

From February 1826 onwards, the continuous and fierce
attacks by the Ottoman troops and the heavy shelling
made the siege unbearable. In mid-February, Greek
forces stormed out of the city walls, launching a brief
attack and killing scores of the enemy, before retreating
behind the fortifications. On the Greek side, the casual-
ties did not exceed 7 dead and 11 wounded men. Soon,
Ibrahim Pasha carried out a new attack; his army suf-
fered significant casualties (300 men). Driven by disap-
pointment, the Egyptian once more sought the
collaboration of Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) to
conquer Messolonghi. Ibrahim himself took over the
naval front, trying to gain control of the lagoon. 
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The Egyptians occupy the islets of Vasiladi, 
Dolmas, and Poros

In late February, the Egyptian forces occupied Vasiladi,
an islet in the western part of the lagoon of Messolonghi,
which had been a stronghold for the city. During the cap-
ture of Vasiladi, S. Petaloudis -the head of the guard- was
killed, while the gunboats “Arakynthos” and “Arsinoe”
were burned. The few surviving defenders of Vasiladi
swam and took refuge in Messolonghi. Two days later,
the islets of Dolmas and Poros were also captured. Dur-
ing these attacks, 300 Greeks, including General G. Li-
akatas, were killed. The occupation of these islands
resulted in the tightening of the siege and the defenders
of Messolonghi succumbing, due to the shortage of food.
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Εχθρικές δυνάµεις πολιορκούν ανεπιτυχώς 
τη µονή του Μ. Σπηλαίου

Στα µέσα Ιουνίου (1827) ο Ιµπραήµ πασάς κατέφτασε
στην περιοχή των Καλαβρύτων µε 13.000 Αιγύπτιους
στρατιώτες και περίπου 2.000 «προσκυνηµένους» Έλ-
ληνες και στρατοπέδευσε στη θέση «Σάλµαινα», πλη-
σίον του χωριού Βυσωκά. Σκοπός των εχθρικών
δυνάµεων ήταν η κατάληψη της µονής του Μεγάλου
Σπηλαίου, στην οποία είχαν καταφύγει αρκετά γυναικό-
παιδα. Ο Ιµπραήµ -µε σχετικές επιστολές- ζήτησε την
παράδοση των µοναχών, προσφέροντάς τους σηµαντικά
ανταλλάγµατα. Οι πατέρες της µονής, όπως ήταν ανα-
µενόµενο, αρνήθηκαν. Στις 24 Ιουνίου ο εχθρός εξαπέ-
λυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του µοναστηριακού
συγκροτήµατος. Ύστερα από αρκετές ώρες µάχης, και
ενώ είχε πλέον νυχτώσει, οι αντίπαλοι αναγκάσθηκαν να
υποχωρήσουν, αφού δεν είχαν καταφέρει να αλώσουν
τη µονή, και να κατευθυνθούν προς την Τριπολιτσά.
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Μάχη στον Άγιο Βλάσιο (Άνω Βλασία) Καλαβρύτων 

Το καλοκαίρι του 1827 ο Θ. Κολοκοτρώνης προσπά-
θησε να επαναφέρει στην Επανάσταση «προσκυνη-
µένα» (υποταγµένα) στους Οθωµανούς χωριά της
Αχαΐας. Στην προσπάθεια αυτή συµµετείχαν 1.100 Λει-
βαρτζινοί µε επικεφαλής τον Β. Πετιµεζά και Αργείοι
µε αρχηγό τον ∆αγρέ. Τη συγκεκριµένη δράση προ-
σπάθησε να σταµατήσει ο ∆ελή Αχµέτ µε 3.000 στρα-
τιώτες, ο οποίος κινήθηκε προς το στρατόπεδο του
Πετιµεζά στον Άγιο Βλάση. Οι Έλληνες οχυρώθηκαν
στο οµώνυµο χωριό και στην πλησιόχωρη µονή του
Αγίου Νικολάου. Στις συµπλοκές που ακολούθησαν οι
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Capitulation of Anatolikon (Aetoliko) 
to Ibrahim Pasha

Following the capture of the islets in the lagoon of Mes-
solonghi, Ibrahim Pasha turned against Anatolikon (Ae-
toliko), as it was one of the last strongholds of
Messolonghi’s defence. Exhausted by the months-long
blockade and disappointed, as they had not received
food and ammunition from the Greek fleet, the inhabi-
tants of Anatolikon decided to ask Ibrahim for a truce
and a conditional surrender. The Egyptian officer, with
the consent of Mehmed Reshid Pasha (Kutahye), ac-
cepted most of the conditions, which consisted in re-
specting the life and honour of the surrendered, as well
as in the possibility to leave free, with a small amount of
their money (up to 100 groschen) and an attire. 
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Battle of Klisova 

To further block the transport of supplies to Messo-
longhi, in late March, initially Reshid Pasha (Kutahye)
and then Ibrahim, attempted to occupy Klisova, an islet
in the eastern part of the lagoon, defended by 130 sol-
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υπέρτερες αριθµητικά δυνάµεις των Οθωµανών και η
φυγή αρκετών στρατιωτών του Β. Πετιµεζά εξανάγκα-
σαν τους υπόλοιπους Έλληνες να υποχωρήσουν, παρα-
χωρώντας την νίκη στον εχθρό.
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Μάχη πλησίον της µονής Αγίου Ιωάννη Τσετσεβού 
Αιγιαλείας

Στη µονή του Αγίου Ιωάννη Τσετσεβού Αιγιαλείας οι
αιγυπτιακές δυνάµεις του Ιµπραήµ πασά επιτέθηκαν σε
ελληνικό στράτευµα που τελούσε υπό τη διοίκηση των
Γ. Χελιώτη και Ι. Φεϊζόπουλου. Ο εχθρός ύστερα από
ολοήµερη µάχη, και αφού απώλεσε 350 στρατιώτες,
έτρεψε τους επαναστάτες σε φυγή και κατέλαβε τη
µονή Αγίου Ιωάννη Τσετσεβού, χωρίς ωστόσο να την
καταστρέψει. Εντός της µονής είχαν συγκεντρωθεί για
ασφάλεια κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δεν είχαν δη-
λώσει υποταγή στον Ιµπραήµ και συνέχιζαν να στηρί-
ζουν τον απελευθερωτικό Αγώνα. Σύµφωνα µε τοπική
παράδοση ο µοναχός της µονής Ανανίας Αντωνιάδης ζή-
τησε από τον Ιµπραήµ χάρη για τους αµάχους, η οποία
και εδόθη.
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Μάχες στο βουνό Καυκαριά (Καφικαριάς) 
Αιγιαλείας

Οι επαναστατηµένοι Έλληνες, όταν έγινε γνωστό ότι
οθωµανικά στρατεύµατα κατευθύνονταν προς τους Λα-
παναγούς, κινήθηκαν προς εκεί και οχυρώθηκαν στο
βουνό Καυκαριά. Οπλαρχηγοί των περίπου 2.000 οχυ-
ρωµένων Ελλήνων ήσαν οι ∆. Κολιόπουλος (Πλαπού-
τας), Ν. Πετιµεζάς, ∆. Μελετόπουλος, Ι. Φεϊζόπουλος,
Γ. Ροδόπουλος, Γ. Λύκος, Ι. Γιουρούκος, Γ. Νίκας (Πα-

diers. The Greeks, led by K. Tzavelas, put up fierce re-
sistance and prevented its capture. The six raids carried
out by the enemy forces to conquer the island were un-
successful and they suffered multiple casualties. During
the day-long battle, Kutahye was wounded in the leg,
and more than 3,000 of the enemy’s men were killed or
wounded, including Hussein Pasha, Ibrahim’s son-in-
law; on the Greek side, only 28 men were killed and 24
wounded. Despite the heroism and resilience exhibited
by the Greek forces in Klisova, this victory did not alter
the course of events with regard to the siege of Messo-
longhi.
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The self-sacrifice of Joseph, Bishop of Rogi

One of the leading figures of resistance during the siege
of Messolonghi was Joseph, Bishop of Rogi. While
Joseph was in Messolonghi, he reinforced and encour-
aged the besieged, and his final act was to sacrifice him-
self for the Revolution. During the Exodus, confusion
prevailed among the Greeks, which resulted in some of
them turning back to the city. Joseph was one of them;
he decided to barricade himself at the Windmill, located
on the islet of Anemomylos, very close to the south
beach of the city. He resisted the attacks of the enemy
for two days. When the enemy forces entered the Wind-
mill, he set fire to the gunpowder magazine and blew
himself up, along with his comrades, to avoid captivity.
The blast also killed several enemy men. Rumour has it
that Joseph was not killed in the blast, but was later
found half-dead and hanged shortly after.
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πανίκας), Χρ. Φωτοµάρας, Π. Λαπαναγίτης. Η µάχη
που ακολούθησε υπήρξε σκληρή και διήρκεσε δύο ηµέ-
ρες. Οι εχθρικές δυνάµεις αποτελούνταν από τους 7.000
στρατιώτες του ∆ελή Αχµέτ, οι οποίοι διέθεταν βαρύ
οπλισµό, και τους 500 «προσκυνηµένους» Έλληνες του
∆. Νενέκου. Όσες φορές ο εχθρός επιτέθηκε κατά των
Ελλήνων απέτυχε, µε αρκετές κάθε φορά απώλειες όχι
µόνο από τα βόλια, αλλά και από τις πέτρες που έριχναν
από το βουνό οι Έλληνες. Η µάχη της Καυκαριάς
υπήρξε η τελευταία µάχη των Ελλήνων στην Αιγιάλεια
εναντίον των δυνάµεων του Ιµπραήµ.
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Απόβαση ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων 
στο ∆ραγαµέστο (Αστακός)

Στα µέσα Νοεµβρίου (1827) στρατιωτικό σώµα αποτε-
λούµενο από 1.600 άνδρες υπό την ηγεσία του Ιρλανδού
στρατηγού R. Church (Ρ. Τσώρτς), ο οποίος επέβαινε
στο ατµοκίνητο πλοίο «Καρτερία», κατέφθασε στο
∆ραγαµέστο (Αστακός) της επαρχίας Βονίτσης-Ξηρο-
µέρου. Στο συγκεκριµένο σηµείο ανέµενε τον Church
ο Γ. Τσόγκας µε 2.000 στρατιώτες, προκειµένου να ενω-
θεί µε το υπόλοιπο στράτευµα, για να απελευθερώσουν
στη συνέχεια την ευρύτερη περιοχή από τις εχθρικές δυ-
νάµεις. Τον Ιρλανδό στρατηγό είχαν ακολουθήσει στο
∆ραγαµέστο και οι οπλαρχηγοί Ι. Ράγκος, ∆. Ευµορφό-
πουλος, Γ. Φωκάς, Κ. Βλαχόπουλος, Ν. Πετιµεζάς, Β.
Πασχάλης, Κ. Χορµόβας.
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Η οθωµανική φρουρά παραδίδει το Βασιλάδι 
στους Έλληνες

Ελληνικά πλοία υπό τον αξιωµατικό του αγγλικού ναυ-
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Battle at Kastraki, Aegialia

The day after the Monastery of Agia Lavra had been
burned down, Ibrahim Pasha arrived, without encountering
any resistance, in the Kloukinochoria villages of Aegialia
(Agridi, Agia Varvara, Zarouchla, Solo, Peristera), which
he looted and set on fire. To face Ibrahim’s military forces,
chieftains A. Kalogrias, N. Soliotis, and G. Petmezas bar-
ricaded themselves at Kastraki, along with a large number
of non-combatants. The enemy launched fierce attacks; fol-
lowing a long battle, the barricaded Greeks were forced to
retreat, leaving more than 300 dead soldiers on the battle-
field and numerous defenceless women and children at the
mercy of the Ottoman troops. The Muslims exhibited un-
paralleled brutality against the non-combatants, which led
to several women jumping off the rocks -with their babies
in their arms- to avoid captivity.



τικού και φιλέλληνα Fr. Hastings (Φρ. Άστιγξ), ο οποίος
κυβερνούσε το ατµοκίνητο πλοίο «Καρτερία», κανο-
νιοβόλησαν το νησίδιο Βασιλάδι στη λιµνοθάλασσα του
Μεσολογγίου. Στη συνέχεια ελληνικά στρατεύµατα
αποβιβάστηκαν εκεί και το κατέλαβαν, εξαναγκάζοντας
την οθωµανική φρουρά να παραδοθεί. Σε µία από τις
κανονιοφόρους που επιτέθηκαν στο Βασιλάδι κυβερ-
νήτης ήταν ο Μεσολογγίτης Χρ. Μωραϊτάκης.
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Ναυτική επιχείρηση στο Ανατολικόν (Αιτωλικό) 

Τον Μάιο του 1828 ο κυβερνήτης του ατµοκίνητου
πλοίου «Καρτερία» Fr. Hastings (Φρ. Άστιγξ) επιχείρησε
ανεπιτυχώς να καταλάβει µε στολίσκο το Ανατολικόν.
Από τυχαία ανάφλεξη βάρκας µε εκρηκτικά ο Άγγλος
πλοίαρχος τραυµατίστηκε, µε συνέπεια να αναβληθεί η
όλη στρατιωτική επιχείρηση και να εξαναγκαστούν οι
ελληνικές δυνάµεις να υποχωρήσουν. Λίγες ηµέρες αρ-
γότερα (20.5.1828) ο Hastings απεβίωσε εξαιτίας των
τραυµάτων του στο λοιµοκαθαρτήριο της Ζακύνθου σε
ηλικία 34 ετών. Η ταφή του έγινε µε τη δέουσα µεγαλο-
πρέπεια στον Πόρο, παρουσία του Ι. Καποδίστρια.
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Οθωµανοί επιτίθενται σε Έλληνες ενόπλους 
πλησίον της Λοµποτινάς 

Οθωµανοί της Λοµποτινάς (Άνω Χώρα Ναυπακτίας)
επιτέθηκαν εναντίον ελληνικών δυνάµεων, που τελού-
σαν υπό τη διοίκηση των Ε. Μακρυγιάννη και Ι. Φαρ-
µάκη, στη θέση «Μυρµηγκάρι». Η όλη επιχείρηση
απέτυχε µε αποτέλεσµα να τραπούν οι εχθρικές δυνά-
µεις σε φυγή, αφήνοντας στο πολεµικό πεδίο 50 περί-
που νεκρούς και αρκετούς τραυµατίες.
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Battles in Chovoli, Kalavryta

Following the fall of Messolonghi, Ibrahim Pasha re-
turned to Tripolitsa. In mid-September, he led his garri-
son to the villages of Kalavryta (between Katsana and
Livartzi), in order to eliminate any remaining revolu-
tionary activity in mountainous Achaea. An enemy force
(approximately 250 Ottoman cavalry) appeared in the
village of Chovoli. The Greek troops that were stationed
in the village easily repelled them and forced them to
flee. However, in the following days, additional enemy
forces gathered in the area, looting the villages of Kli-
toria. In the four-hour battle that ensued, once more in
Chovoli, the enemy came out victorious, this time forc-
ing the Greek armed forces to retreat.
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Battles in Sopoto, Kalavryta

In September 1826, Ibrahim Pasha attacked Sopoto in
Kalavryta twice (on 19 and 30/9/1826). During the sec-
ond attack, the Ottomans tried in vain -carrying out three
raids- to force the Greeks fighting in Agios Athanasios
to leave their position, while several of them managed
to enter Sopoto. Under these circumstances, the Greek
forces, led by Lechouritis, counter-attacked and forced
the opponents to leave the village, without setting fire to
any house.

December ���� 

Two-day battle in Lobotina, Nafpaktia

The inhabitants of Kravara, inspired by the successes of
G. Karaiskakis in Central Greece, turned against the Ot-
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Παράδοση των κάστρων Πάτρας και Ρίου 
στο γαλλικό εκστρατευτικό σώµα

Στα µέσα Οκτωβρίου τα κάστρα της Πάτρας και του
Ρίου παραδόθηκαν από τον Χατζή Αβδουλάµπεη στο
γαλλικό εκστρατευτικό σώµα των στρατηγών N. Mai-
son (Ν. Μαιζόν), T. Sebastiani (Σεµπαστιάνι) και G.
Schneider (Σνάιντερ). Η συγκεκριµένη ενέργεια σηµα-
τοδότησε την έναρξη της εκκένωσης της Πελοποννήσου
από τα οθωµανοαιγυπτιακά στρατεύµατα. Το πρακτικό
της παράδοσης είχε υπογραφεί µεταξύ των δύο πλευρών
κάποιες ηµέρες πρωτύτερα (7.10.1828). Ωστόσο λίγο
µετά την υπογραφή οι υπερασπιστές του κάστρου του
Ρίου αρνήθηκαν να παραδοθούν, απέρριψαν τη συνθήκη
και συνέχισαν να αµύνονται. Τότε ξεκίνησε ολιγοήµερη
αλλά στενή πολιορκία του κάστρου, η οποία και ανάγ-
κασε τελικά τους Οθωµανούς να το παραδώσουν. 
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Απελευθέρωση των Κραβάρων

Οι Οθωµανοί της Λοµποτινάς (Άνω Χώρα Ναυπακτίας)
µε αρχηγούς τους Καφτά Αγά και Αχµέτ Πρεβίστα προ-
σπάθησαν να σπάσουν τον ασφυκτικό κλοιό των ελληνι-
κών στρατευµάτων και να καταφύγουν στη Ναύπακτο.
Κατά τη διάρκεια της πορείας τους -ανάµεσα στη Λοµ-
ποτινά και την Ανδρίβιστα- δέχθηκαν επίθεση από τις
στρατιωτικές δυνάµεις των Μακρυγιάννη (Κραβαρίτη),
Ε. Ιωάννου, Φ. Κορκολιού, Καλαντζογιάννηδων, Κ. Τζα-
βέλλα και Χρ. Φωτοµάρα. Από τα 800 περίπου άτοµα
µόνο τα 150 µπόρεσαν να φτάσουν στον προορισµό τους.
Άλλοι ογδόντα Οθωµανοί αιχµαλωτίστηκαν, ανάµεσά
τους και ο ∆ερβέν αγάς των Κραβάρων Αχµέτ Πρεβίστα.

tomans in their region. The 1000 men, led by D. Makris,
K. Kalyvas, Xydis, and D. Kallergis, confined the
enemy in Lobotina. In the two days of fighting that fol-
lowed, the Ottomans surrendered and were taken pris-
oner by D. Kallergis to Aegina, which was the seat of
the revolutionary government at the time.

��/�/���� 

Enemy forces unsuccessfully besiege 
the M. Spileo monastery

In mid-June (1827), Ibrahim Pasha arrived in the area
of Kalavryta with 13,000 Egyptian soldiers and ap-
proximately 2,000 Greeks who had ‘pledged alliance’
to the Sultan, and set up camp at Salmena, near the vil-
lage of Vysokas. The enemy’s mission was to capture
the M. Spileo monastery, where several women and
children had taken refuge. Ibrahim sent letters request-
ing the monks’ surrender, offering them significant re-
wards. As expected, however, they refused. On June 24,
the enemy launched a fierce attack against the
monastery. As it was getting dark and as the enemy
forces had not managed to capture the monastery after
several hours of fighting, they were forced to retreat and
head towards Tripolitsa.

�/�/���� 

Battle of Agios Vlasios (Ano Vlasia) of Kalavryta 

In the summer of 1827, T. Kolokotronis attempted to re-
vive the Revolution in the villages of Achaea that had

Τ Ο Π Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α   /   L O C A L  E V E N T S

���



��/��/���� 

Ανακατάληψη της Βόνιτσας από του Έλληνες

Ύστερα από σηµαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη
∆υτική Ελλάδα ο αρχηγός των ελληνικών δυνάµεων Ιρ-
λανδός στρατηγός και φιλέλληνας R. Church (Ρ.
Τσώρτς) κατέλαβε -µε τη σύµπραξη ελληνικού στολί-
σκου υπό τη διοίκηση του Α. Τενεκέ- τη Βόνιτσα και
ανάγκασε τους Οθωµανούς να περιοριστούν στο φρού-
ριό της. Καθοριστικός παράγοντας για την κυρίευση της
πόλης αυτής αποτέλεσε ο θάνατος του διοικητή της
Τσαούς αγά Κισεράτη. Στην όλη στρατιωτική επιχεί-
ρηση σηµαντική υπήρξε η συµβολή των οπλαρχηγών
∆. Ζέρβα, Γ. Γρίβα, Ι. Βαρνακιώτη, Γ. Τσόγκα, Αλ. Βλα-
χόπουλου και ∆. Τσέλιο (∆ηµοτσέλιο). Στις 5 Μαρτίου,
έπειτα από πολύµηνο αποκλεισµό και αφού είχε χαθεί
κάθε ελπίδα ανεφοδιασµού, η οθωµανική φρουρά της
Βόνιτσας αναγκάσθηκε να ζητήσει συνθηκολόγηση µε
τον όρο να µεταφερθεί µε ασφάλεια στην Πρέβεζα.
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Η ελληνική σηµαία κυµατίζει 
στο φρούριο του Αντιρρίου

Το φρούριο του Αντιρρίου παραδόθηκε από τον Οθω-
µανό διοικητή του Αβδή Αγά ή Άβταγα Μοχαφόζη στους
αρχηγούς των ελληνικών δυνάµεων Αυγ. Καποδίστρια,
Κ. Τζαβέλλα, Χατζή Χρήστο, Α. Μιαούλη και Γ. Στράτο,
οι οποίοι την προηγουµένη ηµέρα το είχαν πολιορκήσει
από ξηρά και θάλασσα. Οι 100 περίπου Οθωµανοί στρα-
τιώτες της φρουράς του Αντιρρίου, συνθηκολόγησαν
ύστερα από µία εικονική πολιορκία, προκειµένου να
αποφύγουν την οργή και την τιµωρία του Σουλτάνου. Οι
κυριότεροι όροι της παράδοσης ήταν να µεταφερθούν οι
Οθωµανοί µε ασφάλεια στην Αυλώνα µε καράβια, να

surrendered to the Ottomans. This effort included the
participation of 1,100 men from Livartzi, led by V.
Petimezas, and men from Argos, led by Dagre. Deli
Ahmed Bey, leading an army of 3,000 soldiers, headed
towards the camp of Petimeza in Agios Vlasios, to stop
this mission. The Greeks barricaded themselves in the
village and in the nearby monastery of Agios Nikolaos.
In the clashes that followed, the Ottoman forces were
numerically superior, and several of V. Petimezas’s sol-
diers fled; thus, the rest of the Greeks were forced to re-
treat, conceding victory to the enemy.
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τους καταβληθεί η άξια των ζώων που θα άφηναν στους
Έλληνες και να τους χορηγηθεί τροφή για 10 ήµερες.

��/�/���� 

Κατάληψη του Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας

Ύστερα από την παράδοση του φρουρίου της Βόνιτσας
στους Έλληνες, επόµενος στόχος των ελληνικών δυνά-
µεων ήταν η κατάληψη των στενών του Μακρυνόρους.
Προκειµένου να επιτευχθεί το όλο στρατιωτικό εγχεί-
ρηµα, µεταφέρθηκαν µε πλοία 700 περίπου άνδρες από
το Λουτράκι της Ακαρνανίας σε διάφορα σηµεία των
στενών του Μακρυνόρους, και κυρίως στο Μενίδι
(13.3.1829). Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το φρούριο
του Μενιδίου, το οποίο υπεράσπιζαν 300 Οθωµανοί
στρατιώτες, καταλήφθηκε από τις δυνάµεις του R. Ch-
urch (Ρ. Τσώρτς). Το γεγονός αυτό είχε καθοριστική ση-
µασία, γιατί ανάγκασε τους 1.300 περίπου στρατιώτες,
µε διοικητή τον Γιουσούφ αγά Λιάπη, που είχαν οπισθο-
χωρήσει στον Καρβασαρά (Αµφιλοχία), να παραδοθούν.
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Παράδοση της οθωµανικής φρουράς 
της Ναυπάκτου 

Ύστερα από την παράδοση του Αντιρρίου στους Έλλη-
νες, τα ελληνικά στρατεύµατα στράφηκαν προς τη Ναύ-
πακτο, όπου ξεκίνησαν µακρά και στενή πολιορκία της
από ξηρά και θάλασσα, υπό τη διοίκηση των Αυγ. Κα-
ποδίστρια και Α. Μιαούλη. Η πολιορκία απέφερε σύν-
τοµα θετικά αποτελέσµατα, αφού η οθωµανική φρουρά
του κάστρου της Ναυπάκτου -δυναµικότητας 5.000 αν-
δρών, υπό τον Κιόρ Ιµπραήµ πασά- συνθηκολόγησε
λόγω αδυναµίας ανεφοδιασµού και παραδόθηκε στον
Αυγ. Καποδίστρια. Ο εχθρός από τις 21 και έως τις 23
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Battle near the monastery 
of Agios Ioannis Tsetsevos in Aegialia

The Egyptian forces of Ibrahim Pasha attacked a Greek
troop, led by G. Cheliotis and I. Feizopoulos, at the
monastery of Agios Ioannis Tsetsevos in Aegialia. Fol-
lowing an all-day battle, albeit having lost 350 soldiers,
the enemy eventually drove the revolutionaries to flee
and captured the monastery of Agios Ioannis Tsetsevos,
without destroying it however. The residents of the area,
who had not declared their submission to Ibrahim and
continued to support the Liberation Struggle, had gath-
ered inside the monastery to protect themselves. Ac-
cording to local tradition, Antoniadis, the priest of
Anania Monastery, asked Ibrahim to pardon the non-
combatants, and his request was granted.
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Battles on Mount Kafkaria (Kafikaria) in Aegialia

When the revolted Greeks heard that Ottoman troops
were heading towards Lapanagi, they headed in that di-
rection and barricaded themselves on Mount Kafkaria.
The chieftains leading the approximately 2,000 barri-
caded Greeks were D. Koliopoulos (Plapoutas), N.
Petimezas, D. Meletopoulos, I. Feizopoulos, G.
Rodopoulos, G. Lykos, I. Giouroukos, G. Nikas (Pa-
panikas), C. Fotomaras, and P. Lapanagitis. The battle
that followed was fierce and lasted two days. The enemy
forces consisted of Deli Ahmed’s 7,000 heavily armed
soldiers, as well as 500 Greeks, led by D. Nenekos, who
had joined the enemy. All attacks launched on the
Greeks by the enemy failed; each time, the attackers suf-
fered several casualties from bullets, as well as from
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Απριλίου εγκατέλειψε τη Ναύπακτο µε ελληνικά πλοία
και απέπλευσε για την Πρέβεζα. Μετά την παράδοση
της πόλης ο Αυγ. Καποδίστριας κινήθηκε προς το Με-
σολόγγι, µε σκοπό να το απελευθερώσει.

�/�/���� 

Παράδοση της οθωµανικής φρουράς 
του Μεσολογγίου

Ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις περίπου 4.000 αν-
δρών υπό τον Αυγ. Καποδίστρια πολιόρκησαν τις πό-
λεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού (Αιτωλικού),
εξαναγκάζοντας τις εχθρικές δυνάµεις που βρίσκονταν
σε αυτές να παραδοθούν. Ο εχθρός είχε περιέλθει σε
δεινή θέση εξαιτίας της κατάληψης του Μακρυνόρους
από τον R. Church (Ρ. Τσώρτς) και της αδυναµίας ανε-
φοδιασµού του. Η συνθήκη παράδοσης υπογράφηκε
στις 2 Μαΐου, ενώ Έλληνες στρατιώτες -ανάµεσά τους
και πολλοί διασωθέντες Μεσολογγίτες- και κάτοικοι ει-
σήλθαν στην πόλη λίγες ηµέρες αργότερα (6.5.1829).
Ύστερα από την παράδοσή τους οι Οθωµανοί του Με-
σολογγίου µεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα, έχοντας ως
όµηρο τον Βαρνακιώτη µήπως τυχόν και δεχθούν κά-
ποια ελληνική επίθεση. Στις 8 Μαΐου εισήλθε στο Με-
σολόγγι και ο R. Church (Ρ. Τσώρτς), ο οποίος
επισκέφθηκε την οικία όπου απεβίωσε ο λόρδος Byron
(Βύρων). Η είδηση ότι κυµάτιζε πλέον στο Μεσολόγγι
και πάλι η ελληνική σηµαία προκάλεσε ενθουσιασµό
στον ελλαδικό χώρο, αλλά και το εξωτερικό, καθώς η
πόλη αποτελούσε σύµβολο ηρωισµού και αυτοθυσίας.

stones thrown by the Greeks, who were higher up on the
mountain. The battle of Kafkaria was the last one fought
by the Greeks in Aegialia against the forces of Ibrahim. 
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Landing of Greek military forces 
in Dragamestos (Astakos)

In mid-November (1827), a military corps consisting of
1,600 men under the command of Irish General R.
Church, who was aboard the steamship Karteria, arrived
in Dragamestos (Astakos), in the province of Vonitsa-
Xiromero. G. Tsogas, leading 2,000 soldiers, was wait-
ing there to join the rest of the garrison; their mission was
to liberate the wider area from the enemy forces. Chief-
tains I. Ragos, D. Evmorfopoulos, G. Fokas, K. Vla-
chopoulos, N. Petimezas, V. Paschalis, and K. Chormovas
had also arrived in Dramagestos to join Church’s troops.
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The Ottoman guard surrenders Vasiladi 
to the Greeks

Greek ships under the command of the English Admiral
and philhellene F. Hastings, who commanded the
steamship Karteria, shelled the islet of Vasiladi in the
lagoon of Messolonghi. The Greek troops then landed
on the islet and occupied it, forcing the Ottoman guard
to surrender. One of the gunboats participating in the
capture of Vasiladi was commanded by C. Moraitakis
of Messolonghi.

��/�/���� 

Naval operation in Anatolikon (Aetoliko) 

In May 1828, F. Hastings, commanding the steamship
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Ηµερο-
µηνία[1] Γεγονότα
1821

Ιανουάριος
5 Μετάβαση του Χουρσίτ Μεχµέτ πασά (Mora-vali-si) από την Πελοπόννησο στα Ιωάννινα
6 Επιστροφή του Θ. Κολοκοτρώνη στον Μοριά από τα Επτάνησα

26-30 Σύσκεψη Βοστίτσας: Συνέλευση Πελοποννήσιων αρχιερέων και κοινοτικών αρχόντων για την έναρξη της Επανάστασης 
Φεβρουάριος

Οι συµµετέχοντες στη Σύσκεψη της Βοστίτσας προσκαλούνται από τις οθωµανικές αρχές στην Τριπολιτσά
22 Ο Αλ. Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταµό Προύθο και εισέρχεται στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες (Μολδοβλαχία)
24 Έναρξη της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία 

Μάρτιος
3 Ο Αλ. Υψηλάντης συγκροτεί τον Ιερό Λόχο στη Φωξάνη Μολδοβλαχίας 
5 Ο ∆. Μακρής επιτίθεται σε οθωµανική χρηµαταποστολή στη θέση «Σκάλα» πλησίον της Ναυπάκτου

10-17 Συσκέψεις στη µονή Αγία Λαύρα υπό τον Π. Πατρών Γερµανό για την έναρξη της Επανάστασης
14 Ο Ν. Χριστοδούλου ή Σολιώτης επιτίθεται στις Πόρτες Νωνάκριδος εναντίον Οθωµανών
16 Έλληνες επιτίθενται εναντίον Οθωµανών και του Έλληνα Ν. Ταµπακόπουλου στη θέση Χελωνοσπηλιά Κλειτορίας
17 Κατάληψη Βουκουρεστίου από τον Αλ. Υψηλάντη
17 ∆οξολογία στη µονή Αγία Λαύρα υπό τον Π. Πατρών Γερµανό για την αίσια έκβαση του Αγώνα
17 Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σ. Χαραλάµπη και τους Πετµεζαίους πολιορκούν τους Οθωµανούς στα Καλάβρυτα 
17 Μανιάτες αποφασίζουν «να λάβωσι τα όπλα κατά των Τούρκων» στην Αρεόπολη της Λακωνίας
21 Πολιορκία των Καλαβρύτων από τους επαναστατηµένους Έλληνες

[1] Η χρονολόγηση των γεγονότων —στο παρόν λεύκωµα— γίνεται µε βάση το παλαιό ηµερολόγιο, 
το οποίο —για τον 19ο αιώνα— έπεται του νέου κατά 12 ηµέρες.

Χρονολόγιο 
των σηµαντικότερων επαναστατικών γεγονότων 
εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος (1821–1830)
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Date[1] Events
1821

January
5 Hurshid Ahmed Pasha (Mora-vali-si) heads from the Peloponnese to Ioannina
6 T. Kolokotronis returns from the Ionian Islands to Morias

26-30 Vostitsa Assembly: Assembly of Peloponnesian senior clergymen and community leaders to discuss the start 
of the Revolution 

February
The Vostitsa Assembly participants are invited to Tripolitsa by the Ottoman authorities

22 A. Ypsilantis crosses the Prut river and enters the Danubian Principalities (Moldo-Wallachia)
24 Start of the Revolution in Moldo-Wallachia 

March
3 A. Ypsilantis establishes the Sacred Batallion in Foxani, Moldo-Wallachia 
5 D. Makris attacks an Ottoman money transfer mission at Skala near Nafpaktos

10-17 Meetings held at Agia Lavra monastery under the chairmanship of Germanos III of Old Patras, discussing the start
of the Revolution

14 N. Christodoulou, or Soliotis, attacks Ottomans at Portes of Nonakrida
16 Greeks attack Ottomans and N. Tampakopoulos, a Greek, at Chelonospilia, Klitoria
17 Bucharest is captured by A. Ypsilantis
17 Germanos III of Old Patras delivers a blessing for the Struggle at the Agia Lavra monastery
17 Greek militants under S. Charalampis and the Petmezas family besiege the Ottomans at Kalavryta 
17 Revolutionaries from Mani decide “to take up arms against the Turks” in Areopolis, Lakonia
21 Revolutionary Greeks besiege Kalavryta

[1] In this album, the timeline of events follows the old calendar, 
which —with regard to the 19th century— is 12 days behind the new calendar.

Timeline 
of Major Revolutionary Events 
of National and Regional Interest (1821–1830)
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21 Έναρξη της Επανάστασης στην Πάτρα
22 Ο Α. Λόντος υψώνει επαναστατική σηµαία στο Αίγιο και κατευθύνεται προς την Πάτρα
23 Μεσσήνιοι και Μανιάτες καταλαµβάνουν την Καλαµάτα 
23 Αποστολή προκήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας «προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς»
23 Κήρυξη της Επανάστασης στη Βοστίτσα (Αίγιο) από τον Α. Λόντο
25 Ο Π. Πατρών Γερµανός ευλογεί την Επανάσταση πλησίον του ναού Αγ. Γεωργίου Πατρών (νυν πλατεία Αγ. Γεωργίου) 

και ορκίζει τοπικούς οπλαρχηγούς
25 Συγκρότηση Αχαϊκού ∆ιευθυντηρίου (Πάτρα)
25 Συγκρότηση Μεσσηνιακής Γερουσίας (Καλαµάτα)
26 Ο Γ. Σισίνης κηρύσσει την Επανάσταση στην περιοχή της Γαστούνης και πολιορκεί το Χλεµούτσι
26 Ο Χ. Βιλαέτης ξεκινά τον απελευθερωτικό Αγώνα στον Πύργο Ηλίας
26 Έναρξη της Επανάστασης στις Σπέτσες από τους Γ. Πάνου και Π. Μπόταση
27 Ο ∆. Ξηρός ή Πανουργιάς κηρύσσει την Επανάσταση στα Σάλωνα (Άµφισσα) 
27 Μάχη στα στενά του Αγίου Αθανασίου πλησίον της Καρύταινας 

27-31 Επέκταση της Επανάστασης σε Πελοπόννησο και ανατολική Στ. Ελλάδα (Μυστράς, Άργος, Ναύπλιο, Μονεµβασιά, Λειβαδιά, 
Λιδωρίκι, Αταλάντη)

31 Σφαγές χριστιανών στη Σµύρνη
Απρίλιος

3 Ο Σουλτάνος µαθαίνει για την Επανάσταση στη Πελοπόννησο
3 Μάχη στον Πύργο Ηλείας µεταξύ Λαλαίων Τουρκαλβανών και Ηλείων αγωνιστών
3 Άφιξη οθωµανικών δυνάµεων στην Πάτρα υπό τη ηγεσία Γιουσούφ πασά 

4-5 Οθωµανικές ωµότητες σε βάρος χριστιανικών πληθυσµών στην Κωνσταντινούπολη
8 Ο Ι. ∆υοβουνιώτης επαναστατεί στο Ζητούνι (Λαµία) 
10 Απαγχονισµός του Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄ στην Πόλη

10, 12 Επαναστατικές κινητοποιήσεις σε Ψαρά και Σπέτσες
14 Μάχη στο Λεβίδι Αρκαδίας
15 Ο Αντώνης Οικονόµου κηρύσσει την Επανάσταση στην Ύδρα
15 Τα στρατεύµατα του Μουσταφάµπεη λεηλατούν τη Βοστίτσα (Αίγιο)
15 Μάχη της Βόβοδας (Μαυρίκι Αιγιαλείας)
16 Μάχη της Αγουλινίτσας
17 Φυλάκιση στην Τριπολιτσά Πελοποννήσιων κοινοτικών αρχόντων και αρχιερέων
17 Κήρυξη της Επανάστασης στο Βαθύ της Σάµου 
18 Μάχη του Πατρατζικίου (Υπάτη)
22 Μάχη της Αλαµάνας και σύλληψη του Αθ. ∆ιάκου
24 Θανάτωση του Αθανάσιου ∆ιάκου
24 Επίθεση Λαλαίων Τούρκων στην Αγουλινίτσα Ηλείας
25 Έναρξη της πολιορκίας της Ακρόπολης από τους επαναστατηµένους Έλληνες
25 Ο Μ. Βασιλείου κυριεύει την Αθήνα
26 Ο Λ. Λογοθέτης επεκτείνει την Επανάσταση σε ολόκληρη τη Σάµο

Έναρξη της Επανάστασης σε Κάρπαθο, Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο, Λέρο, Αστυπάλαια, Κάλυµνο
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21 Start of the Revolution in Patras 
22 A. Londos raises the flag of the revolution in Aegio and heads towards Patras
23 Fighters from Messini and Mani capture Kalamata 
23 The Messinian Senate sends a proclamation “to the European courts”
23 A. Londos declares the Revolution in Vostitsa (Aegio)
25 Germanos III of Old Patras gives a blessing for the Revolution near Agios Georgios church in Patras 

(now Ag. Georgiou Square) and local chieftains take their oaths
25 The Achaean Directorate (Patras) is established
25 The Messinian Senate (Kalamata) is established
26 G. Sisinis declares the Revolution in the region of Gastouni and attacks Chlemoutsi
26 C. Vilaetis begins the liberation Struggle in Pyrgos, Ilia
26 G. Panos and P. Botasis start the Revolution is Spetses
27 D. Xiros, or ‘Panourgias’, declares the Revolution in Salona (Amfissa) 
27 Battle in the narrows of Agios Athanasios near Karytainaina 

27-31 The Revolution spreads in the Peloponnese and eastern Central Greece (Mystras, Argos, Nafplio, Monemvasia, 
Livadia, Lidoriki, Atalandi)

31 Christians are slaughtered in Smyrna
April

3 The Sultan hears of the Revolution in the Peloponnese
3 A battle takes place in Pyrgos, Ilia, between Turkish Albanians of Lala and Ilian fighters
3 Ottoman forces arrive in Patras, led by Yussuf Pasha 

4-5 Christian populations in Constantinople suffer atrocities by the Ottomans
8 I. Dyovouniotis revolts in Zitouni (Lamia) 
10 Patriarch Gregory V is executed by hanging in Constantinople

10, 12 Revolutionary actions take place in Psara and Spetses
14 Battle at Levidi, Arkadia
15 Antonis Economou declares the Revolution in Hydra
15 Moustafa Bey’s troops loot Vostitsa (Aegio)
15 Battle of Vovoda (Mavriki), Aigialeia
16 Battle of Agoulinitsa
17 Peloponnesian community leaders and clergymen are imprisoned in Tripolitsa
17 The revolution is declared in Vathy, Samos 
18 Battle of Patratziki (Ypati)
22 Battle of Alamana - A. Diakos is captured
24 A. Diakos is executed
24 The Turks of Lala attack Agoulinitsa, Ilia
25 Revolutionary Greeks begin the siege of the Acropolis
25 M. Vassiliou captures Athens
26 L. Logothetis spreads the Revolution throughout Samos

The Revolution starts in Karpathos, Chalki, Tilos, Nisyros, Leros, Astypalaia, and Kalymnos
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Μάιος
1 Ήττα των επαναστατικών δυνάµεων της Φιλικής Εταιρείας στο Γαλάτσι της Μολδοβλαχίας
1 Άφιξη του Θ. Νέγρη στον ελλαδικό χώρο
2 Μάχη στο χωριό Λαντζόι της Ηλείας 
3 Απόβαση οθωµανικών δυνάµεων στην Κύπρο και σφαγές χριστιανών

4-6 Βιαιότητες Οθωµανών σε βάρος χριστιανών της Κωνσταντινούπολης
4, 7 Κήρυξη της Επανάστασης στη Μαγνησία (Τρίκερι, Πήλιο)
8 Επαναστατικές ενέργειες σε Καρλόβασι, Πάτµο, Ξηροχώρι Ευβοίας
8 Μάχη στο χάνι της Γραβιάς
9 Άφιξη στη Γλαρέντζα Ηλείας εθελοντικών στρατευµάτων από την Κεφαλονιά
10 Μάχη στο Λαντζόι της Ηλείας
10 Κήρυξη της Επανάστασης σε Άνδρο, Θάσο, Κεράσοβα Αγράφων

12-13 Μάχη στο Βαλτέτσι
15 Ο Μ. Λιακόπουλος επαναστατεί στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής
17 Μάχη στα στενά Κατσαρού και θάνατος του οπλαρχηγού Γ. Γιαννιά
18 Μάχη στα ∆ολιανά Κυνουρίας
18 Μάχη στα Βέρβαινα Κυνουρίας
18 Ο Εµµ. Παπάς υποκινεί επαναστατική δράση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
20 Έναρξη της Επανάστασης στο Μεσολόγγι και το Ανατολικόν (Αιτωλικό) 
21 Ελληνική ναυτική µοίρα στο Ρίο Πατρών
21 Εξέγερση στα Σφακιά 
22 Επαναστατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή του Ξηροµέρου Ακαρνανίας
24 Πολιορκία της Ναυπάκτου
25 Ο Γ. Βαρνακιώτης κηρύσσει την Επανάσταση στο Ξηρόµερο
26 Συνέλευση Καλτεζών και συγκρότηση Γερουσίας της Πελοποννήσου
27 Πυρπόληση του πρώτου οθωµανικού πλοίου στην Ερεσσό 

Καταστολή της Επανάστασης στο Πήλιο 
28 Πολιορκία του Βραχωρίου (Αγρίνιο)
28 Ο Γ. Τσόγκας κυριεύει τη Βόνιτσα και αναγκάζει τους εχθρούς να καταφύγουν στο κάστρο
29 Ο Α. Ίσκος κηρύσσει τον επαναστατικό Αγώνα στον Βάλτο

29-30 Πολιορκία του χωριού Λάλα Ηλείας
29-30 Μάχες στις θέσεις «Πουρνάρι», «Μνήµα του Μπουτίνη», «Μπαστηρά», «Πούσι» µεταξύ Ελλήνων και Λαλαίων

29 Επαναστατική δράση σε Σιθωνία Χαλκιδικής
30 Έκδοση εγκυκλίου της Γερουσίας της Πελοποννήσου

Ιούνιος
1 Μάχη µε τις δυνάµεις των Λαλαίων στο Γούµερο Ηλείας
1 Έναρξη οχυρωµατικών έργων στο Μεσολόγγι
6 Αποτυχηµένη έφοδος των Ελλήνων στο φρούριο του Αντιρρίου και θάνατος του οπλαρχηγού ∆. Χορµόβα
7 Μάχη στο ∆ραγατσάνι 
8 Ο εκπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας ∆. Υψηλάντης καταφθάνει στην Πελοπόννησο
9 Μάχη στο χωριό Λάλα της Ηλείας
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May
1 The revolutionary forces of the Filiki Eteria are defeated in Galatsi, Moldo-Wallachia
1 T. Negris arrives in Greece
2 Battle at Lantzoi, a village in Ilia 
3 Ottoman forces land in Cyprus; Christians are slaughtered

4-6 Christians of Constantinople suffer atrocities by the Ottomans
4, 7 The Revolution is declared in Magnesia (Trikeri, Pelion)
8 Revolutionary actions take place in Karlovassi, Patmos, and Xirochori in Evia
8 Battle at the Gravia inn
9 Voluntary troops arrive in Glarentza, Ilia
10 Battle at Lantzoi, Ilia
10 The Revolution is declared in Andros, Thassos, and Kerasova in Agrafa

12-13 Battle at Valtetsi
15 M. Liakopoulos revolts in Kassandra, Chalkidiki
17 Battle in the narrows of Katsaros and death of chieftain G. Giannias
18 Battle at Doliana, Kynouria
18 Battle at Vervaina, Kynouria
18 E. Papas incites revolutionary action in Polygyros, Chalkidiki
20 The Revolution starts in Messolonghi and Anatolikon (Aetoliko) 
21 A Greek naval squadron reaches Rio, Patras
21 Uprising in Sfakia 
22 Revolutionary actions in Xiromero, Akarnania
24 Nafpaktos is besieged
25 G. Varnakiotis declares the Revolution in Xiromero
26 The Kaltezes Assembly takes place and the Peloponnesian Senate is established
27 Greeks open fire for the first time against an Ottoman ship, in Eressos 

The Revolution is suppressed in Pelion 
28 Vrachori (Agrinio) is besieged
28 G. Tsogas captures Vonitsa and forces the enemy to seek refuge in the castle
29 A. Iskos declares the revolutionary Struggle in Valtos

29-30 Lala, in Ilia, is besieged
29-30 Battles at Pournari, Mnima of Boutini, Bastira, and Poussi between Greeks and residents of Lala

29 Revolutionary actions in Sithonia, Chalkidiki
30 Publication of the Peloponnesian Senate Circular

June
1 Battle against the armed forces of Lala at Goumero, Ilia
1 Fortification works begin in Messolonghi
6 The Greeks raid the fortress of Antirrio without success; chieftain D. Chormovas dies
7 Battle of Dragashani 
8 D. Ypsilantis, representing the Filiki Eteria, arrives in the Peloponnese
9 Battle at Lala, Ilia
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9 Παράδοση των Οθωµανών του Βραχωρίου (Αγρίνιο) στον Γ. Βαρνακιώτη
10 Ο Οµέρ πασάς Βρυώνης καταλαµβάνει τη Λιβαδειά
13 Μάχη στο «Πούσι» Ηλείας
14 Έναρξη της Επανάστασης στην Κρήτη
14 Σύλληψη και φυλάκιση του Αλ. Υψηλάντη στην Αυστρία
16 Έναρξη της πολιορκίας του Ζαπαντίου (Μεγάλη Χώρα)
17 Μάχη στον ποταµό Προύθο και θάνατος του Καρπενησιώτη
18 Μάχη στο Μακρυνόρος
18 Μάχη στου Πέτα Άρτας
18 Μάχη στη θέση «Αυτί» πλησίον Καρβασαρά (Αµφιλοχία)
25 Οι Ι. Κωλέττης και Γ. Ράγκος κηρύσσουν την Επανάσταση στην Ήπειρο 

Ιούλιος
3 Μάχη στα «Μαύρα Βουνά» Καλαβρύτων 

Ο ∆. Υψηλάντης ορίζεται Γενικός Αρχιστράτηγος στον Μοριά
6 Επίδοση ρωσικού τελεσίγραφο στην Υψηλή Πύλη
11 Σφαγές χριστιανικών πληθυσµών στην Κω

12-13 Μάχες σε Πουρναρόκαστρο και Εγλυκάδα Πατρών
14 ∆ιακοπή διπλωµατικών σχέσεων Ρωσίας και Οθωµανικής αυτοκρατορία
15 Μάχη στου Πέτα Άρτας
16 Μάχη στο χωριό Σαραβάλι Πατρών
20 Οι Οµέρ πασάς Βρυώνης και Οµέρµπεης της Καρύστου κυριεύουν την Αθήνα 
20 Άφιξη του Αλ. Μαυροκορδάτου στο Μεσολόγγι
23 Παράδοση του κάστρου της Μονεµβασιάς στα ελληνικά στρατεύµατα

24-25 Ο Χρ. Περραιβός κυριεύει την Πάργα
28 Ανακατάληψη της Πάργας από τις εχθρικές δυνάµεις

Άφιξη ετεροχθόνων στον επαναστατηµένο ελλαδικό χώρο
Αύγουστος

2 Μάχη πλησίον της µονής Γηροκοµείου Πατρών
3 Ίδρυση φιλελληνικών κοµιτάτων στη Γερµανία

7-9 Μάχες στο χωριό Ρωµανού Πατρών και στη θέση «Λινόν του Χουσεΐναγα»
10 Μάχη της Γράνας
10 Εκδίδεται στο Μεσολόγγι η χειρόγραφη εφηµερίδα Αιτωλική
26 Μάχη στα Βασιλικά Λοκρίδας

Σεπτέµβριος
4 ∆ολοφονία του Π. Καρατζά στη µονή Οµπλού
6 Αποφυλάκιση όσων Πελοποννήσιων κρατούνταν όµηροι στην Τριπολιτσά
7 Άφιξη οθωµανικού στόλου στην Πάτρα
8 Θάνατος του επισκόπου Ωλένης Φιλάρετου στην Τριπολιτσά
9 Πολιορκία της µονής Σέκου (Μολδαβία)
9 Νέα µάχη στο χωριό Σαραβάλι Πατρών
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9 Vrachori (Agrinio) Ottomans surrender to G. Varnakiotis
10 Omer Vryoni Pasha occupies Livadia
13 Battle at Poussi, Ilia
14 Start of the Revolution in Crete
14 Arrest and imprisonment of A. Ypsilantis in Austria
16 Start of the siege of Zapantio (Megali Chora)
17 Battle at Prut river and death of Karpenisiotis
18 Battle at Makrynoros
18 Battle at Peta, Arta
18 Battle at Afti, near Karvasaras (Amfilochia)
25 I. Kolettis and G. Ragos declare the Revolution in Epirus 

July
3 Battle at Mavra Vouna, Kalavryta 

D. Ypsilantis is appointed Commander in Chief in Moreas
6 Delivery of a Russian ultimatum to the Sublime Porte
11 Massacres of Christian populations in Kos

12-13 Battles at Pournarokastro and Eglykada, Patras
14 Severance of diplomatic relations between Russia and the Ottoman Empire
15 Battle at Peta, Arta
16 Battle in the village of Saravali, Patras
20 Omer Vryoni Pasha and Omer Bey of Karystos capture Athens 
20 Arrival of A. Mavrokordatos in Messolonghi
23 The castle of Monemvasia is surrendered to the Greek troops

24-25 C. Perraivos captures Parga
28 The enemy re-captures Parga

Arrival of foreign-born personalities in the revolted Greek territory
August

2 Battle near Girokomio Monastery, Patras
3 Establishment of philhellenic committees in Germany

7-9 Battles in the village of Romanos of Patras and at Linon of Houssein Aga
10 Battle at Grana
10 The handwritten newspaper Aetoliki is published in Messolonghi 
26 Battle at Vassilika, in Lokrida

September
4 Assassination of P. Karatzas in the monastery of Oblos
6 The Peloponnesians who were held hostage in Tripolitsa are released from prison
7 Arrival of the Ottoman fleet in Patras
8 Death of Philaretos, Bishop of Oleni, in Tripolitsa
9 Siege of Sekos Monastery (Moldavia)
9 Battle in Saravali village, Patras
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9 Μάχη στη θέση Πουρναρόκαστρο Πατρών
12 Οθωµανικός στόλος πλέει προς τη Βοστίτσα υπό την ηγεσία του Καρά Αλήµπεη και Ισµαήλµπεη Γιβραλτάρ
19 Άφιξη φιλελλήνων εθελοντών στον ελλαδικό χώρο
23 Άλωση της Τριπολιτσάς
23 Θάνατος του Γ. Ολύµπιου στη µονή του Σέκου
23 Πυρπόληση του γαλαξιδιώτικου στόλου στο Γαλαξίδι

Καταστολή της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες
Πυρπόληση της Βοστίτσας από τις οθωµανικές δυνάµεις

30 Ναυµαχία στο Κατάκολο Ηλείας
Οκτώβριος

21 Οι ελληνικές δυνάµεις καταλαµβάνουν την Πάτρα όχι όµως και το κάστρο της
Ο Γιουσούφ πασάς ανακαταλαµβάνει την Πάτρα

25 Ο Μ. Κοµνηνός Αφεντούλης ανακηρύσσεται Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης
30 Καταστολή των επαναστατικών κινητοποιήσεων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Νοέµβριος
4 Μάχη του Χαλανδρίου
4 ∆εύτερη πολιορκία της Αθήνας από τις ελληνικές δυνάµεις
4 Συγκρότηση Προσωρινής ∆ιοίκησης ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος
9 Ψήφιση Οργανισµού ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος
13 Σουλιώτες κυριεύουν την Άρτα
15 Συνέλευση Σαλώνων
17 Συγκρότηση Άρειου Πάγου (ανατολική Στ. Ελλάδα)

Εκδίδεται στο Βραχώρι η χειρόγραφη εφηµερίδα Αχελώος
∆εκέµβριος

1 Ο ∆. Υψηλάντης πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας
3-4 Ανεπιτυχής έφοδος για την άλωση του Ναυπλίου
3-4 Ανεπιτυχείς ενέργειες για την κατάληψη της Ακρόπολης Αθηνών
15 Οι Οθωµανοί καταλαµβάνουν το Άγιο Όρος και εγκαθιστούν φρουρά
20 Έναρξη εργασιών της Α΄ Εθνοσυνέλευσης (Πιάδα Επιδαύρου)
27 Ψήφιση Οργανισµού Πελοποννησιακής Γερουσίας

1822

Ιανουάριος
1 Ψήφιση του Προσωρινού Πολιτεύµατος της Ελλάδος και έκδοση της ∆ιακηρύξεως της Πολιτικής Υπάρξεως και Ανεξαρτησίας 

του Ελληνικού Έθνους, ως πράξη ιδρυτική του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (Α΄ Εθνοσυνέλευση) 
14 Οι Οθωµανοί παραδίδουν τον Ακροκόρινθο στον ∆. Υψηλάντη
24 Θάνατος του Αλή πασά στα Ιωάννινα

Φεβρουάριος
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9 Battle at Pournarokastro, Patras
12 The Ottoman fleet sails towards Vostitsa, under the command of Kara-Ali Bey and Ismail Gibraltar Pasha
19 Philhellene volunteers arrive in the Greek territory
23 Fall of Tripolitsa
23 G. Olympios dies at Sekos monastery
23 The fleet of Galaxidi is burned down in Galaxidi

Suppression of the Revolution in the Danubian Principalities
The Ottoman forces burn down Vostitsa

30 Naval battle at Katakolo, Ilia
October

21 The Greek forces capture the city of Patras, but not its castle
Yusuf Pasha re-captures Patras

25 M. Komninos Afentoulis is appointed Governor-General of Crete
30 The Revolution is suppressed in Kassandra, Chalkidiki

November
4 Battle at Chalandri
4 Second siege of Athens by the Greek forces
4 Establishment of the Provisional Senate of Western Greece
9 Approval of the Senate of Western Continental Greece
13 Souliotes capture Arta
15 Assembly at Salona
17 Establishment of the Areopagus (eastern Central Greece)

The handwritten newspaper Acheloos is published in Vrachori
December

1 D. Ypsilatis is appointed President of the Peloponnesian Senate
3-4 Unsuccessful raid to capture Nauplion
3-4 Unsuccessful actions to capture the Acropolis of Athens
15 The Ottomans capture Mount Athos and establish a guard
20 The First National Assembly (Piada of Epidaurus) commences
27 Approval of the Peloponnesian Senate

1822

January
1 The Provisional Constitution of Greece is adopted and the Declaration of the Political Entity and Independence 

of the Greek State is published as the founding act of the independent Greek state (First National Assembly) 
14 The Ottomans surrender Acrocorinth to D. Ypsilantis
24 Death of Ali Pasha in Ioannina

February
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19-22 Επαναστατικές ενέργειες στην κεντρική Μακεδονία (Νάουσα, Βέροια)
20 Ναυµαχία των Πατρών
20 Άφιξη στο Μεσολόγγι του J. J. Meyer
26 Μάχη πλησίον του χωριού Χαλανδρίτσα Αχαΐας

Μάρτιος
2 Μάχη στην περιοχή της µονής Γηροκοµείου Πατρών
7 Αψιµαχίες πλησίον της Πάτρας

8-13 Επαναστατικές ενέργειες στην Πιερία και την περιοχή του Ολύµπου
9 Νέα µάχη στην περιοχή της µονής Γηροκοµείου Πατρών
11 Επανάσταση στη Χίο υποκινούµενη από τον Λ. Λογοθέτη
30 Η σφαγή της Χίου 

Απρίλιος 
2 Μάχη στο Πατρατζίκι (Υπάτη)
6 Καταστολή της Επανάστασης σε Όλυµπο και Νάουσα

Μάιος
23 Αποβίβαση στο Μεσολόγγι του εκστρατευτικού σώµατος για την Ήπειρο

Ιούνιος 
6 Πυρπόληση της οθωµανικής ναυαρχίδας στον Τσεσµέ 
10 Μάχη στο Κοµπότι Άρτας
10 Παράδοση της οθωµανικής φρουράς στην Ακρόπολη
23 Λήξη της πολιορκίας της Πάτρας από τον Θ. Κολοκοτρώνη

Ιούλιος 
1 Έναρξη εκστρατείας του Μαχµούτ πασά (∆ράµαλης) προς την Πελοπόννησο και πυρπόληση της Θήβας
4 Μάχη στου Πέτα και ολοσχερής αφανισµός του Τάγµατος των Φιλελλήνων
5 Ο Μαχµούτ πασάς καταλαµβάνει την Ακροκόρινθο

Πολιορκία και κατάληψη του Άργους από τον Μαχµούτ πασά (∆ράµαλη)
20-22 Αποτροπή του εχθρικού στόλου από τον Αθ. Ραζηκότσικα να καταλάβει το νησάκι Βασιλάδι στη λιµνοθάλασσα 

του Μεσολογγίου
24 Οθωµανικός στόλος επιχειρεί ανεπιτυχώς απόβαση στη Μαύρη Αλυκή (Τουρλίδα)
26 Αποδεκατισµός των στρατευµάτων του Μαχµούτ πασά (∆ράµαλης) στα ∆ερβενάκια

Συνθηκολόγηση και αποχώρηση των Σουλιωτών από την Ήπειρο
Νέα εκστρατεία οθωµανικών δυνάµεων στη ∆υτική Ελλάδα

Αύγουστος 
4 Μάχες Λάκκων, Θερίσου και Αποκορώνου στην Κρήτη

Ενίσχυση των οθωµανικών δυνάµεων στην Κρήτη
10 Μάχη στον Αετό Ξηροµέρου
12 Ο G. Canning αναλαµβάνει υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας

Σεπτέµβριος 
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19-22 Revolutionary actions in central Macedonia (Naoussa, Veria)
20 Naval battle of Patras
20 Arrival of J. J. Meyer in Messolonghi
26 Battle near Chalandritsa village, Achaea

March
2 Battle in the area of the Girokomio monastery in Patras
7 Clashes near Patras

8-13 Revolutionary actions in Pieria and in the region of Mount Olympus
9 Second battle near Girokomio Monastery, Patras
11 Revolt in Chios, motivated by L. Logothetis
30 Massacre of Chios 

April 
2 Battle at Patratziki (Ypati)
6 Suppression of the Revolution in Olympus and Naoussa

May
23 The expeditionary corps heading to Epirus lands in Messolonghi

June 
6 Burning of an Ottoman flagship in Cesme 
10 Battle at Koboti, Arta
10 Surrender of the Ottoman guard at the Acropolis
23 T. Kolokotronis ends the siege of Patras

July 
1 Mahmud Dramali Pasha embarks on an expedition to the Peloponnese and Thebes is burned down
4 Battle of Peta and decimation of the Batallion of the Philellenes
5 Mahmud Pasha re-captures Acrocorinth

Mahmud Dramali Pasha besieges and captures Argos
20-22 A. Ratzikosikas prevents the Ottoman fleet from occupying the islet of Vasiladi in the lagoon of Messolonghi

24 The Ottoman fleet attempts to land in Mavri Aliki (Tourlida) without success
26 Mahmud Dramali Pasha’s troops are decimated at Dervenakia 

The Souliotes capitulate and evacuate Epirus
New expedition of Ottoman forces in Western Greece

August 
4 Battles at Lakki, Therisos, and Apokoronos in Crete

Reinforcement of Ottoman forces in Crete
10 Battle at Aetos in Xiromero
12 G. Canning takes over as England’s Foreign Secretary

September 
8 Naval battle of Spetses
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8 Ναυµαχία των Σπετσών
10 Ναυµαχία στον κόλπο του Ναυπλίου

Οκτώβριος 
25 Έναρξη πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου υπό τους Μεχµέτ Ρεσίτ πασά Κιουταχή και Οµέρ πασά Βρυώνη

26-27 Σφοδρός κανονιοβολισµός του Μεσολογγίου
28 Ο Κ. Κανάρης πυρπολεί την ναυαρχίδα του οθωµανικού στόλου στην Τένεδο

Κατάληψη των Σαλώνων (Άµφισσα) και πυρπόλησή τους από τον Κιοσέ Μεχµέτ
Νοέµβριος 

9 Ναυτική δύναµη των Σπετσών και της Ύδρας απελευθερώνει τη θαλάσσια επικοινωνία µε το Μεσολόγγι
11 Υδραίικος στόλος ενισχύει µε στρατεύµατα τη φρουρά του Μεσολογγίου
11 Θάνατος στο Μεσολόγγι του Γερµανού στρατηγού και φιλέλληνα Karl von Normann
26 Ο Μαχµούτ πασάς (∆ράµαλης) πεθαίνει στην Κόρινθο

29-30 Ο Στ. Σταϊκόπουλος καταλαµβάνει το Παλαµήδι
∆εκέµβριος

4 ∆ιάγγελµα του προέδρου των Η.Π.Α. J. Monroe υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης
22 Παράδοση της οθωµανικής φρουρά του Ναυπλίου

24-25 Ανεπιτυχής έφοδος των εχθρικών δυνάµεων στο Μεσολόγγι
25 Μάχη στην Κατοχή της επαρχίας Βονίτσης - Ξηροµέρου
31 Λύση της πολιορκίας του Μεσολογγίου

1823

Ιανουάριος
6 Μάχη της Ακράτας 
18 Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα του Εκτελεστικού σώµατος
28 Μάχη παρά τον ποταµό Φύδαρι (Εύηνος) προς το µέρος της Λεπενούς

Μάρτιος
7 Οχυρωµατικές εργασίες στο Μεσολόγγι
25 Η Αγγλία αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εµπόλεµο έθνος
30 Έναρξη εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης (Άστρος Κυνουρίας)

Απρίλιος
13 Νόµος της Επιδαύρου
16 Ναυµαχία της Μυτιλήνης
18 Λήξη της Β΄ Εθνοσυνέλευσης
23 ∆ιορισµός του Μ. Τοµπάζη ως Αρµοστή της Κρήτης

Ιούνιος
4 Ο Κ. Μεταξάς διορίζεται Γενικός Έπαρχος Αιτωλοακαρνανίας

10-11 Οθωµανικές νίκες σε ∆αύλεια, Αράχοβα και Όσιο Λουκά
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10 Naval battle in the gulf of Nauplion
October 

25 Start of the first siege of Messolonghi by Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) and Omer Vryoni Pasha
26-27 Second shelling of Messolonghi

28 K. Kanaris burns the flagship of the Ottoman fleet at Tenedos
Salona (Amfissa) is captured and burned down by Kiose Mehmed

November 
9 A naval force from Spetses and Hydra restores maritime connection to Messolonghi
11 A Hydriot fleet reinforces the guard of Messolonghi
11 Death of Karl von Normann, German General and philellene, in Messolonghi
26 Death of Mahmud Dramali Pasha in Corinth

29-30 S. Staikopoulos sieges Palamidi
December

4 U.S.A. President J. Monroe’s speech in favour of the Greek Revolution
22 Surrender of the Ottoman guard of Nauplion

24-25 Unsuccessful raid of Messolonghi by the enemy forces
25 Battle at Katochi, in the province of Vonitsa - Xiromero
31 End of the siege of Messolonghi

1823

January
6 Battle of Akrata 
18 Nauplion becomes the seat of the Executive Administration
28 Battle at Fydaris (Evinos) river towards Lepenou

March
7 Fortification works in Messolonghi
25 England recognises Greeks as a warring nation
30 The Second National Assembly (Astros of Kynouria) commences

April
13 The Law of Epidaurus
16 Naval battle of Mytilene
18 The Second National Assembly is concluded
23 M. Tombazis is appointed Commissioner of Crete

June
4 K. Metaxas is appointed Prefect of Aetoloakarnania

10-11 Ottoman victories at Davlia, Arachova, and Osios Loukas
July
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Ιούλιος
12 Άφιξη λόρδου Byron στο Αργοστόλι
14 Απόπειρα οθωµανικών δυνάµεων να αποβιβαστούν στο Κρυονέρι Μεσολογγίου

Αύγουστος
9 Μάχη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου
9 Θάνατος του Μ. Μπότσαρη

10, 12 Μάχη του Κεφαλόβρυσου
28 Μάχη της Καλιακούδας 

Σεπτέµβριος
∆εύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου

Οκτώβριος
2 Μάχη πλησίον του Ανατολικού (Αιτωλικού), όπου σκοτώθηκε ο οπλαρχηγός Β. Σουλιώτης
3 Έντονος κανονιοβολισµός του Ανατολικού από τους Μουσταφά πασά και Οµέρ πασά Βρυώνη
7 Παράδοση οθωµανικής φρουράς του κάστρου της Κορίνθου στον Θ. Κολοκοτρώνη

Νοέµβριος
18 Επιτυχηµένη ενέδρα στη θέση «Σκαλί» Αιτωλικού (Φοινικιά) από τον Κ. Τζαβέλλα
26 Το Βουλευτικό σώµα εγκαθίσταται στο Κρανίδι
30 Ο Αλ. Μαυροκορδάτος καταφτάνει στο Μεσολόγγι και παραλαµβάνει τη ∆ιοίκηση της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδας από 

τον Κ. Μεταξά
30 Άρση της πολιορκίας του Ανατολικού (Αιτωλικού)

∆εκέµβριος
24 Άφιξη του λόρδου Byron στο Μεσολόγγι
28 Σχέδιο των Τριών Τµηµάτων (9 Ιανουαρίου ν.η.)

1824

Ιανουάριος
1 Έκδοση εφηµερίδας Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι από τον Ελβετό φιλέλληνα J. J. Meyer

Φεβρουάριος
9 Σύναψη του πρώτου δανείου της Ανεξαρτησίας στο Λονδίνο

Μάρτιος
17 Ο λόρδος Byron πολιτογραφείται δηµότης Μεσολογγίου
19 Έναρξη εµφύλιου πολέµου στην Πελοπόννησο
20 Έκδοση της 4γλωσσης εφηµερίδας Telegrafo Greco στο Μεσολόγγι

Ο Σουλτάνος Mahmud ΙΙ ζητά τη συνδροµή του Μεχµέτ Αλή της Αιγύπτου για την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης
Απρίλιος

7 Ο λόρδος Byron πεθαίνει στο Μεσολόγγι
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12 Arrival of Lord Byron in Argostoli
14 Ottoman forces attempt to land in Kryoneri, Messolonghi

August
9 Battle at Kefalovryso, Karpenisi
9 Death of M. Botsaris

10, 12 Battle at Kefalovryso
28 Battle at Kaliakouda 

September
Second siege of Messolonghi

October
2 Battle near Anatolikon (Aetoliko), during which chieftain Souliotis dies
3 Anatolikon is heavily shelled by Moustafa Pasha and Omer Vryoni Pasha
7 The Ottoman guard of the Corinth castle surrenders to T. Kolokotronis

November
18 Successful ambush by K. Tzavellas at Skali, Aetoliko (Finikia)
26 Kranidi becomes the seat of the Parliamental Administration
30 A. Mavrokordatos arrives in Messolonghi and takes over the Senate of Western Continental Greece

from K. Metaxas
30 End of the siege of Anatolikon (Aetoliko)

December
24 Arrival of Lord Byron in Messolonghi
28 The Three-Part Plan (January 9, new calendar)

1824

January
1 The newspaper Ellinika Chronika is published by Swiss Philellene J. J. Meyer in Messolonghi

February
9 Conclusion of the first Independence loan in London

March
17 Lord Byron becomes a citizen of Messolonghi
19 Start of the civil war in the Peloponnese
20 The quadrilingual newspaper Telegrafo Greco is published in Messolonghi

Sultan Mahmud II requests the assistance of Muhammad Ali to suppress the Greek Revolution
April

7 Death of Lord Byron in Messolonghi
Ibrahim Pasha is appointed Governor of the Peloponnese by the Sultan
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Ο Ιµπραήµ πασάς ορίζεται διοικητής Πελοποννήσου από τον Σουλτάνο
Μάιος

27 Καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη 
30 Καταστροφή της Κάσου από τον οθωµανοαιγυπτιακό στόλο

Ιούνιος
2 Τερµατισµός του πρώτου εµφυλίου πολέµου
3 Μάχη στη Σκουλικαριά Άρτας 
16 Ολοκληρώνεται η οχύρωση της νησίδας Προκοπανίστου
21 Καταστροφή των Ψαρών

Ιούλιος
5-6 Μάχες σε Μαραθώνα, Καπανδρίτι και Άµπλιανη
12 Μάχη στα Λεχαινά Ηλείας
20 Καταβολή της πρώτης δόσης από το αγγλικό δάνειο
20 Ο Οµέρ πασάς Βρυώνης αποβιβάζεται στον Καρβασαρά (Αµφιλοχία)

Αύγουστος
5 Ο Σπ. Τρικούπης εκλέγεται εκπρόσωπος του Μεσολογγίου στο Βουλευτικό σώµα
6 Ναυµαχία της Μυκάλης
29 Ναυµαχία του Γέροντα

Σεπτέµβριος
15 Μάχη στην Πανάσσαρη (Παρνασσός)

24-25 Ναυµαχία µεταξύ Καράµπουρνων και Καρδαµύλων Χίου
Οκτώβριος

14 Αποκλεισµός της Πάτρας από τα στρατεύµατα του Α. Λόντου
Αποχώρηση οθωµανικών δυνάµεων από την ανατολική Στ. Ελλάδα

Νοέµβριος
6 ∆ιάλυση του οθωµανικού στρατοπέδου του Οµέρ πασά Βρυώνη στον Καρβασαρά (Αµφιλοχία)
12 Νέες εµφύλιες συγκρούσεις στην Πελοπόννησο. 
12 ∆ολοφονία του Π. Κολοκοτρώνη από κυβερνητικούς

Εισβολή Ρουµελιωτών υπό τον Ι. Γκούρα στην Κορινθία
Ρουµελιώτικα στρατεύµατα καταστρέφουν ολοσχερώς το αρχοντικό του Γ. Σισίνη στη Γαστούνη
Λεηλασίες στη περιοχή της Γαστούνης από Ρουµελιώτες και Σουλιώτες

∆εκέµβριος
3-8 Ρουµελιώτες στρατιώτες λεηλατούν τη Βοστίτσα και τα Καλάβρυτα

13-16 ∆υνάµεις Ρουµελιωτών υπό τους Κ. Τζαβέλα και Γ. Καραϊσκάκη µάχονται Πελοποννήσιους στην Κερπινή Καλαβρύτων

1825

Ιανουάριος
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May
27 Suppression of the Revolution in Crete 
30 Destruction of Kassos by the Ottoman-Egyptian fleet

June
2 End of first civil war
3 Battle at Skoulikaria, Arta 
16 Completion of fortifications on Prokopanistos islet
21 Destruction of Psara

July
5-6 Battles at Marathonas, Kapandriti and Abliani
12 Battle at Lechena, Ilia
20 Payment of the first instalment of the English loan
20 Omer Vryoni Pasha lands in Karvasaras (Amfilochia)

August
5 S. Trikoupis is elected representative of Messolonghi in the Parliamental Administration
6 Naval battle of Mykali
29 Naval battle of Gerontas

September
15 Battle at Panassari (Parnassos)

24-25 Naval battle in the strait between Karaburna, Asia Minor, and Kardamyla, Chios
October

14 Blockade of Patras by A. Londos’s troops
Ottoman forces leave eastern Central Greece

November
6 Disbandment of Omer Vryoni’s Ottoman troops in Karvasaras (Amfilochia)
12 Further civil clashes in the Peloponnese 
12 Assassination of P. Kolokotronis by pro-governmentals

Invasion of Roumeliotes, led by I. Gouras in Corinthia
Roumeliot troops destroy G. Sisinis’s house in Gastouni
Roumeliot and Souliot troops plunder the area of Gastouni

December
3-8 Roumeliot troops plunder Vostitsa and Kalavryta

13-16 Roumeliot forces, led by K. Tzavelas and G. Karaiskakis, fight Peloponnesians in Kerpini, Kalavryta

1825

January
Armed Roumeliot troops plunder areas in the north and north-western Peloponnese



Χ Ρ Ο Ν ΟΛΟ Γ Ι Ο Τ Ω Ν Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΟ Τ Ε Ρ Ω Ν Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑΤ Ι Κ Ω Ν Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  ( 1 8 2 1 - 1 8 3 0 )

���

Ρουµελιώτες ένοπλοι λεηλατούν περιοχές της βόρειας και βορειοδυτικής Πελοποννήσου
26 Σύναψη του δεύτερου δανείου της Ανεξαρτησίας (Λονδίνο)

Τερµατισµός του δεύτερου εµφυλίου πολέµου
Φεβρουάριος

4 Μάχη πλησίον της Ναυπάκτου
6 Προφυλακίσεις Πελοποννησίων αντικυβερνητικών (Θ. Κολοκοτρώνης, Α., Κ. και Ν. ∆εληγιάννης κ.ά.) στη µονή 

Προφήτου Ηλία στην Ύδρα
11-12 Απόβαση ισχυρών αιγυπτιακών δυνάµεων υπό τον Ιµπραήµ πασά στη Μεθώνη

Εκστρατεία εναντίον των εχθρικών στρατευµάτων υπό τη διοίκηση του Κ. Σκούρτη
Μάρτιος

15 Μάχη στη Σχοινόλακα Πυλίας
23 Ο Μεχµέτ Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής) διασχίζει ανεµπόδιστος το Μακρυνόρος και εισβάλει στην περιοχή του Βάλτου 

και του Ξηροµέρου
Απρίλιος

7 Μάχη στο Κρεµµύδι Μεσσηνίας
7 Ο Οδ. Ανδρούτσος φυλακίζεται στην Ακρόπολη
15 Άφιξη στρατευµάτων του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) στο Μεσολόγγι 
15 Έναρξη τρίτης πολιορκίας του Μεσολογγίου
16 Αµφίρροπη µάχη στο Κεφαλόβρυσο Θέρµου

22-23 Μάχες στη θέση «Παπαδιά» της επαρχίας Ναυπακτίας πλησίον της Λοµποτινά
23 Ο Μεχµέτ Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής) αποκλείει το Ανατολικόν και το Μεσολόγγι
25 Μάχη στον Προφήτη Ηλία πλησίον του Μεσολογγίου
26 Θάνατος των Α. Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς), Α. Τσαµαδού και κόµη Σανταρόζα στο νησίδιο Σφακτηρία
26 Ο Ιµπραήµ πασάς καταλαµβάνει τη Σφακτηρία
30 ∆ολιοφθορές στον αιγυπτιακό στόλο από τον Α. Μιαούλη στη Μεθώνη 

Άµαχοι πληθυσµοί µεταφέρονται από την Ακαρνανία στο νησί Κάλαµος των Επτανήσων 
Μάιος

6 Οι πολιορκηµένοι στο Μεσολόγγι επιχειρούν µια πρώτη έξοδο από την πόλη
10 Ο ελληνικός στόλος ανεφοδιάζει τους πολιορκηµένους στο Μεσολόγγι
11 Παράδοση της φρουράς του Νεοκάστρου στον Ιµπραήµ πασά
18 Απελευθέρωση και αµνήστευση των ηττηµένων του εµφυλίου
20 Μάχη στο Μανιάκι και θάνατος του Γρ. ∆ικαίου (Παπαφλέσσας)
20 Ναυµαχία του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο)
29 Κατάληψη της Καλαµάτας από τον Ιµπραήµ πασά

Ιούνιος
5 ∆ολοφονία του Οδ. Ανδρούτσου στην Ακρόπολη
8 Εχθρικές δυνάµεις επιχειρούν ανεπιτυχώς να καταλάβουν τα κανονιοστάσια Κυριακούλη και Σαχτούρη (νησίδιο Μαρµαρού 

ή Πλώσταινα)
10 Κατάληψη Τριπολιτσάς από τον Ιµπραήµ πασά



T I M E L I N E  O F  M A J O R  R E V O L U T I O N A R Y  E V E N T S  O F  N AT I O N A L  A N D  R E G I O N A L  I N T E R E S T  ( 1 8 2 1 - 1 8 3 0 )  

���

26 Conclusion of the second Independence Loan (London)
End of the second civil war

February
4 Battle near Nafpaktos
6 Imprisonment of Peloponnesian anti-government chieftains (T. Kolokotronis, A., K. and N. Deligiannis, 

and others) at the monastery of Profitis Ilias, Hydra
11-12 Powerful Egyptian forces, led by Ibrahim Pasha, land in Methoni

Expedition organised by K. Skourtis against the enemy garrison
March

15 Battle at Schinolakka, Pylia
23 Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) passes through Makrynoros and invades the areas of Valtos and Xiromero

April
7 Battle at Kremmydi, Messinia
7 Imprisonment of O. Androutsos at the Acropolis
15 Arrival of Mehmed Reshid Pasha’s (Kutahye) garrison in Messolonghi 
15 Beginning of the third siege of Messolonghi
16 Inconclusive battle at Kefalovryso in Thermos

22-23 Battles at Papadia, in the province of Nafpaktia, near Lobotina
23 Blockade of Anatolikon and Messolonghi by Mehmed Reshid Pasha (Kutahye)
25 Battle at Profitis Ilias, near Messolonghi
26 Death of A. Papageorgiou (Anagnostaras), A. Tsamados, and Count Santarosa on the islet of Sfaktiria
26 Ibrahim Pasha captures Sfaktiria
30 A. Miaoulis sabotages the Egyptian fleet in Methoni 

Non-combatants are transported from Akarnania to the Ionian island of Kalamos 
May

6 First Exodus of the besieged in Messolonghi
10 The Greek fleet brings supplies to the besieged in Messolonghi
11 The Neokastro guard surrenders to Ibrahim Pasha
18 The defeated chieftains of the civil war are released from prison and are granted amnesty
20 Battle of Maniaki and death of Gr. Dikaios (Papaflessas)
20 Naval battle of Cape Caphereus (Cavo d’Oro)
29 Ibrahim Pasha captures Kalamata

June
5 Assassination of O. Androutsos at the Acropolis
8 Enemy forces attempt to capture the batteries ‘Kiriakoulis’ and ‘Sachtouris’ (on the islet of Plostena) 

without success
10 Tripolitsa is captured by Ibrahim Pasha
13 Battle of Verga (Messinian Mani)
13 Battle at the Mills of Lerna and interception of the course of the Egyptian troops
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13 Μάχη της Βέργας (µεσσηνιακή Μάνη)
13 Μάχη στους Μύλους της Λέρνας και ανακοπή της πορείας του αιγυπτιακού στρατού
20 Επίθεση πολιορκηµένων στα χαρακώµατα του Κιουταχή
23 Ήττα του Θ. Κολοκοτρώνη στα Τρίκορφα

Ιούλιος
1 Μάχη του Καρπενησίου
9 Μάχη στα Βέρβαινα 
21 Αποτυχία Κιουταχή να καταλάβει το Μεσολόγγι

23-25 Ελληνικός στόλος ναυµαχώντας στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου κατορθώνει να άρει το ναυτικό αποκλεισµό
24 Αίτηση Προστασίας
27 Μάχη στα Βέρβαινα και διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου από τον Ιµπραήµ πασά

Αύγουστος
2 Κατάληψη του νησιού Γραµβούσα από Κρήτες επαναστάτες
10 Απόπειρα πυρπόλησης αιγυπτιακού στόλου στην Αλεξάνδρεια από τον Κ. Κανάρη

Σεπτέµβριος
28 Νικηφόρες πολεµικές επιχειρήσεις του Γ. Καραϊσκάκη στον Καρβασαρά

Οκτώβριος
5 Παύση δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τους Μεχµέτ Ρασίτ πασά (Κιουταχής) και Οµέρ πασά Βρυώνη
12 Μάχη στην Αλαµάνα 
19 Μάχη στις Θερµοπύλες 

Νοέµβριος
1 Ο Γ. Καραϊσκάκης συγκρούεται µε τον Ντελήµπαση κοντά στις Λάσπες Αιτωλοακαρνανίας
6 Επιθέσεις του Ιµπραήµ πασά σε περιοχές της Ηλείας
9 Οι αιγυπτιακές δυνάµεις διαβαίνουν τον Αλφειό και πυρπολούν τον Πύργο Ηλείας
9 Ο Ιµπραήµ πασάς µε τα στρατεύµατά του πυρπολεί τη Γαστούνη Ηλείας

9-11 Μάχη στο Βαρθολοµιό 
10 Μάχη των στρατιωτικών δυνάµεων του Ιµπραήµ πασά πλησίον του χωριού Χλεµούτσι Ηλείας

Αιγυπτιακά στρατεύµατα πολιορκούν µονές στην Ηλεία και σκοτώνουν τους υπερασπιστές τους
21, 23 Εφοδιασµός του Μεσολογγίου από τον ελληνικό στόλο υπό τη διοίκηση του Α. Μιαούλη

21 Ναυµαχία στον κόλπο του ∆ραγαµέστου (Αστακός)
25 Μάχη στον Άγιο Αθανάσιο έξω από το Ανατολικόν (Αιτωλικό)
25 Ναυµαχία στη θαλάσσια περιοχή της Γλαρέντζας (Κυλλήνης)

∆εκέµβριος
3 Αµφίρροπη µάχη στη Σκαφιδιά Ηλείας 
12 Αιγυπτιακά στρατεύµατα αποβιβάζονται στο Κρυονέρι
26 Ο Ιµπραήµ πασάς ενισχύει τους Οθωµανούς πολιορκητές στο Μεσολόγγι

Εισβολή Οθωµανών στο τελωνείο του Πύργου Ηλείας
Επίθεση των εχθρικών δυνάµεων στο Φραγκοπήδηµα και τη Σκαφιδιά Ηλείας
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20 The besieged attack the trenches of Mehmed Reshid Pasha
23 T. Kolokotronis is defeated in Trikorfa

July
1 Battle at Karpenisi
9 Battle at Vervaina 
21 Kioutahye fails to capture Messolonghi

23-25 Following a series of naval battles in the lagoon of Messolonghi, the Greek fleet succeeds in lifting the blockade 
of the city

24 Application for Protection
27 Battle at Vervaina and disbandment of the Greek camp by Ibrahim Pasha

August
2 Capture of the island of Gramvoussa by Cretan revolutionaries
10 K. Kanaris fires against the Egyptian fleet in Alexandria

September
28 Victorious military operations by G. Karaiskakis in Karvasaras

October
5 End of the second siege of Messolonghi by Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) and Omer Vryoni Pasha
12 Battle at Alamana 
19 Battle at Thermopylae 

November
1 Clashes between G. Karaiskakis and Delibasis near Laspes, Aetoloakarnania
6 Attacks launched by Ibrahim Pasha in the region of Ilia
9 The Egyptian forces cross Alfios river and burn down Pyrgos in Ilia
9 Ibrahim Pasha’s garrison burns down Gastouni in Ilia

9-11 Battle at Vartholomio 
10 Battle against the garrison led by Ibrahim Pasha near the village of Chlemoutsi in Ilia

Egyptian troops besiege monasteries in Ilia and kill the monasteries’ defenders
21, 23 Messolonghi is reinforced with supplies by the Greek fleet under the command of A. Miaoulis

21 Naval battle in the gulf of Dragamestos (Astakos)
25 Battle at Agios Athanassios, in the outskirts of Anatolikon (Aetoliko)
25 Naval battle in the sea area of Glarentza (Kyllini)

December
3 Inconclusive battle in Skafidia, Ilia 
12 Egyptian troops land in Kryoneri
26 Ibrahim Pasha reinforces the Ottoman besiegers of Messolonghi

Ottomans invade the customs office in Pyrgos, Ilia
Attack by enemy forces in Frangopidima and Skafidia in Ilia

1826
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1826

Ιανουάριος
9 Προσπάθειες ανεφοδιασµού των πολιορκηµένων στο Μεσολόγγι
10 Ναυµαχία πλησίον του Μεσολογγίου
16 Νικηφόρα ναυµαχία για τους Έλληνες πλησίον του Μεσολογγίου
23 Αµφίρροπη ναυµαχία πλησίον του Μεσολογγίου

Φεβρουάριος
12 Αποτυχηµένη εκστρατεία του Ch. Fabvier στην Εύβοια
16 Σφοδρός κανονιοβολισµός του Μεσολογγίου από τις εχθρικές δυνάµεις
20 ∆ιακόπτεται η έκδοση των Ελληνικών Χρονικών
20 Καταλαµβάνεται το νησίδιο Βασιλάδι, το προπύργιο του Μεσολογγίου, από τα εχθρικά στρατεύµατα
26 Οι Αιγύπτιοι κυριεύουν τα νησίδια Βασιλάδι, Ντολµάς και Πόρος, ελέγχοντας πλέον τη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου 

Μάρτιος
1 Συνθηκολόγηση και παράδοση του Ανατολικού (Αιτωλικού) στον Ιµπραήµ πασά
23 Πρωτόκολλο Πετρούπολης (4 Απριλίου ν.η.)
25 Μάχη στην Κλείσοβα (νησίδιο στον Πατραϊκό Κόλπο)

Απρίλιος
6 Έναρξη εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο
10 Ηρωική έξοδος της φρουράς του Μεσολογγίου
12 Η αυτοθυσία του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ στο Μεσολόγγι
16 Λήξη εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης 

Μάχη στη µονή Ροφιά (Αγιασωτήρα) Ηλείας
30 Επάνοδος του Ιµπραήµ πασά από το Μεσολόγγι στην Πελοπόννησο

Μάιος
5 Συνθηκολόγηση και παράδοση του Ανατολικού (Αιτωλικού) στις εχθρικές δυνάµεις
5 Μάχη στη θέση «Καστράκι» Αιγιάλειας
15 Άφιξη των υπολειµµάτων της φρουράς του Μεσολογγίου στο Ναύπλιο
17 Τα αιγυπτιακά στρατεύµατα πυρπολούν την Ανδρίτσαινα Ηλείας 
17 Ο εχθρός πολιορκεί και πάλι τη Λίµνη της Αγουλινίτσας

Ο Ιµπραήµ πασάς πυρπολεί την Άλβαινα (Μίνθη Ζαχάρως)
30 Θάνατος του Π. Πατρών Γερµανού στο Ναύπλιο

Ιούνιος
20 Ο Μεχµέτ Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής) εισβάλλει στην Αττική

21-24 Ο Ιµπραήµ πασάς επιχειρεί ανεπιτυχώς να καταλάβει τη Μάνη 
22 Μάχη της Βέργας (µεσσηνιακή Μάνη)
25 Μάχη στον ∆υρό Γυθείου

Ιούλιος
3 Έναρξη της πολιορκίας των Αθηνών από τον Μουστάµπεη
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January
9 Efforts to provide supplies to the besieged in Messolonghi
10 Naval battle near Messolonghi
16 Greek victory at the naval battle near Messolonghi
23 Inconclusive naval battle near Messolonghi

February
12 Unsuccessful expedition by C. Fabvier in Evia
16 Heavy shelling of Messolonghi by the enemy garrison
20 The newspaper Ellinika Chronika closes
20 The enemy garrison captures the islet of Vasiladi, a stronghold of Messolonghi
26 The Egyptians occupy the islets of Vasiladi, Dolmas, and Poros, and gain control of the lagoon of Messolonghi 

March
1 Capitulation and surrender of Anatolikon (Aetoliko) to Ibrahim Pasha
23 Protocol of St. Petersburg (April 4, new calendar)
25 Battle of Klisova (islet in the Gulf of Patras)

April
6 The Third National Assembly commences in Epidaurus
10 Heroic exodus of the guard of Messolonghi
12 Self-sacrifice of Joseph, Bishop of Rogi, in Messolonghi
16 The Third National Assembly is concluded 

Battle at the monastery of Rofias (Agiasotira) in Ilia
30 Ibrahim Pasha returns from Messolonghi to the Peloponnese

May
5 Capitulation and surrender of Anatolikon (Aetoliko) to the enemy forces
5 Battle at Kastraki, Aegialia
15 The remnants of the guard of Messolonghi arrive in Nauplion
17 The Egyptian troops burn down Andritsaina in Ilia 
17 The enemy besieges the Lake of Agoulinitsa again

Ibrahim Pasha burns down Alvaina (Minthi of Zacharo)
30 Death of P. Germanos III of Old Patras in Nauplion

June
20 Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) invades Attica

21-24 Ibrahim Pasha attempts to capture Mani without success 
22 Battle at Verga (Messinian Mani)
25 Battle at Dyros, Gythio

July
3 Start of the siege of Athens by Mustafa Bey
16 Naval Battle in Karlovassi, Samos
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16 Ναυµαχία στο Καρλόβασι της Σάµου
16 Άφιξη του Κιουταχή στην Αθήνα και στρατοπέδευσή του στη θέση Πατήσια

Αύγουστος
3 Κατάληψη της Αθήνας από τον Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) και φυγή των Ελλήνων στην Ακρόπολη

6, 8 Μάχες στο Χαϊδάρι Αττικής 
21 Ανεπιτυχής εκστρατεία του Ιµπραήµ πασά στη Μάνη

Σεπτέµβριος
18, 19 Μάχες στη Χόβολη Καλαβρύτων 

30 Μάχη στο Σοποτό Καλαβρύτων και υποχώρηση των ελληνικών στρατευµάτων
Οκτώβριος

27 Έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Γ. Καραϊσκάκη στην ανατολική Στ. Ελλάδα
Νοέµβριος

11 Μεταφορά της κυβέρνησης Ζαΐµη στην Αίγινα
18-19, 20, 

22-24 Μάχες στην Αράχοβα Βοιωτίας
∆εκέµβριος

7 Ο Γ. Καραϊσκάκης εµποδίζει τον ανεφοδιασµό του Μεχµέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή)
∆ιήµερη µάχη στη Λοµποτινά Ναυπακτίας

1827

Ιανουάριος
25, 26 Μάχες στη µονή του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά 

27 Μάχη στο Καµατερό Αττικής 
30 Μάχη στην Καστέλα του Πειραιά κατά των δυνάµεων του Κιουταχή

Φεβρουάριος
3, 5 Μάχες στο ∆ίστοµο Λειβαδιάς 
11 Συνεδρίαση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Ερµιόνη

Μάρτιος
4 Μάχη στο Κερατσίνι 
19 Μεταφορά της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα

Ο G. Canning αναλαµβάνει πρωθυπουργός της Αγγλίας
30 Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ψηφίζει τον Ι. Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος

Απρίλιος
(αρχές) Μάχη στο ∆αφνί Αττικής

6 Επανέναρξη πολεµικών επιχειρήσεων του Ιµπραήµ πασά στην Ηλεία
6 Μάχες σε Πύργο και στα χωριά Στρέφι, Μπαρµπάσαινα, Κούκουρα
6 Πολιορκία ελληνικών δυνάµεων στις µονές Κρεµαστής και Αγίου Ιωάννη (Κατάκολο Ηλείας)
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16 Kutahye arrives in Athens and sets up camp at Patissia
August

3 Mehmed Reshid Pasha (Kutahye) occupies Athens and Greeks seek refuge at the Acropolis
6, 8 Battles in Chaidari, Attica 
21 Unsuccessful expedition by Ibrahim Pasha in Mani

September
18, 19 Battles in Chovoli, Kalavryta 

30 Battle at Sopoto, Kalavryta, and retreat of Greek troops
October

27 Start of military operations by G. Karaiskakis in eastern Central Greece
November

11 The government of Zaimis moves to Aegina
18-19, 20, 

22-24 Battles at Arachova, Boeotia
December

7 G. Karaiskakis blocks Mehmed Reshid Pasha’s (Kutahye) access to supplies
Two-day battle in Lobotina, Nafpaktia

1827

January
25, 26 Battles at the monastery of Agios Spyridon in Piraeus 

27 Battle at Kamatero, Attica 
30 Battle at Kastella, Piraeus, against Kutahye’s troops

February
3, 5 Battles at Distomo, Livadia 
11 The Third National Assembly convenes at Ermioni

March
4 Battle at Keratsini 
19 The Third National Assembly moves to Trizina

G. Canning takes over as England’s Prime Minister
30 The Third National Assembly votes for I. Kapodistrias as Governor of Greece

April
(beginning)Battle at Dafni, Attica

6 New military operations by Ibrahim Pasha in Ilia
6 Battles at Pyrgos, and in the villages of Strefi, Barbassena, and Koukoura
6 Siege of Greek forces at the monasteries of Kremasti and Agios Ioannis (Katakolo, Ilia)
8 Battle of Faliron, Attica
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8 Μάχη στο Φάληρο Αττικής
14 Μάχη πλησίον της µονής του Αγίου Σπυρίδωνα στον Πειραιά
15 Άφιξη του Ιµπραήµ στο κάστρο Χλεµούτσι της Ηλείας
22 Συµπλοκή στο Φάληρο Αττικής και θανάσιµος τραυµατισµός του Γ. Καραϊσκάκη
24 Μάχη στην θέση Ανάλατος της Αθήνας 

Μάιος
1 Ψήφιση του Πολιτικού Συντάγµατος της Ελλάδος (Γ΄ Εθνοσυνέλευση)
5 Λήξη εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης 
5 Ο Μ. Σισίνης παραδίδει το κάστρο Χλεµούτσι Ηλείας στον Ιµπραήµ πασά
24 Παράδοση της Ακρόπολης των Αθηνών στους Οθωµανούς
25 Άφιξη του Ιµπραήµ πασά στο Ρίο

Ιούνιος
5 Αποτυχηµένη ναυτική εκστρατεία του Κ. Κανάρη στην Αλεξάνδρεια
24 Εχθρικές δυνάµεις πολιορκούν ανεπιτυχώς τη µονή του Μ. Σπηλαίου
24 Συνθήκη Λονδίνου (6 Ιουλίου ν.η.)

Ιούλιος
3 Μάχη στην Άνω Βλασία Καλαβρύτων και υποχώρηση των Ελλήνων
17 Μάχη πλησίον της µονής Αγίου Ιωάννη Τσετσεβού Αιγιαλείας

Αύγουστος
Ο Ι. Καποδίστριας αποδέχεται το αξίωµα του Κυβερνήτη της Ελλάδος

26, 27 Μάχες στο ύψωµα Καυκαριά Αιγιαλείας 
27 Θάνατος του G. Canning

Σεπτέµβριος
6 Ο ελληνικός στόλος υπό τον Th. Cochrane επιχειρεί να καταλάβει το νησίδιο Βασιλάδι στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου

10 Επαφές των ναυάρχων των Μ. ∆υνάµεων µε τους Αιγυπτίους
20 Ο Κεχαγιάµπεης του Ιµπραήµ πασά καταστρέφει τα καρποφόρα δέντρα της Μεσσηνίας

Οκτώβριος
8 Ναυµαχία Ναβαρίνου
9 Εκστρατεία του Γάλλου συνταγµατάρχη Ch. Fabvier στη Χίο

Νοέµβριος
17 Απόβαση ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων στο ∆ραγαµέστο (Αστακός) 
26 ∆ιακοπή διπλωµατικών σχέσεων µεταξύ Μ. ∆υνάµεων και Υψηλής Πύλης

∆εκέµβριος
4 Αποχώρηση του Ρώσου πρεσβευτή από την Κωνσταντινούπολη
6 Αποµάκρυνση του αιγυπτιακού στόλου από τον Μοριά
15 Η οθωµανική φρουρά παραδίδει το Βασιλάδι στους Έλληνες
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14 Battle near the monastery of Agios Spyridon in Piraeus
15 Ibrahim Pasha arrives in Chlemoutsi, Ilia
22 Clash in Faliron, Attica and fatal injury of G. Karaiskakis
24 Battle at Analatos, in Athens 

May
1 Adoption of the Political Constitution of Greece (Third National Assembly)
5 The Third National Assembly is concluded 
5 M. Sisinis surrenders the Castle of Chlemoutsi in Ilia to Ibrahim Pasha
24 The Acropolis of Athens is surrendered to the Ottomans
25 Arrival of Ibrahim Pasha in Rio

June
5 Unsuccessful naval expedition by K. Kanaris in Alexandria
24 Enemy forces unsuccessfully besiege the M. Spileo monastery
24 The London Treaty (July 6, new calendar)

July
3 Battle at Ano Vlassia of Kalavryta and retreat of the Greeks
17 Battle near the monastery of Agios Ioannis Tsetsevos in Aegialia

August
I. Kapodistrias accepts the office of Governor of Greece

26, 27 Battles on Mount Kafkaria in Aegialia 
27 Death of G. Canning

September
6 The Greek fleet, commanded by T. Cochrane attempts to capture the islet of Vasiladi in the lagoon of Messolonghi
10 Communications between Admirals of the Great Powers and Egyptians
20 Kehaya Bey, under the command of Ibrahim Pasha, destroys fruit-bearing trees throughout Messinia

October
8 Naval battle of Navarino
9 Expedition by French Colonel C. Fabvier to Chios

November
17 Landing of Greek military forces in Dragamestos (Astakos) 
26 Severance of diplomatic relations between the Great Powers and the Sublime Porte

December
4 The Russian ambassador leaves Constantinople
6 The Egyptian fleet leaves Moreas
15 The Ottoman guard surrenders Vasiladi to the Greeks

1828
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1828

Ιανουάριος
6, 11 Άφιξη του Ι. Καποδίστρια στο Ναύπλιο και την Αίγινα

Ο Σπ. Τρικούπης διορίζεται από τον Ι. Καποδίστρια Γραµµατέας Επικρατείας
31 Θάνατος του Αλ. Υψηλάντη στη Βιέννη

Φεβρουάριος
2 Σύσταση Εθνικής Χρηµατιστικής Τράπεζας στον ελλαδικό χώρο

Επιχειρήσεις καταστολής της πειρατείας στο Αιγαίο από τον Α. Μιαούλη
15 Αποχώρηση του Ιµπραήµ πασά από την Τριπολιτσά

Απρίλιος
9-12 Ανακατάληψη από τους Έλληνες των νησιδίων Ντολµά και Πόρου στη λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου
14 Κήρυξη νέου ρωσοοθωµανικού πολέµου
23 Συγκρότηση του Πανελληνίου από τον Ι. Καποδίστρια

Μάιος
11 Ναυτική επιχείρηση στο Ανατολικό (Αιτωλικό) 

Ιούνιος
∆ολοφονία του προσκυνηµένου ∆. Νενέκου από τον Σαγιά

Ιούλιος
7 Πρωτόκολλο του Λονδίνου (19 Ιουλίου ν.η.)
25 Συνθήκη της Αλεξάνδρειας (6 Αυγούστου ν.η.)

Αύγουστος
11 Έναρξη επιχειρήσεων του Κ. Τζαβέλα στην κεντρική Στ. Ελλάδα
17 Άφιξη γαλλικού εκστρατευτικού σώµατος στην Πελοπόννησο υπό τη διοίκηση των στρατηγών N. Maison, T. Sebastiani και 

G. Schneider
Σεπτέµβριος

4-23 Αποχωρήσεις αιγυπτιακών δυνάµεων από τον Μοριά 
16 Οθωµανοί της Λοµποτινάς (Άνω Χώρα Ναυπακτίας) επιτίθενται ανεπιτυχώς σε στρατιωτικές δυνάµεις των Ε. Μακρυγιάννη 

και Ι. Φαρµάκη
Οκτώβριος

Επιχείρηση ανακατάληψης ανατολικής Στ. Ελλάδας από τον ∆. Υψηλάντη
18 Παράδοση των κάστρων της Πάτρας και του Ρίου από τον Χατζή Αβδουλάµπεη στο γαλλικό εκστρατευτικό σώµα
22 Μάχη πλησίον της Λοµποτινάς (Άνω Χώρα Ναυπακτίας) 
22 Απελευθέρωση των Κραβάρων

Νοέµβριος
4 Πρωτόκολλο του Λονδίνου (16 Νοεµβρίου ν.η.)
5 Ανακαταλήψεις της Λιβαδειάς, της Άµφισσας και του Καρπενησίου
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January
6, 11 I. Kapodistrias arrives in Nauplion and Aegina

S. Trikoupis is appointed Secretary of the State by I. Kapodistrias 
31 A. Ypsilantis dies in Vienna

February
2 Establishment of the National Financial Bank in the Greek Territory

A. Miaoulis carries out operations to suppress piracy in the Aegean sea
15 Ibrahim Pasha leaves Tripolitsa

April
9-12 Greeks re-capture the islets of Dolmas and Poros in the lagoon of Messolonghi
14 Declaration of a new Russo-Ottoman war
23 Establishment of the Panhellenion by I. Kapodistrias

May
11 Naval operation in Anatolikon (Aetoliko) 

June
Sagias assassinates D.Nenekos who had joined the enemy during the Revolution

July
7 The London Protocol (July 19, new calendar)
25 The Treaty of Alexandria (August 6, new calendar)

August
11 Start of military operations by K. Tzavelas in the central part of Central Greece
17 Arrival of the French expeditionary force led by Generals N. Maison, T. Sebastiani and G. Schneider

September
4-23 The Egyptian forces leave Moreas 
16 Ottomans of Lobotina (Ano Chora of Nafpaktia) attack the Greek forces led by E. Makrygiannis and I. Farmakis 

without success
October

Operations to re-occupy eastern Central Greece by D. Ypsilantis
18 Surrender of the castles of Patras and Rio by Hadji Abdullah Bey to the French expeditionary force
22 Battle near Lobotina (Ano Chora of Nafpaktia) 
22 Liberation of Kravara

November
4 The London Protocol (November 16, new calendar)
5 Re-occupation of Livadia, Amfissa, and Karpenisi

December
15 Re-occupation of Vonitsa and Ottomans’ confinement in the city castle
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∆εκέµβριος
15 Ανακατάληψη της Βόνιτσας και εγκλεισµός των Οθωµανών εντός του κάστρου

1829

Ιανουάριος
Μέλη της Γαλλικής Επιστηµονικής Επιτροπής πραγµατοποιούν ανασκαφές στην Αρχαία Ολυµπία

Φεβρουάριος
Ολοκλήρωση της οθωµανικής εκστρατείας στην ανατολική Στ. Ελλάδα

Μάρτιος
5 Παράδοση του κάστρου της Βόνιτσας στους Έλληνες
10 Πρωτόκολλο Λονδίνου (22 Μαρτίου ν.η.)
12 Πολιορκία του φρουρίου του Αντιρρίου
13 Η ελληνική σηµαία υψώνεται στο φρούριο του Αντιρρίου
20 Κατάληψη του Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας
26 Συνθηκολόγηση της φρουράς του Καρβασαρά (Αµφιλοχία)

Απρίλιος
13 Ο Γ. Βαρνακιώτης καταλαµβάνει το Μακρυνόρος
18 Παράδοση της οθωµανικής φρουράς της Ναυπάκτου 

Μάιος
2 Παράδοση της οθωµανικής φρουράς του Μεσολογγίου
8 Συνθηκολόγηση των Οθωµανών στο Ανατολικόν (Αιτωλικό)

Ιούνιος
Νέα οθωµανική εκστρατεία στην ανατολική Στ. Ελλάδα

Ιούλιος
11 Έναρξη εργασιών της ∆΄ Εθνοσυνέλευσης (Άργος)

Αύγουστος
6 Λήξη εργασιών της ∆΄ Εθνοσυνέλευσης
31 Αναγνώριση του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (10.3.1829) από τον Σουλτάνο

Σεπτέµβριος
2 Συνθήκη Αδριανούπολης (14 Σεπτεµβρίου ν.η.)
12 Μάχη στην Πέτρα Βοιωτίας

1830

Ιανουάριος
22 Πρωτόκολλο Λονδίνου ή Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας (3 Φεβρουαρίου ν.η.)
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1829

January
Members of the French Academy of Sciences carry out excavations in Ancient Olympia

February
End of the Ottoman expedition in eastern Central Greece

March
5 The castle of Vonitsa is surrendered to the Greeks
10 The London Protocol (March 22, new calendar)
12 Siege of the fortress of Antirrio
13 The Greek flag flies in the fortress of Antirrio
20 Capture of Menidi, Aetoloakarnania
26 Capitulation of the guard of Karvasaras (Amfilochia)

April
13 G. Varnakiotis captures Makrynoros
18 Surrender of the Ottoman guard of Nafpaktos 

May
2 Surrender of the Ottoman guard of Messolonghi
8 Capitulation of Ottomans in Anatolikon (Aetoliko)

June
New Ottoman expedition to eastern Central Greece

July
11 The Fourth National Assembly commences (Argos)

August
6 The Fourth National Assembly is concluded
31 The Sultan acknowledges the London Protocol (10/3/1829)

September
2 Treaty of Adrianople (September 14, new calendar)
12 Battle at Petra, Boeotia

1830

January
22 The London Protocol or Independence Protocol (February 3, new calendar)
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