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Δζζαβςβή 

 

Η Αιμνβόξ, δ αναπώδδξ ηαζ ιαηνόζηεκδ θςνίδα βδξ (ιήημοξ 33 πθι. ηαζ πθάημοξ 

ηοιαζκόιεκμο ιεηαλύ 2 ηαζ 6 πθι.) είκαζ ημ ακαημθζηόηενμ κδζί ημο ζοιπθέβιαημξ 

ηςκ Κοηθάδςκ ηαζ απμηεθεί ημ ζύκμνό ημοξ ιε ηα Γςδεηάκδζα. Σμ όκμια Αιμνβόξ 

επζηνάηδζε ακάιεζα ζηα πμθθά μκόιαηα ηςκ ανπαίςκ πνόκςκ, όπςξ Παβηάθδ, 

Φοπία, Κανηδζία
1
 η.ά.. Γζα ηδκ πνμέθεοζή ημο έπμοκ δζαηοπςεεί ανηεηέξ εεςνίεξ, 

δδιμθζθέζηενδ ηςκ μπμίςκ είκαζ εηείκδ πμο εέθεζ ημκ ααθζηό θεζπήκα αιμνβίξ
2
 κα 

ηδξ δακείγεζ ημ όκμιά ημο, θοηό ιε ημ μπμίμ εζηάγεηαζ όηζ έααθακ ζηδκ ανπαζόηδηα 

ημοξ λαημοζημύξ «αιμνβίκμοξ πζηώκεξ». Χζηόζμ δεκ ιπμνμύιε κα είιαζηε αέααζμζ 

βζα ηδκ μνεόηδηα ηςκ εεςνζώκ αοηώκ, μύηε βζα ηδ ζδιαζία ημο μκόιαημξ.  

                                                 

1 Βογάκηζμξ ηέθακμξ, Πεξί πόιεωλ,Ex officina oporiniana, Basileae 1568, ζ. 41. 

2 ηα αιόνβζκα πζηώκζα ακαθένεηαζ πνώημξ μ Ανζζημθάκδξ ζηδ Λοζζζηνάηδ (ζηίπ. 150,735 ηαζ 737), 

όπμο ηα πενζβνάθεζ ςξ αναπκμΰθακηα, ζπεδόκ δζάθακα, ιε έκα παναηηδνζζηζηό αοζζζκί πνώια. ε 

πμθθέξ αηόια ανπαίεξ ιανηονίεξ, όπςξ ημο ηέθακμο Βογάκηζμο, ημο Αζζπίκδ, ημο Πθάηςκα η.ά. αθθά 

ηαζ ιεηαβεκέζηενςκ, όπςξ ημο Sonnini ηαζ ημο Rucellari, βίκμκηαζ ακαθμνέξ, ιε πμζηίθεξ ενιδκείεξ βζα 

ηδκ μκμιαζία ηςκ πζηώκςκ. Βθ. βζα ημοξ Αιμνβζακμύξ πζηώκεξ, Μδθζανάηδξ Α., Υπνκλήκαηα 

πεξηγξαθηθά ηωλ Κπθιάδωλ λήζωλ θαηά κέξνο. Ακνξγόο.Μεζ’ ελόο γεωγξαθηθνύ πίλαθνο, Αεήκαζ 1884. 

(ακαηύπςζδ Ακνξγηαλά, ηεύπμξ Α΄, 1995). ζζ. 64-70. 
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 Αημθμοεώκηαξ ημ κήια ημο πνόκμο, θηάκμοιε ςξ ηα αάεδ ηςκ πνμσζημνζηώκ 

πνόκςκ, ηδξ 5δξ π.Υ. πζθζεηίαξ. Σδκ ζζημνία ηδξ γςήξ ζημ κδζί ζημ αάεμξ ηςκ αζώκςκ 

ιανηονμύκ, ςξ ηαζ ζήιενα, ηα ανπαία μκόιαηα ηςκ ηνζώκ πόθεςκ ηδξ Αιμνβμύ, 

Ανηεζίκδ, Μζκώα ηαζ Αζβζάθδ, ιαγί ιε ηα θείρακα μζημδμιδιάηςκ ηαζ 

ανπαζμθμβζηώκ εονδιάηςκ.
3
 Η ζηναηδβζηή ηδξ εέζδ, ηδκ ηαηέζηδζε, ζημ πέναζια 

ηςκ πνόκςκ, βναιιή πονόξ ηαζ ιήθμ ηδξ Ένζδμξ βζα πμθθμύξ επίδμλμοξ ηαηαηηδηέξ. 

Έπεζηα από αζώκεξ ακαηαναπώκ, έβζκε ημ 1830 ημ ακαημθζηό ζύκμνμ ημο ζύβπνμκμο 

εθθδκζημύ ηνάημοξ. Γζα κα θηάζμοιε όιςξ ζηα πνόκζα ηδξ Δθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ 

ηαζ ηδξ Ακελανηδζίαξ, πνέπεζ ηα αήιαηά ιαξ κα ιαξ μδδβήζμοκ πζμ πίζς, ζημκ 16μ αζ. 

ι.Υ., ζηα πνόκζα ηςκ λέκςκ ηαηαηηδηώκ. 

 

1. Σμονημηναηία(1537-1821) 

 

 Μεηά ηδκ εηζηναηεία ημο ανπζκαοάνπμο ημο μεςιακζημύ ζηόθμο, Υασνεκηίκ 

Μπανιπανόζα (1537-1538), δ μεςιακζηή ηονζανπία εδναζώεδηε πζα μθμηθδνςηζηά 

ζημ Αζβαίμ. Η δοκαζηεία ηςκ Κμοζνίκζ ηαηαθύεδηε μνζζηζηά, δ Αιμνβόξ, ιαγί ιε ηα 

οπόθμζπα κδζζά ημο Γμοηάημο ηδξ Νάλμο, οπμπνεώεδηακ κα πθδνώκμοκ ημ 

«πανάηγζμκ ημο ζμοθηάκμο» ηαζ δεκ επακήθεακ πμηέ οπό ηδ δζμίηδζδ ηςκ Φνάβηςκ. 

Έπεζηα από ηδκ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ, ηόζμ ηςκ Σμύνηςκ όζμ ηαζ ηςκ Φνάβηςκ, 

δ παναηιή ημο Γμοηάημο ήηακ ακαιεκόιεκδ ηαζ μδήβδζε ζηδκ αθθαβή ημο ηνόπμο 

δζμίηδζδξ, ηαηά ηα πνόκζα ημο ηεθεοηαίμο δμύηα ηδξ Νάλμο Ιαηώαμο Γ΄ Κνίζπμ 

(1564-1566). Σμ 1566, μ μοθηάκμξ εθίι Β΄ παναπώνδζε ημκ ηίηθμ ημο Γμύηα, 

ηαεώξ ηαζ ηα ζδιακηζηόηενα κδζζά ημο Γμοηάημο ηδξ Νάλμο, ακάιεζα ζηα μπμία 

ανζζηόηακ ηαζ δ Αιμνβόξ, ζημκ Δαναίμ ζύιαμοθό ημο, Ιςζήθ Νάγδ.
4
 Μόκδ ημο 

οπμπνέςζδ ήηακ κα ιμζνάγεηαζ ιαγί ημο ημοξ θόνμοξ πμο εα απμηόιζγε από ηα κδζζά 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα 14.000 πνοζά δμοηάηα ημ πνόκμ. ημοξ κδζζώηεξ δεκ άνεζε 

                                                 

3 Μαναβημύ Λίθα, Ακνξγόο Ι – Η Μηλώα, Η πόιηο, ν ιηκήλ θαη ε κείδωλ πεξηθέξεηα, Βζαθζμεήηδ ηδξ εκ 

Αεήκαζξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ, Αεήκα 2002, ζζ. 3-4. 

4 Βαηαθόπμοθμξ Απόζημθμξ, Η Ιζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνύ. Τόκνο Β΄.Τνπξθνθξαηία 1453-1669 - Οη 

ηζηνξηθέο βάζεηο ηεο λενειιεληθήο θνηλωλίαο θαη νηθνλνκίαο, ηαιμύθδξ, Θεζζαθμκίηδ 1968, ζ. 347. 
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ηαεόθμο αοηή δ αθθαβή ηαζ, ιε εηπνμζώπμοξ ημοξ, γήηδζακ από ημκ ζμοθηάκμ κα 

επακαθένεζ ζηδκ ελμοζία ημκ μίημ ηςκ Κνίζπμ, ημ αίηδιά ημοξ όιςξ απμννίθεδηε.  

 Η δζαηοαένκδζδ ημο Νάγδ ηνάηδζε πενίπμο 13 πνόκζα, πςνίξ πμηέ όιςξ κα 

πάεζ μ ίδζμξ ζηα κδζζά. Έζηεζθε εηπνόζςπό ημο ημκ ζζπακμεαναίμ κμιζηό, Φνακηέζημ 

Κμνμκέθθμ, ημκ μπμίμ αέααζα δεκ δέπηδηακ ιε ιεβαθύηενδ πνμεοιία μζ κδζζώηεξ, 

ηαεώξ ςξ πζζηόξ οπήημμξ ηςκ Σμύνηςκ, ελοπδνεημύζε ηα ζοιθένμκηα ημο 

ζμοθηάκμο ιε ιεβάθμ γήθμ. Γζμίηδζε ηα κδζζά  πνδζζιμπμζώκηαξ ημ θναβηζηό 

θεμοδανπζηό ζύζηδια, ςξ ημκ εάκαημ ημο Νάγδ ζηδκ Κςκζηακηζκμύπμθδ, ημ 1579. 

Αοηό ήηακ ημ ηέθμξ ηδξ αεκεηζηήξ επζηονζανπίαξ, αθμύ μ ζμοθηάκμξ πνμζάνηδζε ηα 

κδζζά ζηδκ Οεςιακζηή Αοημηναημνία. 

 Σα επόιεκα πνόκζα, έπεζηα από δύμ εκεημημονηζημύξ πμθέιμοξ (1664-1669 & 

1684-1697) ηαζ ηδκ ηαηάθοζδ ηδξ αεκεηζηήξ «επζηονζανπίαξ», πμνδβήεδηακ ζηα 

κδζζά πνμκόιζα, ηα μπμία ζοκέααθακ ζηδ δδιζμονβία εκόξ ηαεεζηώημξ 

διζαοημκμιίαξ. Μόκδ πανμοζία ηδξ μεςιακζηήξ ελμοζίαξ ήηακ μνζζιέκμζ Σμύνημζ 

οπάθθδθμζ, εηπνόζςπμζ ημο ηαπμοδάκ παζά, μ μπμίμξ ήηακ μ ανπζκαύανπμξ ημο 

ημονηζημύ ζηόθμο ηαζ μοζζαζηζηόξ δζμζηδηήξ ηςκ κδζζώκ. Δηείκμξ ήηακ οπεύεοκμξ 

βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εαθαζζώκ από ημοξ πεζναηέξ, ηδκ επζαμθή ηαζ είζπναλδ ηςκ 

θόνςκ.  

 Πένακ αέααζα ηδξ δζμζηδηζηήξ αοημκμιίαξ, ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ 

κδζζώκ ζοκέααθακ επίζδξ μζ ειπμνζηέξ ζοκεήηεξ (αθ. Κζμοηζμύη Κασκανηγή), μζ 

μπμίεξ επέηνεπακ ζημοξ Έθθδκεξ κα ηαλζδεύμοκ, ιε νςζζηή ζδιαία, ακεκόπθδημζ ζε 

όθδ ηδ Μεζόβεζμ.
5
 Έηζζ θμζπόκ ηαζ δ Αιμνβόξ, ζδζαίηενα δε δ Υώνα ηαζ δ Μμκή ηδξ 

Πακαβίαξ ηδξ Υμγμαζώηζζζαξ, αίςζακ διένεξ μζημκμιζηήξ ηαζ εηηθδζζαζηζηήξ 

ακάπηολδξ ηαζ εοδιενίαξ. Σμο θόβμο ημ αθδεέξ θακενώκμοκ ηα παηνζανπζηά ζζβίθζα, 

πμο επζαεααζώκμοκ ηα πνμκόιζα ηδξ ιμκήξ, μζ ακαηαζκίζεζξ ημο ηηδνίμο ηδξ, ηα 

ηεζιήθζα η.ά. ηαεώξ ηαζ ηα ένβα κηόπζςκ ηεπκζηώκ ηαζ αβζμβνάθςκ. Η ιεβάθδ 

πενζμοζία ηδξ Μμκήξ ηαζ ηςκ Μεημπίςκ ηδξ, εκηόξ ηαζ εηηόξ ηδξ Αιμνβμύ, πζεακώξ 

έδζκακ ηδ δοκαηόηδηα ελαβμνάξ πεναζηένς ενδζηεοηζηώκ εθεοεενζώκ από ημοξ 

                                                 

5  Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Τόκνο ΙΑ΄. Ο ειιεληζκόο ππό μέλε θπξηαξρία (1669-1821) 

Τνπξθνθξαηία – Λαηηλνθξαηία, Δηδμηζηή Αεδκώκ, Αεήκα 1975, ζζ. 218-221. 
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Σμύνημοξ. Από λέκμοξ πενζδβδηέξ, πμο ηαλίδερακ ζηζξ Κοηθάδεξ ηαζ επζζηέθηδηακ 

ηδκ Αιμνβό, επζαεααζώκεηαζ ηαζ δ απμοζία ηςκ Σμύνηςκ από ημ κδζί.
6
 

 Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ, εηηόξ ηςκ άθθςκ, αμήεδζακ ζηδκ αύλδζδ ημο πθδεοζιμύ 

ημο κδζζμύ, μ μπμίμξ ηα πνμδβμύιεκα πνόκζα είπε ιεζςεεί δναιαηζηά ελαζηίαξ ηςκ 

πεζναηζηώκ επζδνμιώκ, ηςκ επζδδιζώκ, ηδξ θηώπεζαξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ ηάζδξ 

ιεηακάζηεοζδξ πνμξ ηδκ Κςκζηακηζκμύπμθδ ηαζ ηζξ πανάθζεξ πόθεζξ ηδξ Ιςκίαξ. 

Πανάθθδθα, πνόζθοβεξ από ηδκ Πεθμπόκκδζμ ηαζ ηδκ Κνήηδ ηαηαθεύβμοκ ζημ 

κδζί,
7
βεβμκόξ πμο επζαεααζώκεηαζ από ηα επώκοια μζημβεκεζώκ, πμο ζοκακηώκηαζ 

αηόια, ιε ηόπμ ηαηαβςβήξ ηδκ Κνήηδ, όπςξ Αθελακδνάηδξ, ηναημοδάηδξ, 

Σγαηάημξ η.ά. ηαζ ηδκ Πεθμπόκκδζμ, όπςξ Παθαζμθόβμξ.
8
 

 Καηά ημκ Ρςζμημονηζηό πόθειμ ημο 1768-1774 ηαζ ηδκ Δθθδκζηή 

Δπακάζηαζδ ημο 1770 (Ονθςθζηά), μ νςζζηόξ ζηόθμξ έθηαζε ζηδ Μεζόβεζμ. ημ 

δζάζηδια ηςκ νςζζηώκ επζπεζνήζεςκ ζημ Αζβαίμ, δ Αιμνβόξ ηαζ όθα ζπεδόκ ηα κδζζά 

ηςκ Κοηθάδςκ ανίζημκηακ οπό νςζζηή ηονζανπία βζα ιζα μθόηθδνδ ηεηναεηία ηαζ μζ 

ηάημζημί ημοξ είπακ μνηζζηεί πίζηδ ηαζ αθμζίςζδ ζηδκ Αοημηνάηεζνα Αζηαηενίκδ Β΄. 

ιςξ δ ηαηή δζμίηδζδ ηςκ Ρώζςκ, δ αοηανπζηή ημοξ ζοιπενζθμνά, μζ θεδθαζίεξ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ ημοξ, μζ αανζέξ αββανείεξ πμο επέααθθακ ηαζ δ είζπναλδ ημο θόνμο 

ηδξ δεηάηδξ, πνμλέκδζε ιεβάθδ δοζανέζηεζα ζημοξ κδζζώηεξ. Παν’ όθα αοηά μζ 

Έθθδκεξ καοηζημί, οπδνεηώκηαξ ζημκ νςζζηό ζηόθμ, απέηηδζακ ιεβάθδ ζηναηζςηζηή 

ηαζ πμθειζηή πείνα. Με ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ακάιεζα ζε Ρώζμοξ ηαζ Σμύνημοξ ηαζ 

ηδκ οπμβναθή ηδξ ζοκεήηδξ ημο Κζμοηζμύη Κασκανηγή, ημ 1774, μζ Ρώζμζ 

εβηαηέθεζρακ ηα κδζζά.
9
 

 

 

                                                 

6 Μαναβημύ Λ. Ακνξγόο Ι – Η Μηλώα, Η πόιηο, ν ιηκήλ θαη ε κείδωλ πεξηθέξεηα. Βζαθζμεήηδ ηδξ εκ 

Αεήκαζξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ, Αεήκα 2002, ζζ. 91-93. 

7  Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Τόκνο ΙΑ΄,Ο ειιεληζκόο ππό μέλε θπξηαξρία (1669-1821) 

Τνπξθνθξαηία – Λαηηλνθξαηία, Δηδμηζηή Αεδκώκ, Αεήκα 1975, ζζ. 218-221. 

8 Μδθζανάηδξ Α., Υπνκλήκαηα πεξηγξαθηθά ηωλ Κπθιάδωλ λήζωλ θαηά κέξνο. Ακνξγόο. Μεζ’ ελόο 

γεωγξαθηθνύ πίλαθνο, Αεήκαζ 1884. (ακαηύπςζδ Ακνξγηαλά, ηεύπμξ Α΄, 1994). ζζ.81-83. 

9  Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Τόκνο ΙΑ΄. Ο ειιεληζκόο ππό μέλε θπξηαξρία (1669-1821) 

Τνπξθνθξαηία – Λαηηλνθξαηία, Δηδμηζηή Αεδκώκ, Αεήκα 1975, ζζ. 58-85. 
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2. Δθθδκζηή Δπακάζηαζδ ημο 1821. Οζ Αιμνβζακμί ζημκ Αβώκα 

 

 Δκώ ζηδ Νόηζμ Δθθάδα δ έκανλδ ηδξ επακάζηαζδξ είπε ζπεδζαζηεί βζα ηδκ 

25δ Μανηίμο 1821, ζηδ Μμθδμαθαπία, μ Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ έηακε άθθα ζπέδζα, 

κα μδδβήζεζ κςνίηενα ημοξ ελεβενιέκμοξ Έθθδκεξ ζηδ ιάπδ. Έηζζ, ζηζξ 21 

Φεανμοανίμο ημο 1821 ζημ Γαθάηζζ, μ επζηεθαθήξ ημο Ρςζζημύ πνμλεκείμο, 

Γδιήηνζμξ Ανβονόπμοθμξ, ηήνολε ηδκ Δπακάζηαζδ, εκώ ιζα ιένα ιεηά, ζηζξ 22 

Φεανμοανίμο μ Τρδθάκηδξ, επζηεθαθήξ ηςκ εθθδκζηώκ δοκάιεςκ, πέναζε ημκ 

πμηαιό Πνμύεμ ηαζ απμαζαάζηδηε ζηα οπό ηαηάθδρδ εδάθδ, μνίγμκηαξ ηδκ έκανλδ 

ημο εεκζημύ αβώκα.
10

 

 Αημθμοεώκηαξ ημκ Αθέλακδνμ Τρδθάκηδ ηαηά ηδκ Δπακάζηαζδ ζηδ 

Μμθδμαθαπία, μ Γεώνβζμξ Δλανπόπμοθμξ ημο Μάνημο,
11

 ήηακ έκαξ από ημοξ 

Αιμνβζακμύξ πμο ανέεδηακ ζημ επίηεκηνμ ηςκ πμθειζηώκ επζπεζνήζεςκ ζηζξ 

παναδμοκάαζεξ δβειμκίεξ. Γεκκδιέκμξ ζηδ Υώνα ηδξ Αιμνβμύ, έθοβε από κςνίξ βζα 

ηδκ Κςκζηακηζκμύπμθδ. Δηεί ζοκδέεδηε ιε ηδκ ζπμοδαία Φακανζώηζηδ μζημβέκεζα 

Τρδθάκηδ ηαζ ημ 1803 αημθμύεδζε ημκ Ηβειόκα ηδξ Βθαπίαξ, Κςκζηακηίκμ 

Τρδθάκηδ, ανπζηά ζηα εδάθδ ηδξ δβειμκίαξ ημο ηαζ έπεζηα ζημ Κίεαμ. Σμ 1820 

ιοήεδηε ζηδ Φζθζηή Δηαζνία ηαζ είπε αλζόθμβδ δνάζδ ςξ θζθζηόξ, δίκμκηαξ ιάθζζηα 

ηδκ πενζμοζία ημο ζημκ Αβώκα. Έθααε ιένμξ ζηζξ ιάπεξ ημο Γναβαηζακίμο ηαζ 

ημοθεκίμο. Δπζαζώκμκηαξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, επέζηνερε ζημ Κίεαμ, όπμο 

πακηνεύηδηε ηδκ Ρςζίδα Δζνήκδ ημ 1828. Σμ 1829 εβηαηέθεζρακ ημ Κίεαμ βζα κα 

εβηαηαζηαεμύκ ιόκζια ζηδκ Αιμνβό. Η ιμίνα όιςξ δεκ ημο επεθύθαζζε ιζα ήζοπδ 

γςή ζηδκ Αιμνβό, ηαεώξ ημ ίδζμ έημξ, αημθμοεώκηαξ ημκ Γδιήηνζμ Τρδθάκηδ, 

αβςκίζηδηε λακά, αοηή ηδ θμνά ζηδκ Πέηνα Βμζςηίαξ (12-9-1829) ηαζ ζημ Ναύπθζμ 

ημ 1832. Έπεζηα, επζζηνέθμκηαξ ζηδκ Αιμνβό, δζμνίζηδηε οβεζμθζιεκάνπδξ ςξ ημ 

                                                 

10 Φςηεζκόξ Ηθίαξ, Oη Άζινη ηεο ελ Bιαρία Διιεληθήο Δπαλαζηάζεωο ην 1821 έηνο, Λεζρία 1846, ζζ. 

29-30. 

11 οβπέεηαζ ζοπκά ιε ημκ μιώκοιό ημο εηηεκηνζηό πμζδηή Γεώνβζμ Δλανπόπμοθμ ημο Μαηεαίμο. 



Η Δπακάζηαζδ ημο 1821 ηαζ μζ Κοηθάδεξ 

1μ ΠΔ.Κ.Δ.. Νμηίμο Αζβαίμο: https://blogs.sch.gr/1pekesna Σελίδα 6 

1833, όηακ έθοβε από ηδκ οπδνεζία βζα θόβμοξ οβείαξ ηαζ έπεζηα από θίβμ πέεακε, 

κζηδιέκμξ από ηδκ αζεέκεζα.
12

 

 Μεηαλύ ηςκ Φζθζηώκ, αβςκζζηώκ ζηδ Μμθδμαθαπία, ακαθένεηαζ ηαζ μ 

Αιμνβζακόξ Θεόδςνμξ Ιςάκκμο.
13

 Σδκ άκμζλδ ημο 1821 ηαλίδερε ιε πθμίμ από ηδκ 

Κςκζηακηζκμύπμθδ πνμξ ημ Γαθάηζζ,
14

 πόθδ ηδξ κόηζαξ Μμθδααίαξ ηαζ έκα από ηα 

ηέκηνα ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ. Πενκώκηαξ από ηα θζιάκζα ηδξ Οδδζζμύ ηαζ ημο 

Ιζιαδθίμο ηδξ Βεζζανααίαξ, ηαηαβνάθδηε ςξ Έθθδκαξ ιε ημονηζηή οπδημόηδηα, 

όιςξ ιε ηαηαβςβή ηαζ ιόκζιδ ηαημζηία ζηδκ Αιμνβό. Φένεηαζ κα πμθέιδζε ζηδκ 

ζζημνζηή ιάπδ ημο Γναβαηζακίμο,
15

 πςνίξ, ςζηόζμ, κα έπμοιε πεναζηένς ηεηιήνζα 

βζα ηδ δνάζδ ημο. 

 Ο Κςκζηακηίκμξ Ανηέιδξ,
16

 ημο Ιςάκκδ ηαζ ηδξ Ρόγαξ Ανηέιδ από ηδκ 

Ανηεζίκδ Αιμνβμύ, βεκκήεδηε ζηδ Ρςζία. Ακ ηαζ βεκκδιέκμξ ηαζ ακαενειιέκμξ ζηδ 

Ρςζία, βαθμοπήεδηε ιε ηδκ ααεζά αβάπδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο βζα ηδκ ζδζαίηενδ 

παηνίδα ημοξ, ηδκ Αιμνβό. Ξεηίκδζε ηδ ζηαδζμδνμιία ημο ζηδκ Κςκζηακηζκμύπμθδ, 

όπμο έβζκε οπάθθδθμξ ζηδκ Σνάπεγα Βθαζημύ, ανβόηενα όιςξ επέζηνερε ζηδ Ρςζία 

όπμο δζμνίζηδηε ζημ δζπθςιαηζηό ζώια. Από ημκ βάιμ ημο ιε ηδ Γέζπμζκα Ανηέιδ 

(Πζπίκα), ημ βέκμξ Βεγένδ, απέηηδζε επηά παζδζά, δύμ ηόνεξ ηαζ πέκηε βζμύξ. Η 

δνάζδ ημο βζα ηδκ ακελανηδζία ημο Δθθδκζημύ ηνάημοξ ακαβκςνίζηδηε από ημ 

Βαζίθεζμ ηδξ Δθθάδμξ ηαζ ημ 1849 ηζιήεδηε ιε ημ ζδδνμύκ Ανζζηείμκ. Δπίζδξ, έκα 

από ηα ζδιακηζηόηενα ηδξ επμπήξ ιμνθςηζηά ζδνύιαηα βζα ημκ Δθθδκζζιό, δ 

Δοαββεθζηή πμθή ιύνκδξ, απμθάζζζε ημ 1875 ηδκ ηζιδηζηή εββναθή ημο, ςξ 

ακηεπζζηέθθμκ ιέθμξ ηδξ.  

                                                 

12 Γεώνβζμξ Μ. Δλανπόπμοθμξ, «Αζηήζεζξ Αβςκζζηώκ», Δεκζηή Βζαθζμεήηδ ηδξ Δθθάδμξ, Φδθζαηό 

Ανπείμ 1821, Δλανπόπμοθμξ. Ακαηηήεδηε ζηζξ 11-05-2021 από 

https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642.  

13  Σμκηόνςθ Νζημθάζ, Η βαιθαληθή δηάζηαζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 (Η πεξίπηωζε ηωλ 

Βνπιγάξωλ) Έλαο θαηάινγνο αγωληζηώλ ζηε Μνιδνβιαρία (Αξρεία Οδεζζνύ), Gutenberg, Αεήκα 1982, 

ζζ. 191 & 208. 

14  Κμκημβεώνβδξ Γδιήηνζμξ, «Γαθάηζζ», 2007, Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνύ, Δύμεηλνο 

Πόληνο. Ακαηηήεδηε από http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11172.  

15  Φαννάξ ηέθακμξ, «Κοηθαδίηεξ Αβςκζζηέξ ζημ ζηναηό ημο Αθ. Τρδθάκηδ», πεν. Κπθιαδηθά 

Θέκαηα, ηεύπμξ 3μ, Αύβμοζημξ 1984, ζζ. 144-150. 

16 Πμθοπνόκδξ Ν. Γεώνβζμξ, Η Παηξίο επγλωκνλνύζα, Καζηακζώηδξ, Αεήκα 1986, ζζ.11-13. 

https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11172
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 Χξ Πνόλεκμξ ηδξ Ρςζίαξ ζηα Άδακα ηδξ Σμονηίαξ, ελεθέβδ ηζιήξ έκεηεκ, από 

ημκ Μδηνμπμθίηδ Κζθζηίαξ Γενιακό, ςξ ηαηηζηό ιέθμξ ηδξ Γδιμβενμκηίαξ ηςκ 

Αδάκςκ. Σμ 1909,
17

 ηαηά ηδ ιεβάθδ ζθαβή ηςκ Ανιεκίςκ ζηα Άδακα
18

 από ημοξ 

Σμύνημοξ, έηοπε κα απμοζζάγεζ ζηδ Μόζπα. Η ζύγοβόξ ημο, Γέζπμζκα, δ μπμία είπε 

παναιείκεζ ζημ πνμλεκείμ ιαγί ιε ηάπμζα από ηα παζδζά ημοξ, πήνε ηδκ ηαηάζηαζδ 

ζηα πένζα ηδξ: Φόνεζε ηδκ ζημθή ημο ζογύβμο ηδξ ηαζ ζδηώκμκηαξ ηδ νςζζηή ζδιαία, 

βηνέιζζε έκα πέναζια ημο πενζαόθμο ημίπμο ημο πνμλεκείμο ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

οπαθθήθςκ ημο πνμλεκείμο. Από ηδκ βεζημκζηή ανιεκζηή ζοκμζηία, πέναζακ ιέζα ζημ 

νςζζηό πνμλεκείμ βύνς ζημοξ 4500 Ανιεκίμοξ, ανίζημκηαξ έηζζ δζπθςιαηζηό άζοθμ. 

Η ηίκδζή ηδξ αοηή κα ζηαεεί απέκακηζ ζημκ Σμονηζηό ζηναηό ηαζ κα ζώζεζ ηόζμοξ 

ακενώπμοξ από ηδ ζθαβή, έιεζκε ζηδκ ζζημνία. 

 ζμκ αθμνά ζημκ Αβώκα ζηδ εάθαζζα, δ Αιμνβόξ ακέδεζλε άλζμοξ καοηζημύξ 

πμο δζαηνίεδηακ βζα ημκ γήθμ ηαζ ηδκ ακδνεία ημοξ. Ο Γεώνβζμξ Πάζζανδξ ημο παπά 

Διιακμοήθ ήηακ έκαξ από αοημύξ. Γεκκήεδηε ζηδ Υώνα Αιμνβμύ ηαζ από ηδκ ανπή 

ηδξ Δπακάζηαζδξ οπδνέηδζε ςξ καύηδξ ζε πονπμθζηά ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ 

επενμπναλζώκ.
19

 Τπδνέηδζε ηαζ ζημ πονπμθζηό ανίηζμκ «Άνδξ», βκςζηό ηαζ ςξ 

«Αεδκά», ζδζμηηδζίαξ ημο Τδναίμο Πθμζάνπμο Ακαζηαζίμο Σζαιαδμύ. Ήηακ έκα από 

ηα εκδμλόηενα πθμία ημο εθθδκζημύ καοηζημύ ζημκ αβώκα ηδξ ακελανηδζίαξ. ημκ 

«Άνδ» ανζζηόηακ ςξ καύηδξ, όηακ ζηζξ 26 Απνζθίμο 1825, ημ πθμίμ οπεναζπίζηδηε 

ημ θζιάκζ ηδξ Πύθμο ηαζ ηδ θαηηδνία από ημκ ζηόθμ ηςκ αζβοπηζαηώκ πθμίςκ ημο 

Ιιπναήι Παζά.
20

 Η πμθύςνδ ιάπδ είπε κζηδθόνα έηααζδ βζα ημκ αζβοπηζαηό ζηόθμ, 

ιε ηδκ Πηώζδ ηδξ θαηηδνίαξ. Πανά ημκ ηενάζηζμ ηίκδοκμ, ημ πθμίμ ηαηάθενε κα 

                                                 

17 Ακαθένεηαζ αηόια όηζ ηαηά ηα πνόκζα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο εεκζημύ Αβώκα, ιοήεδηε ηαζ έδςζε 

ημκ ζενό όνημ ηδξ Φζθζηήξ Δηαζνείαξ, ζοιαάθθμκηαξ ζδιακηζηά ζηδ δνάζδ ηδξ. Χζηόζμ αοηόξ μ 

ζζπονζζιόξ δεκ δζαζηαονώκεηαζ ιε άθθα ηεηιήνζα ηαζ δεκ ιμζάγεζ αάζζιμξ, ακ ακαθμβζζημύιε ιάθζζηα 

όηζ, εα έπνεπε κα είπε ιοδεεί ζηδκ Φζθζηή Δηαζνεία βύνς ζηα 1820, όιςξ δ ζθαβή ζηα Άδακα έβζκε 

πενίπμο 90 πνόκζα ανβόηενα. Δπμιέκςξ μ ζζπονζζιόξ πςξ μ Κςκζηακηίκμξ Ανηέιδξ ήηακ 

οπεναζςκόαζμξ, είκαζ απίεακμξ. αθ. Ν. Γ. Πμθοπνόκδξ, Η Παηξίο επγλωκνλνύζα.  

18 Bryce Viscount. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, Textor Verlag, Germany 2008. 

pp. 465-467. 

19 Ήηακ ηαηαβεβναιιέκμξ ζημ Μδηνώμ Ναοηζηώκ ιε ανζειό 1494. 

20 «Άνδξ». Μεγάιε Σηξαηηωηηθὴ θαὶ Ναπηηθὴ Ἐγθπθινπαηδεία.Tόκνο Β΄: Ἀιαξθόλ – Γωληόκεηξνλ, 

Ἔηδμζζξ Μεβάθδξ ηναηζςηζηῆξ ηαὶ Ναοηζηῆξ Ἐβηοηθμπαζδείαξ, Αεήκα 1928, ζζ. 225-226.  
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δζαθύβεζ ζώμ.
21

 Ο Γεώνβζμξ επέζηνερε ζημ κδζί ημο ζώμξ ηαζ πέεακε ανηεηά 

ανβόηενα ζηδ πμζκμύζα ημ 1882.  

 Ο αδενθόξ ημο Γεςνβίμο, μ Θεόδςνμξ Πάζζανδξ, βεκκήεδηε επίζδξ ζηδ 

Υώνα ηδξ Αιμνβμύ. Ήδδ από ηδκ ανπή ηδξ Δπακάζηαζδξ οπδνέηδζε ςξ 

πονμαμθζζηήξ, ζηδ καοανπίδα ημο Απμζηόθμο Ν. Απμζηόθδ ηαζ έπεζηα ζηα 

πονπμθζηά ημο Κςκζηακηίκμο Κακάνδ (ηέθδ 1823 ιέπνζ Αύβμοζημ 1824) παίνκμκηαξ 

ιένμξ ζε πμθοάνζειεξ καοιαπίεξ. Καηά ηδκ ηαεμνζζηζηή καοιαπία ζημ Σνζηένζ, 

πμθειμύζε ςξ πονπμθδηήξ ζημ πθεονό ημο Κακάνδ. Η καοιαπία απέαδ 

ηαηαζηνμθζηή βζα ημκ ημονηζηό ζηόθμ, όπζ όιςξ πςνίξ ηίιδια βζα ηδκ εθθδκζηή 

πθεονά. ε επζζημθή ημο ζδίμο ημο Κακάνδ, ιεηαλύ άθθςκ, ακαθένεηαζ όηζ ηαηά ηδκ 

πονπόθδζδ ημονηζηήξ θνεβάηαξ, μ Πάζζανδξ ακηζθαιαακόιεκμξ ηδκ εηηόλεοζδ 

ημονηζηήξ μαίδαξ, πνμζπάεδζε κα πνμθοθάλεζ ημκ Κακάνδ ιε απμηέθεζια, δ ζθμδνή 

έηνδλδ κα δζαιεθίζεζ ημκ αβςκζζηή, ημ ζώια ημο κα πέζεζ ζηδ εάθαζζα ηαζ ιόκμ ηα 

πόδζα ημο κα ιείκμοκ πάκς ζημ πθμίμ.
22

 

 Μζα άθθδ ζοβηθμκζζηζηή πενίπηςζδ είκαζ αοηή ημο ιέπνζ πνόηζκμξ άβκςζημο 

εεκμιάνηονα Μεεόδζμο Υζςηίκδ, μ μπμίμξ ζοβηαηαθέβεηαζ πθέμκ ζημοξ Αιμνβζακμύξ 

πμο ζοκεζζέθενακ ζδιακηζηόηαηα ζηδκ πνμεημζιαζία ημο αβώκα εκάκηζα ζημκ 

μεςιακζηό γοβό. Τπμθμβίγεηαζ όηζ βεκκήεδηε ζηδκ Αιμνβό βύνς ζηα 1740 ηαζ 

οπήνλε ζενμιόκαπμξ ζηδ Ιενά Μμκή Υμγμαζςηίζζδξ. Δλεθέβδ Μδηνμπμθίηδξ 

Βεθζβναδίμο ημ 1791 ηαζ πανέιεζκε ζε αοηή ηδ εέζδ βζα δέηα πνόκζα, ςξ ημκ εάκαηό 

ημο, ημ 1821. Μζθμύζε εθθδκζηά, ημονηζηά ηαζ θίβα ζεναζηά, έγδζε θζηό ηαζ δζαοβή 

αίμ, ςξ απθόξ ηαθόβδνμξ, όιςξ ςξ Μδηνμπμθίηδξ είπε αλζμζδιείςηδ δναζηδνζόηδηα. 

ε ακηίεεζδ ιε άθθμοξ Έθθδκεξ πνμηαεήιεκμοξ ζεναζηώκ επζζημπώκ, απέηηδζε ηδκ 

ειπζζημζύκδ ημο ζεναζημύ θαμύ, πνμαζπίγμκηάξ ημκ από ημ ιέκμξ ηςκ Σμύνηςκ. Δπί 

ηςκ διενώκ ημο, μζ έναμζ ηαηάθενακ ηδκ έηδμζδ ημο ζμοθηακζημύ παηζζενίθ από 

ηδκ Τρδθή Πύθδ, ημ μπμίμ επέηνερε ηάπμζα ενδζηεοηζηή εθεοεενία ηαζ ηαεόνζζε 

                                                 

21 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο,Τόκνο ΙΒ΄,Η Διιεληθή Δπαλάζηαζε, Δηδμηζηή Αεδκώκ, Αεήκα 1975, 

ζζ. 378-383. 

22  Πάζανδξ Θεόδςνμξ Διιακμοήθ (Παπα-), (ημοηί 171/αθ. θαη. Πάζανδξ Γεώνβζμξ Διιακμοήθ 

[Παπα-]), Σιήια Υεζνμβνάθςκ ηαζ Οιμζμηύπςκ, Δεκζηή Βζαθζμεήηδ ηδξ Δθθάδμξ & οθθμβζηό Ένβμ, 

Δπηθαλείο Ακνξγίλνη, ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Δπζι. Πνάζζκμξ Νζηόθαμξ & Λαιπνζκίδδξ Μδκάξ, Αεήκα 

1983, ζζ. 294 & 296-299. 
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πζμ δίηαζδ θμνμθμβία βζα ημ παζαθίηζ ημο Βεθζβναδίμο. Αζπαγόιεκμξ ηα ηδνύβιαηα 

ημο Ρήβα Βεθεζηζκθή ηαζ ημο Πεζαάκμβθμο βζα εεκζηή πεζναθέηδζδ ηςκ Βαθηακζηώκ 

πνζζηζακζηώκ θαώκ, εκίζποζε ημ επακαζηαηζηό ζπέδζμ ημο Ρήβα. Μεζμθααώκηαξ 

ζημοξ εθθδκζημύξ ειπμνζημύξ μίημοξ ηδξ Αοζηνίαξ, ηαηάθενε κα ζοβηεκηνώζεζ 

ηνοθά αμήεεζα βζα ημκ επακαζηάηδ Πεζαάκμβθμο. οκεθήθεδ ζηζξ 6 Νμειανίμο ημο 

1820, έπεζηα από ηαηαββεθία ημο Έθθδκα πνςημζύβηεθμο ηαζ δζαδόπμο ημο, 

Λεμκηίμο Λάιπνμο ή Λάιπνμαζηξ, μ μπμίμξ ημκ ηαηδβόνδζε, εκώπζμκ ημο παζά 

Βεθζβναδίμο Υαηγή-Μμοζηαθά, βζα απθδζηία ηαζ εοκμσηή ιεηαπείνζζδ απέκακηζ 

ζημοξ πνζζηζακμύξ. Φοθαηίζηδηε ζημκ πύνβμ Νειπόζζα ημο Βεθζβναδίμο, εηεί όπμο 

είπε ιανηονήζεζ μ Ρήβαξ Βεθεζηζκθήξ, ηαζ ηεθζηά εηηεθέζηδηε ιε ζηναββαθζζιό ζηζξ 

26 Ιακμοανίμο 1821.
23

 

 Ανηεημί αηόια αιμνβζακμί οπδνέηδζακ ημκ Αβώκα, μζ θεπημιένεζεξ όιςξ βζα 

ηδ δνάζδ ημοξ ηαζ ηδ γςή ημοξ ανίζημκηαζ αηόια οπό ιεθέηδ ηαζ ένεοκα. Δκδεζηηζηά 

εα ακαθενεμύκ μ Νζηόθαμξ Γζακκαηόπμοθμξ,
24

 μ μπμίμξ έθααε ιένμξ ζε δζάθμνεξ 

εηζηναηείεξ ιέπνζ ημ 1822 ςξ Τπαλζςιαηζηόξ πονμαμθδηήξ ηαζ ιεηά ηδκ 

απεθεοεένςζδ ακέθααε πμθζηζηέξ εέζεζξ, εκώ μ Ακηώκζμξ Γαααθάξ οπήνλε εηαίνμξ 

ηδξ Φζθζηήξ εηαζνείαξ.
25

Ο Νζηήηαξ Σναιπαημύθμο Γαααθάξ
26

ηαζ μ Ακδνέαξ 

Καναβεώνβζμξ,
27

 ζοβηαηαθέβμκηαζ επίζδξ ακάιεζα ζημοξ Αιμνβζακμύξ πμο ηαε’ όθδ 

ηδ δζάνηεζα ηδξ Δπακάζηαζδξ πμθέιδζακ ςξ ζηναηζώηεξ. 

 Πανάθθδθα ιε ηα πμθειζηά βεβμκόηα, βζκόηακ πνμζπάεεζα από ημοξ 

επακαζηαηδιέκμοξ Έθθδκεξ κα μνβακςεμύκ. Από ηδκ ανπή ηδξ Δπακάζηαζδξ 

ζοζηάεδηακ ζώιαηα πθδνελμοζίςκ, μζ Δεκμζοκεθεύζεζξ, πμο ακηζπνμζώπεοακ ημ 

                                                 

23  οκμδζκόξ Θςιάξ, 2001. «Έκαξ άβκςζημξ εεκμιάνηοναξ Ιενάνπδξ (Ο Βεθζβναδίμο Μεεόδζμξ. 

Υζςηίκδξ μ Αιμνβίκμξ)». Ακνξγηαλά, Σεύπμξ 10μ, ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Αεήκα Μάζμξ 2004, ζζ. 17-

32. 

24 Ήηακ ηαηαβεβναιιέκμξ ζημ Μδηνώμ Ναοηζηώκ ιε ημκ ανζειό 1675, Βθ. Νζηόθαμξ Γζακκαηόπμοθμξ, 

Αζηήζεζξ Αβςκζζηώκ, Δεκζηή Βζαθζμεήηδ Δθθάδμξ. Φδθζαηό Ανπείμ 1821. Ακαηηήεδηε ζηζξ 11-05-

2021 από https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642.  

25 ίιμξ Λμοηάξ, «Γεκζηή Ιζημνία ηδξ Αιμνβμύ» ζημ Ακνξγόο 1975, Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ-Πεπξαγκέλα, 

ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Αεήκα 1976, ζ. 98 & Φαννάξ ηέθακμξ, «Κοηθαδίηεξ Αβςκζζηέξ ζημ ζηναηό 

ημο Αθ. Τρδθάκηδ», πεν. Κπθιαδηθά Θέκαηα, ηεύπμξ 3μ, Αύβμοζημξ 1984. ζζ. 144-150.  

26 Νζηήηαξ Σναιπαημύθμο Γαααθάξ, Αζηήζεζξ Αβςκζζηώκ, Δεκζηή Βζαθζμεήηδ Δθθάδμξ. Φδθζαηό 

Ανπείμ 1821. Ακαηηήεδηε ζηζξ 11-05-2021 από https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642. 

27 Ακδνέαξ Καναβεώνβζμξ, Αζηήζεζξ Αβςκζζηώκ, Δεκζηή Βζαθζμεήηδ Δθθάδμξ. Φδθζαηό Ανπείμ 1821. 

Ακαηηήεδηε ζηζξ 11-05-2021 από https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642. 

https://1821.digitalarchive.gr/archive/show/node/8642
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έεκμξ, παίνκμκηαξ απμθάζεζξ βζα ζδιακηζηά εέιαηα. Οζ πνώηεξ εεκμζοκεθεύζεζξ 

έβζκακ ζηα έκηεηα πνώηα πνόκζα από ημ λέζπαζια ημο Αβώκα, από ημ 1821 έςξ ημ 

1832. Πθδνελμύζζμξ ηδξ Ακηεπανπίαξ Ίμο, Αιμνβμύ ηαζ Πμθοηάκδνμο,
28

 ζηζξ 

Δεκμζοκεθεύζεζξ ημο Άζηνμοξ (1823), ηδξ Σνμζγήκαξ (1827) ηαζ ημο Άνβμοξ (1829), 

εηθέπεδηε μ αιμνβζακόξ Γδιήηνζμξ Γαανάξ,
29

 εκώ ζε αοηήκ ημο Άνβμοξ (1831), μ 

επίζδξ αιμνβζακόξ Ιςάκκδξ Βθααζακόξ.
30

 

 

3. Η Δηπαίδεοζδ  

 

 Η παζδεία, μζ ηέπκεξ ηαζ ηα βνάιιαηα έπμοκ ιαηνά πανάδμζδ, ζημ ιζηνό, 

αηνζηζηό κδζί ηδξ Αιμνβμύ. Από ημκ ανπαίμ ζαιαζηό πμζδηή διςκίδδ ημκ Αιμνβίκμ 

ημο 7μο αζώκα π.Υ, ημκ Διιακμοήθ Ιςακκίδδ ημο 19μο αζώκα ι.Υ. ηαζ ςξ ηζξ ιένεξ 

ιαξ, δ Αιμνβόξ έπεζ ακαδείλεζ, ζδιακηζηό ανζειό θμβίςκ, δζδαζηάθςκ ηαζ 

ιμνθςιέκςκ ακενώπςκ πμο ζοκέααθακ ζηδκ πνόμδμ ηδξ παζδείαξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ. 

Καη’ ακαθμβία ιάθζζηα ιε ημκ ιζηνό πθδεοζιό ηδξ, δ ζοιαμθή αοηή θακηάγεζ 

ζπμοδαζόηενδ. 

 Γζα ηα πνόκζα πνζκ ηδκ απεθεοεένςζδ, θίβεξ είκαζ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ 

ηαηαβναθεί ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ζημ κδζί, μδδβώκηαξ πνμβεκέζηενμοξ 

ενεοκδηέξ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Αιμνβμύ ζημ ζοιπέναζια όηζ μζ Αιμνβζακμί δεκ είπακ 

ζπμθεία μύηε δέπμκηακ ηαιία παζδεία. Χζηόζμ, βκςνίγμοιε όηζ ζημ κδζί έγδζακ ηαζ 

έδναζακ εονοιαεείξ άκενςπμζ, μζ μπμίμζ ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμ ηνόπμ, πνόζεεζακ 

ηδ δζηή ημοξ ρδθίδα ζηδκ εθθδκζηή παζδεία. ε επζζημθή ιάθζζηα ημο 1836, 

Αιμνβζακώκ πμθζηώκ πνμξ ηδκ Γναιιαηεία επί ηςκ Δηηθδζζαζηζηώκ ηαζ ηδξ 

Γδιμζίμο Δηπαζδεύζεςξ, ακαθένεηαζ πςξ: «… επί ιεκ ηδξ ηονακκίαξ, πμηέ δεκ 

                                                 

28 Άθθδ μκμιαζία βζα ηδ Φμθέβακδνμ. 

29 Ιζημνζηό Ανπείμ Μπεκάηδ, Ανπείμ Αβώκμξ, 1806-1832. Από ηα ζζημνζηά ανπεία ημο Μμοζείμο 

Μεκάηδ – Δπζημιέξ εββνάθςκ. Σόιμξ Α΄, Δπζι. Γδιδηνζάδμο Μανία, Αεήκα 2011, ζ. 251. 

30 ίιμξ Λμοηάξ, «Γεκζηή Ιζημνία ηδξ Αιμνβμύ»,  Ακνξγόο 1975, Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ-Πεπξαγκέλα, 

ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Αεήκα 1976, ζ. 98. 
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έπαοζακ κα δζδάζηςκηαζ ηαζ ημζκά θεβόιεκα βνάιιαηα ηαζ, εκ ιένεζ, ηα Δθθδκζηά, 

εοπμνμύκηςκ ηόηε μπςζμύκ ηςκ ηαημίηςκ...».
31

 

 Η πνμζπάεεζα ακάηαιρδξ ηδξ παζδείαξ ζηδκ Αιμνβό ζοκεπίζηδηε ηαζ ηαηά ηα 

ηαναβιέκα πνόκζα ημο Αβώκα. Ήδδ από ηδκ έηνδλδ ηδξ Δθθδκζηήξ Δπακάζηαζδξ, δ 

εηπαίδεοζδ εεςνήεδηε από ηδκ πνμζςνζκή ηοαένκδζδ ζδιακηζηό γήηδια βζα ηδκ 

ακαβέκκδζδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ μζ Αιμνβζακμί θαίκεηαζ πςξ, ακ ηαζ ζηδκ πθεζμρδθία 

ημοξ ήηακ άκενςπμζ θηςπμί, ζοιιενίγμκηακ αοηή ηδκ άπμρδ, εεςνώκηαξ ύρζζηδξ 

ζδιαζίαξ ηδκ ιόνθςζδ ηςκ παζδζώκ ημοξ. Από ηα πνώηα πνόκζα ηδξ απεθεοεένςζδξ 

ημο κδζζμύ, ηίκδζακ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα κα δδιζμονβδεεί έκα από ηα πνώηα Δθθδκζηά 

πμθεία ημο κεμζύζηαημο ηνάημοξ, ημ μπμίμ ζδνύεδηε ημ 1829, ιε πνμζςπζηέξ 

ζοκδνμιέξ ηςκ δδιμηώκ ηαζ ιε δαπάκεξ ηδξ Ιενάξ Μμκήξ Υμγμαζςηίζζδξ. 

Λεζημονβμύζε ςξ ζδζμζοκηήνδημ ιέπνζ ηαζ ημ 1833, επζπμνδβμύιεκμ από ηδ Μμκή, 

ηαζ ακέδεζλε ανηεημύξ άνζζημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ζοκέπζζακ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζηα 

ακώηενα εηπαζδεοηζηά ζδνύιαηα ηδξ επμπήξ, ημκηά ζε ζδιακηζημύξ δαζηάθμοξ, όπςξ 

μ Θεόθζθμξ Καΐνδξ η.ά.
32

 

 Οζ πνώημζ δζδάζηαθμζ πμο επάκδνςζακ ημ Δθθδκζηό ηαζ Αθθδθμδζδαηηζηό 

πμθείμ ήηακ μ Κςκζηακηίκμξ Γςνίαξ ηαζ μ ιμκαπμ-δζδάζηαθμξ Κμζιάξ 

Γδιδηνζάδδξ.
33

 Ο πνώημξ, ιε ηαηαβςβή από ηδκ δθοανία ηδξ Ακαημθζηήξ Θνάηδξ, 

βεκκήεδηε ημ 1780 ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζηδκ Αιμνβό ημ 1828, όπμο οπδνέηδζε ζημ 

αθθδθμδζδαηηζηό ζπμθείμ ιέπνζ ημ 1834.
34

 Ο Γδιδηνζάδδξ βεκκήεδηε ζηδκ Αιμνβό, 

ιάθθμκ ημ 1797 ηαζ έβζκε ιμκαπόξ ηδξ Μμκήξ Υμγμαζςηίζζδξ ημ 1812. Με δαπάκεξ 

ηδξ ιμκήξ, απέηηδζε αλζόθμβδ ιόνθςζδ ζηα θδιζζιέκα, βζα ηδκ επμπή, ζπμθεία ηδξ 

Πάηιμο ηαζ ηςκ Κοδςκζώκ. Τπήνλε ιαεδηήξ ηςκ Πασζίμο Καναπαηά, Γνδβμνίμο 

ανάθδ ηαζ ημο Θεόθζθμο Καΐνδ. Δπέζηνερε ζηδκ Αιμνβό ηαζ δίδαζηε ημοξ κέμοξ 

                                                 

31  οιεςκίδδξ ίιμξ, «Η ίδνοζδ ηαζ ηα πνώηα πνόκζα θεζημονβίαξ ημο εθθδκζημύ ζπμθείμο ηδξ 

Αιμνβμύ (1821-1825)», Ακνξγηαλά, Σεύπμξ 6μ, ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Αεήκα Ιμύκζμξ 1999, ζ. 12. 

32 .π., ζζ. 19-20. 

33 Μδθζανάηδξ Α., Υπνκλήκαηα πεξηγξαθηθά ηωλ Κπθιάδωλ λήζωλ θαηά κέξνο. Ακνξγόο. Μεζ’ ελόο 

γεωγξαθηθνύ πίλαθνο, Αεήκαζ 1884. (ακαηύπςζδ Ακνξγηαλά, ηεύπμξ Α΄, 1994). ζ. 37. 

34  οθθμβζηό Ένβμ, Δπηθαλείο Ακνξγίλνη, Δπζι. Πνάζζκμξ Νζηόθαμξ & Λαιπνζκίδδξ Μδκάξ, 

ύκδεζιμξ Αιμνβίκςκ, Αεήκα 1983, ζ. 121. 
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αιζζεί, ςξ ημ 1828, μπόηε ηαζ απμθαζίζηδηε δ Μμκή ηδξ Υμγμαζώηζζζαξ κα ημο 

παναπςνήζεζ έκα ιζηνό ιζζεό βζα ηζξ οπδνεζίεξ ημο.  

 Πανόθμ πμο ημ πμθείμ ηδξ Αιμνβμύ θεζημονβμύζε πνζκ αηόια ηδκ επίζδιδ 

ακαβκώνζζδ ημο κέμο εθθδκζημύ ηνάημοξ, δεκ ηαηαθμβζγόηακ βζα πμθθά πνόκζα 

ακάιεζα ζηα πνώηα ζπμθεία ημο βέκμοξ. Σμ δβμοιεκμζοιαμύθζμ ηδξ Μμκήξ 

Υμγμαζςηίζζδξ πνμζπάεδζε ιε επζζημθή ημο ζηδκ Γναιιαηεία Δηηθδζζαζηζηώκ κα 

γδηήζεζ ηδκ επίζδιδ ακαβκώνζζή ημο ςξ Δθθδκζημύ πμθείμο, ηαεώξ δ Κοαένκδζδ 

ηδκ πενίμδμ εηείκδ ίδνοε ζπμθεία ζε πμθθά ιένδ ηδξ Δθθάδαξ, πςνίξ όιςξ 

απμηέθεζια. Σμ ένβμ θμζπόκ κα εκδιενςεεί δ Κοαένκδζδ βζα ημ ηαεεζηώξ 

θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδ δοκαηόηδηα αοηό κα είκαζ αοημζοκηήνδημ από ηζξ 

πμνδβίεξ ηδξ Μμκήξ, ακέθααε ημ Γδιμηζηό οιαμύθζμ Αιμνβμύ ιε ιία ακαθμνά ημο 

ημ 1836. Μεηαλύ άθθςκ, ηέεδηε ημ αίηδια κα παναιείκεζ ςξ δάζηαθμξ μ 

Γδιδηνζάδδξ ζηδκ Αιμνβό ηαζ ακ δεκ επέηνεπακ ζηδ Μμκή κα πθδνώκεζ ημ ιζζεό 

ημο, εα ηαεμνίγμκηακ δίδαηηνα βζα ημοξ ιαεδηέξ. Σδκ ακαθμνά ηαζ ηα αζηήιαηά ηςκ 

Αιμνβίκςκ ακέθααε κα ιεηαθένεζ μ Ιςάκκδξ Μζηανεγόβθμο, ιέθμξ ημο Γδιμηζημύ 

οιαμοθίμο. Η απάκηδζδ ηδξ Γναιιαηείαξ ζηα αζηήιαηα ήηακ εεηζηή, ανηεί δ Μμκή 

κα πθήνςκε ημοξ θόνμοξ ημο ηνάημοξ, πςνίξ κα επζαανύκεηαζ ιε άθθα πνέδ, μύηε κα 

απαθθμηνζώκεζ αηίκδηδ πενζμοζία ιε πνόθαζδ αοηά ηα πνέδ. Παν’ όθα αοηά δ 

επίζδιδ ίδνοζδ δεκ έβζκε ιέπνζ ηαζ ημ 1838, όηακ ημ Γδιμηζηό οιαμύθζμ επακήθεε 

ιε κέμ αίηδια πνμξ ηδκ Κοαένκδζδ.
35

 

 Ο Γδιδηνζάδδξ ζοκέπζζε ημ αανοζήιακημ ένβμ ημο, ςξ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ 

ημο, ημκ Γεηέιανζμ ημο 1843. Μεηά ημκ εάκαηό ημο, δ δζαδμπή ημο απμηέθεζε ιεβάθμ 

πνόαθδια ηαζ πεδίμ πνμζηνζαώκ. Σμ πμθείμ βζα πμθθμύξ ιήκεξ έπαρε κα θεζημονβεί, 

ώζπμο ημκ Αύβμοζημ ημο 1844 απμθαζίζηδηε κα πνμζθδθεεί πνμζςνζκά μ 

Διιακμοήθ Ιςακκίδδξ (1823-1906), μ δζδάζηαθμξ ηαζ επζζηήιςκ πμο απμηέθεζε 

ιεβάθμ ηεθάθαζμ βζα ημκ ηόπμ ημο, αθήκμκηαξ ζδιακηζηή παναηαηαεήηδ.  

                                                 

35 οιεςκίδδ . «Η ίδνοζδ ηαζ ηα πνώηα πνόκζα θεζημονβίαξ ημο εθθδκζημύ ζπμθείμο ηδξ Αιμνβμύ 

(1821-1825)» ζημ: Ακνξγηαλά, ημο οκδέζιμο Αιμνβίκςκ (Ιμύκζμξ 1999, Σεύπμξ 6μ), Αεήκα, ζζ. 24-

29. 
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 Έπεζηα από πθήεμξ ακηζδνάζεςκ ηαζ πνμζηνζαώκ, μ Ιςακκίδδξ λεηίκδζε κα 

δζδάζηεζ ακεπίζδια ημ 1845 ιέπνζ ημ 1846, ώζπμο ημο δόεδηε ημ δζδαζηαθζηό 

δίπθςια ηαζ μ επίζδιμξ δζμνζζιόξ ημο. Δλαζηίαξ ηδξ ηεηαιέκδξ ηαηάζηαζδξ, δ 

δζμίηδζδ ηδξ Μμκήξ μοζζαζηζηά δζέημρε ηδκ πθδνςιή ηςκ ιζζεώκ, πνμηζιώκηαξ κα 

απέπεζ από πμθζηζηέξ δζεκέλεζξ. Δκώ θμζπόκ ημ Γδιμηζηό οιαμύθζμ ηαζ δ Μμκή 

πνμθαζίγμκηακ μζημκμιζηή ακέπεζα ηαζ δεκ πθήνςκακ ημκ Ιςακκίδδ βζα ανηεημύξ 

ιήκεξ, εηείκμξ ζοκέπζζε κα ενβάγεηαζ ιε γήθμ, όπςξ απέδεζλακ ιενζημί από ημοξ 27 

ιαεδηέξ ημο, πμο ανίζηεοζακ εηείκδ ηδ ζπμθζηή πνμκζά, ιέπνζ ηαζ ημ 1847, όηακ 

δδθαδή παναζηήεδηε ηαζ εβηαηέθεζρε ηδκ Αιμνβό. Σα επόιεκα πνόκζα πανέιεκε ζηδκ 

Αεήκα, όπμο θμίηδζε ζηδκ Φζθμζμθζηή πμθή, ςξ ημ 1851. Δπέζηνερε ζηδκ Αιμνβό 

ημ 1856 ςξ εθθδκμδζδάζηαθμξ, όιςξ ακαβηάζηδηε κα θύβεζ λακά, ηαεώξ δ δζαθμνά 

ιεηαλύ Γήιμο ηαζ Μμκήξ ελαημθμοεμύζε κα ιέκεζ άθοηδ, αθήκμκηαξ ημ γήηδια ηδξ 

ιζζεμδμζίαξ ηςκ δαζηάθςκ ιεηέςνμ.
36

 

 Πανά ηζξ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ, δ θεζημονβία ημο ζπμθείμο δεκ έπαρε έηημηε. 

πμοδαίμζ δζδάζηαθμζ ελαημθμύεδζακ κα ιμνθώκμοκ ηα παζδζά ηδξ Αιμνβμύ, αθθά 

ηαζ ιαεδηέξ από ηα βύνς κδζζά, ζοκεπίγμκηαξ ηδκ πανάδμζδ ηδξ παζδείαξ. Σμ 

Δθθδκζηό πμθείμ, ιεηέπεζηα πμθανπείμ ηαζ πθέμκ Γοικάζζμ Αιμνβμύ, δζαβνάθεζ 

ιζα ιαηνά πμνεία, πμο θηάκεζ ςξ ηζξ ιένεξ ιαξ. 

Αιμνβόξ - Μάζμξ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 .π., ζζ. 33-46. 
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