
25η Μαρτίου 1821 

Χρονικό 

ηηξ 29 ημο Μάε 1453 ε 

Κςκζηακηηκμύπμιε έπεθηε ζηα πένηα ηςκ 

Σμύνθςκ. Η βοδακηηκή αοημθναημνία πμο 

θνάηεζε πάκς από 1000 πνόκηα δηαιοόηακ 

θη όια ηα μένε πμο ηεκ απμηειμύζακ 

γίκμκηακ ηώνα ημήμαηα ηεξ Οζςμακηθήξ 

Αοημθναημνίαξ. Σε ζέζε ημο Κςκζηακηίκμο 

Παιαημιόγμο έπαηνκε ηώνα μ Μςάμεζ Β΄μ 

Καηαθηεηήξ θαη ζηε ζέζε ημο ηαονμύ 

ορςκόηακ ηώνα ε Ημηζέιεκμξ.  

Ο ιαόξ ζνήκεζε ηεκ άιςζε ηεξ Πόιεξ ζηα 

δεμμηηθά ημο ηναγμύδηα: 

Πήνακ ηεκ πόιε, πήνακ ηεκ 

Πήνακ θαη ηε αιμκίθε … 

Κη αθόμα:  

Σεμαίκεη ε γεξ, ζεμαίκμοκ ηα επμονάκηα 

Σεμαίκεη ε Αγηα-Σμθηά, ημ μέγα μμκαζηήνη 

………………………………………………………………… 

Όμςξ: 

Σώπαζε Κονά-Δέζπμηκα  

θαη με πμιύ-δαθνύδεηξ 

Πάιηκ με πνόκηα με θαηνμύξ  

πάιηκ δηθά μαξ είκαη 

 

Σεκ άιςζε ηεξ Πόιεξ αθμιμύζεζακ ηα 

μαύνα πνόκηα ηεξ θιαβηάξ. Ο ειιεκηθόξ 

ιαόξ έθνορε ημκ πόκμ θαη ημκ έθακε 

ηναγμύδη. Κη έπιαζε μύζμοξ γηα 

«μανμανςμέκμοξ βαζηιηάδεξ» πμο ζα 

έβγαηκακ από ημοξ ηάθμοξ ημοξ κα 

δηώλμοκ ημκ επζνό γηα ηεκ «θόθθηκε 

μειηά».  

Κη όζμη δεκ άκηεπακ ηα βάζακα ηεξ 

ζθιαβηάξ, ημοξ ελεοηειηζμμύξ θαη ηεκ 

ηαπείκςζε, έπαηνκακ ηα όπια θη έβγαηκακ 

θιέθηεξ ζηα βμοκά, όπμο δμύζακ ιεύηενμη, 

απνμζθύκεημη θαη πενίμεκακ ηεκ ώνα ημο 

λεζεθςμμύ. 

Άιιμη πάιη έθεογακ γηα λέκμοξ ηόπμοξ 

όπμο μμνθώκμκηακ θαη πνμόδεοακ, 

βμεζώκηαξ με θάζε ηνόπμ ημοξ 

οπόδμοιμοξ ζομπαηνηώηεξ ημοξ. Κη μη 

δάζθαιμη ημο γέκμοξ μ’ επηθεθαιήξ ημκ 

θιμγενό Ρήγα Φεναίμ, πνμεημίμαδακ ηεκ 

ακάζηαζε ημο Γέκμοξ με ηα γνάμμαηα θαη 

ηα ζμύνηα (ηναγμύδηα) ημοξ. 

Ωξ πόηε παιηθάνηα κα δμύμε ζηα ζηεκά 

Καιύηενα μηαξ ώναξ ειεύζενε δωή 

Πανά ζανάκηα πνόκηα ζθιαβηά θαη θοιαθή. 

 

 

 

 

 

 

Ρήγας Φεραίος 



Όμςξ θαη ηα μηθνά ειιεκόπμοια δεκ 

έμεκακ πίζς ζηε μεγάιε πνμζπάζεηα ηεξ 

πνμεημημαζίαξ γηα λεζεθςμό θαη ιεοηενηά. 

Σηξ κύπηεξ ηναγμοδμύζακ ημ «θεγγανάθη 

μμο ιαμπνό», έηνεπακ ζηηξ εθθιεζηέξ, 

όπμο μη παπάδεξ – δάζθαιμη ημοξ μάζαηκακ 

ιίγα γνάμμαηα θαη πμιιή ηζημνία. Κη άκαβακ 

μέζα ημοξ ημκ πόζμ γηα ηε ιεοηενηά. 

Κη ε μένα ε εοιμγεμέκε όιμ πιεζίαδε. 

Σνεηξ έκζενμμη παηνηώηεξ, μ Νηθόιαμξ 

θμοθάξ, μ Γμμακμοήι Ξάκζμξ θαη μ 

Αζακάζημξ Σζαθάιςθ, ίδνοζακ μηα μοζηηθή 

μνγάκςζε, ηε Φηιηθή Γηαηνεία, πμο ακέιαβε 

κα πνμεημημάζεη ηεκ ελέγενζε ηςκ 

ναγηάδςκ εκάκηηα ζημοξ Σμύνθμοξ. Η 

Φηιηθή Γηαηνεία λαπιώζεθε ζε όιε ηεκ 

Γιιάδα, ηεκ Γονώπε, αθόμα θαη ηεκ Κύπνμ. 

Μέιε ηεξ έγηκακ θιέθηεξ θαη ανμαημιμί, 

δάζθαιμη θη έμπμνμη, ιασθμί θαη θιενηθμί. Κη 

όια ήηακ μηα έημημα γηα ημκ μεγάιμ 

ΞΓΗΚΩΜΟ. 

 

25 Μαρτίου 1821 

Η μένα πμο πενίμεκακ 400 πνόκηα μη 

ζθιάβμη Έιιεκεξ επηηέιμοξ έθηαζε. Ο 

Δεζπόηεξ Παιαηώκ Παηνώκ Γενμακόξ 

ορώκεη ημ ιάβανμ ηεξ επακάζηαζεξ ζημ 

μμκαζηήνη ηεξ  Αγίαξ Λαύναξ θαη μη 

αγςκηζηέξ δίκμοκ ημκ ηενό όνθμ: 

ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ. 

Σμ ζύκζεμα ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ 

ημ πήνε ημ ακμηληάηηθμ αγένη θαη ημ  

ζθόνπηζε ζ’ όιε ηεκ ζθιαβςμέκε Γιιάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη μη πηεζηκμί ναγηάδεξ έγηκακ μεμηάξ 

ήνςεξ. Γκςμέκμη όιμη θάης από ημ ηενό 

αοηό ζύκζεμα, θάης από ημ ζθμπό ηεξ 

Γιεοζενίαξ ηεξ παηνίδαξ ημοξ, πέηοπακ ημ 

ζαύμα θαη άθεζακ ημοξ εονςπαίμοξ 

έθπιεθημοξ πμο δεκ πίζηεοακ πςξ ήηακ 

δοκαηό μη ιίγμη θαη άμπιμη Έιιεκεξ κα ηα 

βάιμοκ με ηεκ πακίζπονε Οζςμακηθή 

Αοημθναημνία.  

Κη όμςξ ζηεκ λενά θαη ζηε ζάιαζζα μη 

έιιεκεξ πέηοπακ απμθαζηζηηθέξ κίθεξ. 

Μμνθέξ ενςηθέξ πμο αγςκίζηεθακ θαη 

ζοζηάζηεθακ γηα ηε ιεοηενηά ηεξ Γιιάδαξ 

ζα μείκμοκ γηα πάκηα αλέπαζηεξ. 

ηεκ Σνίπμιε, ημ Βαιηέηζη, ηα Δενβεκάθηα 

ε ενςηθή μμνθή ημο Θεόδςνμο 

Κμιμθμηνώκε, ημο ζνοιηθμύ «Γένμο ημο 

Μμνηά». Υάνηξ ζημ ζηναηεγηθό μοαιό θαη 

ηεκ πίζηε ημο ζηεκ ιεοηενηά ημο Έζκμοξ ε 

Γιιάδα πνςζηά μεγάιμ μένμξ ηεξ 

ιεοηενηάξ ηεξ. 

Στο μοναστήρι της Αγίας Λαφρας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηεκ Αιαμάκα μ Αζακάζημξ Δηάθμξ 

ζοζηάδεηαη ζακ κέμξ Λεςκίδαξ. «Γηα δεξ 

θαηνό πμο δηάιελε μ Χάνμξ κα με πάνεη. 

Τώνα π’ ακζίδμοκ ηα θιανηά θαη βγάδεη ε 

γε πμνηάνη». 

ημ πάκη ηεξ Γναβηάξ μ Οδοζζέαξ 

Ακδνμύηζμξ κηθά ημ ζηναηό ημο Ομέν 

Βνοώκε θη εθδηθείηαη ημ ζάκαημ ημο 

Δηάθμο. ημ Κανπεκήζη μ Μάνθμξ 

Μπόηζανεξ, ζηεκ Ανάπςβα μ Γεώνγημξ 

Κανασζθάθεξ, ζημοξ Μύιμοξ μ 

Μαθνογηάκκεξ, ζημ Μακηάθη μ 

Παπαθιέζζαξ. εηνά αηειείςηε μη γκςζημί 

θαη άγκςζημη αγςκηζηέξ ηεξ ιεοηενηάξ: 

Τρειάκηεξ, Νηθεηανάξ, Πακμονγηάξ, 

Σδαβειαίμη, Μαονμμηπαιαίμη. Αθόμα θαη 

γοκαίθεξ όπςξ ε Μπμομπμοιίκα, ε Μακηώ, 

ε Σδαβέιαηκα.  

ηε ζάιαζζα μη ζνοιηθμί πονπμιεηέξ, 

Κακάνεξ, Μηαμύιεξ, Παπακηθμιήξ, 

Σμμπάδεξ, απημύνεξ θ.α. επηηογπάκμοκ 

απμθαζηζηηθέξ κίθεξ εκακηίμκ ημο 

ημονθηθμύ ζηόιμο.  

Καη ηέιμξ πμημξ μπμνεί κα λεπάζεη ηεκ 

ενςηθή έλμδμ ημο Μεζμιμγγίμο πμο 

ζογθίκεζε πμιιμύξ θηιέιιεκεξ 

Γονςπαίμοξ θαη ημοξ έθαμε κα ‘νζμοκ κα 

πμιεμήζμοκ ζημ πιεονό ηςκ Γιιήκςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αγώκαξ ηςκ Γιιήκςκ γηα ηε ιεοηενηά 

ημοξ θνάηεζε από ημ 1821 ςξ ημ 1827. 

Μεγάιεξ μη ζοζίεξ, απίζηεοημη μη ενςηζμμί 

θαη πηιηάδεξ μη αγςκηζηέξ πμο έδςζακ ηε 

δςή ημοξ γηα κα ιεοηενώζμοκ ηεκ παηνίδα 

ημοξ. Κη ε πμιοπόζεηε ιεοηενηά ήνζε. Δεκ 

ιεοηενώζεθε θοζηθά όιε ε Γιιάδα αιιά 

έγηκε ε ανπή. Η καομαπία ημο Ναοανίκμο 

ημκ επηέμβνε ημο 1827 ζήμακε ημ ηέιμξ 

ηεξ επακάζηαζεξ. Θα πνεηάδμκηακ όμςξ 

πμιιμί αθόμα αγώκεξ ώζπμο κα 

ιεοηενςζεί όιε ε Γιιάδα θαη κα πάνεη ηε 

ζεμενηκή ηεξ μμνθή. Αγώκεξ πμο αθόμε 

θαη ζήμενα ζοκεπίδμκηαη γηα ηεκ απαιιαγή 

ηεξ Κύπνμο μαξ από ημκ ημονθηθό Αηηίια.  

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Έξοδος του Μεσολογγίου 


