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   Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηε Χαιθηδηθή ππήξμε ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο 

ρεξζνλήζνπ θαζώο, πέξαλ ησλ ππνινίπσλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ, πξνθάιεζε θαη 

ηελ απνδπλάκσζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ από έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ έκςπρνπ 

δπλακηθνύ ηνπο
1
. Όπσο είλαη γλσζηό κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ απνδεθαηίζηεθε 

ζηηο δηάθνξεο κάρεο θαη ζπλαθόινπζα ζηηο ζθαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Οζσκαλνί, άιινη έραζαλ ηε δσή ηνπο από ηηο θαθνπρίεο θαη ηελ πεξηπιάλεζή ηνπο 

ζηα βνπλά ηνλ ρεηκώλα ηνπ 1821-22 θαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο Χαιθηδηθησηώλ, νη 

νπνίνη είραλ θαηαθύγεη ζηελ ρεξζόλεζν ηεο Καζζάλδξαο, κεηαθέξζεθαλ κε ηα 

θαξάβηα ησλ λεζηώλ ζηηο πνξάδεο
2
. Σν 1829 κόλν ζηε θόπειν θαηαγξάθνληαη 205 

νηθνγέλεηεο κε θαηαγσγή από ηελ Καζζάλδξα, ηα Μαδεκνρώξηα θαη ηα Χάζηθα. 

Γηαρξνληθά ε έξεπλα ησλ γεγνλόησλ ηεο επαλάζηαζεο ηεο Χαιθηδηθήο έρεη απνδώζεη 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, έηζη ώζηε ζήκεξα λα έρνπκε ζε γεληθέο γξακκέο κηα ζαθή 

εηθόλα ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ θαη εμειίμεσλ πνπ ζεκεηώζεθαλ από ηελ άλνημε 

έσο ην θζηλόπσξν ηνπ 1821, σζηόζν παξέκεηλε θάπνην θελό πνπ είρε λα θάλεη κε 

ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ παξαπάλσ γεγνλόησλ.  

   Έσο πξόζθαηα ιηγνζηέο ήηαλ νη γλώζεηο καο γηα ζπγθεθξηκέλα νλόκαηα θαη ηόπνπο 

θαηαγσγήο αγσληζηώλ. Πέξαλ ησλ νπιαξρεγώλ Γνπκπηώηε, Χηκεπηνύ θαη Χάςα, 

ειάρηζηεο ήηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο απινύο ζηξαηηώηεο θαη ηνπο ππόινηπνπο 

αμησκαηηθνύο, νη νπνίνη αγσλίζηεθαλ, ππέθεξαλ ηελ πξνζθπγηά θαη πνιινί έδσζαλ 

θαη ηε δσή ηνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ρσξηώλ ηνπο. ήκεξα έπεηηα από 

καθξνρξόληα έξεπλα είκαζηε ζηε επράξηζηε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηα νλόκαηα θαη ηνπο 

ηόπνπο θαηαγσγήο πνιιώλ απιώλ αγσληζηώλ αιιά θαη νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ έπαημαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ επαλάζηαζε θαη όια ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα δηέιαζαλ ηεο πξνζνρήο καο. Σώξα επαθίεηαη ζηνπο ζύγρξνλνπο θαηνίθνπο ηεο 

Χαιθηδηθήο λα γλσξίζνπλ θαη λα ηηκήζνπλ νλνκαζηηθά ηνπο ήξσέο ηνπο.  

   Μεηά ηελ «παξνίθεζε» ησλ πξνζθύγσλ Χαιθηδηθησηώλ ζηε θόπειν θαη ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα «ζηξαηησηηθνί εθπξόζσπνί» ηνπο είραλ ηεζεί νη παξαθάησ 

νπιαξρεγνί: Κσλζηαληίλνο Γνπκπηώηεο (1793-1860), Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ
3
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 O Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ είλαη κηα κεγάιε κνξθή ηεο Διιεληθήο επαλάζηαζεο ηόζν ζηε 

Χαιθηδηθή, όζν θαη ζηε λόηην Διιάδα. Δπηθεθαιήο εθαηό πεξίπνπ ζηξαηησηώλ ζπκκεηείρε κε ηνλ 

Καξαηάζν ζε ζεκαληηθέο κάρεο θαηά ησλ Σνύξθσλ από ην 1822 έσο θαη ην 1827. Με ηελ έιεπζε ηνπ 

Καπνδίζηξηα πξνβηβάζηεθε θαη ην 1829 ήηαλ ν κόλνο Χαιθηδηθηώηεο πνπ ηηκήζεθε κε ηνλ βαζκό ηνπ 



ην Γνκάηη (1800-1833), Θαλάζεο αξαθηαλόο από ηε Βάιηα (γελ.1793), ηεξηαλόο 

Μαξίλνο από ην Γνκάηη, Ησάλλεο Χηκεπηόο από ηε Βάιηα (γελ.1793), Αγγειήο 

ηέξηνπ από ην Ληβάδη (γελ.1793) θαη Αζαλάζηνο Νηθνιάνπ
4
 από ηα Ρηδά (γελ.1798). 

Οη παξαπάλσ ζπκκεηείραλ ζηηο κάρεο ηεο Χαιθηδηθήο θαη αξγόηεξα πξνζέθεξαλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιιά κέξε ηόζν ηεο ηεξεάο, όζν θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ 

λεζηώλ. Μάιηζηα ν Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ θαη ν Κσλζηαληίλνο Γνπκπηώηεο 

ηηκήζεθαλ ην 1832 κε ην βαζκό ηνπ ρηιηάξρνπ θαη έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο 

ζηνπο θόιπνπο ησλ κεγάισλ ζηξαηησηηθώλ αλδξώλ ηνπ 1821 από ηε λόηην Διιάδα, 

όπσο ν Κνινθνηξώλεο θαη ν Μαθξπγηάλλεο. 

   Ολόκαηα αγσληζηώλ ζπλαληάκε από ηα πεξηζζόηεξα ρσξηά ηεο Χαιθηδηθήο γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη ηελ ήδε γλσζηή πιεξνθνξία, πσο πιεζπζκνί από όιε ηε 

ρεξζόλεζν είραλ θαηαθύγεη αξρηθά ζηελ Καζζάλδξα θαη αξγόηεξα ζηηο πνξάδεο γηα 

λα ζσζνύλ από ηηο δηώμεηο ησλ Οζσκαλώλ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο θαηάινγνο 

κε όια ηα ρσξηά από όπνπ θαηαγόηαλ νη Χαιθηδηθηώηεο αγσληζηέο, σζηόζν ιόγσ 

έιιεηςεο ρώξνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ όια ηα γλσζηά νλόκαηα, γηα 

ηνλ ιόγν απηό επηιέρζεθε ηπραία έλαο αγσληζηήο από θάζε ηόπν. Οη ζπγθεθξηκέλνη, 

ζπκκεηείραλ σο ζηξαηηώηεο θαη αμησκαηηθνί ηόζν ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, όζν 

θαη ζηνλ πξώην ηαθηηθό ζηξαηό ηνπ Καπνδίζηξηα ην 1828
5
.  

Από Αγία Παξαζθεπή είλαη γλσζηά 8 νλόκαηα. Νηθόιανο Αλδξέα, γελ.1798 

Από Άγην Μάκα, 4 νλόκαηα. Σξηαληαθύιινπ Κσλ/λνο, γελ 1795. 

Από Άγην Νηθόιαν, 13 νλόκαηα. ηέξηνο Παύινπ, γελ.1799. 

Από Άζπην, 16 νλόκαηα. Σξηαληάθπιινο Γαξνθάιινπ, ινρίαο γελ.1801. 

Από Αξδακέξη, 3 νλόκαηα. Γεώξγηνο Μαξγηαλνύ. 

Από Ληαξίγθνβε (Αξλαία), 13 νλόκαηα. Διεπζέξηνο Ησάλλνπ, ππνινραγόο γελ.1797. 

Από Βάβδν, 10 νλόκαηα. ηαπξάθεο Γήκνπ, γελ.1782. 

Από Βάιηα, 27 νλόκαηα. Αλαγλώζηεο Παπά, ινραγόο γελ.1803. 

Από Βαξβάξα, 1 όλνκα. Αζηεξίνπ Γεώξγηνο. 

Από Βαζηιηθά, 8 νλόκαηα. Αζαλάζηνο Μόζρνπ, γελ.1795. 

Από Βξαζηά, 5 νλόκαηα. Γεκήηξηνο Παξαδείζε. 

Από Γαιαξηλό, 4 νλόκαηα. Νηθόιανο θαξιάηνπ. 

Από Γαιάηηζηα, 12 νλόκαηα. Γεώξγηνο Γαιαηζάλνο, γελ.1797. 

Από Γνκάηη, 8 νλόκαηα. Μηράιεο Νηθνιάνπ, αλζππνινραγόο γελ.1794. 

Από Δπαλνκή, 14 νλόκαηα. Αξγύξεο Βαζηιείνπ, γελ.1794. 

Από Ενπκπάηεο (Σξίινθν), 2 νλόκαηα. Κσλ/λνο Ληόιηνπ. 

Από Εαγθιηβέξη, 1 όλνκα. ηεξηαλόο Αζαλαζίνπ. 

Από Ηεξηζζό, 8 νλόκαηα. Οηθνγέλεηα Βιαρνκηράιε, Καξαζαλάζεο Μπόηθνπ, 

γελ.1785. 

                                                                                                                                            
ηαγκαηάξρε ηνπ 16

νπ
 ηάγκαηνο. Σν 1832 πξνβηβάζηεθε ζε ρηιίαξρν. Σν 1833 ζπκκεηείρε ζην θίλεκα 

ηνπ Κνινθνηξώλε θαηά ηεο αληηβαζηιείαο ζπλειήθζε καδί ηνπ θαη θπιαθίζηεθε ζην Ναύπιην, όπνπ 

θαη απεβίσζε ην ρεηκώλα ηνπ 1833. Καηεηάγε ζηελ 4
ε
 ηάμε ησλ ζηξαηησηηθώλ. 

4
 Μηα επίζεο κεγάιε, άγλσζηε κέρξη ζήκεξα, κνξθή ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ θαη ν Αζαλάζηνο 

Νηθνιάνπ Χαιθηάο. Γελλήζεθε γύξσ ζην 1800 ζηα ηπνηλίθηα (Ρηδά). Δπηθεθαιήο ζηξαηησηηθνύ 

ζώκαηνο πνιέκεζε αξρηθά ζηε Χαιθηδηθή (Βαζηιηθά, Καζζάλδξα) θαη αξγόηεξα ζηε λόηην Διιάδα κε 

ηνλ Απνζηνιάξα, ηνλ Γνπκπηώηε θαη ηνπο ινηπνύο Μαθεδόλεο ππό ηελ νδεγία ηνπ Καξαηάζνπ. Μεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ην 1828 δηνξίζηεθε εθαηόληαξρνο ζηε ρηιηαξρία ηνπ Καξαηάζνπ θαη ην 1829 

κεηαηέζεθε πάιη σο αμησκαηηθόο ζην 16
ν
 ειαθξό ηάγκα ηνπ Απνζηνιάξα. Σν 1836 δηνξίζηεθε 

ινραγόο ηνπ Β ηάγκαηνο Δζλνθπιαθήο, από όπνπ απνζηξαηεύηεθε ην 1839. ύκθσλα κε κηα καξηπξία 

πνπ δελ έρεη αθόκε επηβεβαησζεί ην 1849 ν Αζαλάζηνο Χαιθηάο ρξεκάηηζε πξώηνο Γήκαξρνο ηνπ 

λενζύζηαηνπ δήκνπ Νέαο Πέιιεο Αηαιάληεο ηόπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

Καηεηάγε ζηελ 5ε ηάμε ησλ ζηξαηησηηθώλ. 
5
 Ν. Παπανηθνλόκνπ, «Οη Χαιθηδηθηώηεο αγσληζηέο ηνπ 1821 ζην ζηξαηό ηνπ Καπνδίζηξηα», 

Πνιύγπξνο 55 (Ηαλ.-Φεβξ.2010), ζ. 6-9. 



Από Ίζβνξν (ηξαηνλίθε), 4 νλόκαηα. Κσλ/λνο ηεξηαλνύ. 

Από Καιάλδξα, 6 νλόκαηα. Κππαξίζζεο Γησξγάθε 19λέαο. 

Από Καςόρσξα (Πεπθνρώξη), 9 νλόκαηα. Λεκνλήο Γεκεηξίνπ. 

Από Κξήκλε, 3 νλόκαηα. Αζαλάζηνο Φώηε. 

Από Ληβάδη, 13 νλόκαηα. Αγγειήο ηέξηνπ. 

Από Μεηαγθίηζη, 7 νλόκαηα. Αζαλάζηνο Εάρνπ, γελ.1800. 

Από Μπξηόθπην (Όιπλζνο), 1 όλνκα. Γεκήηξηνο Ησάλλνπ, γελ.1805. 

Από Νηθήηε, 4 νλόκαηα. Εαθείξεο Χξηζηνδνύινπ, γελ.1800. 

Από Οξκύιηα, 4 νλόκαηα. αξαθηαλόο Μηραήι.  

Από Παδαξάθηα (Κξπνπεγή), 2 νλόκαηα. Ρήγαο Γεσξγίνπ. 

Από Παιαηνρώξη, 5 νλόκαηα. Παξαδείζεο Νηθνιάνπ. 

Από Παιηνύξη, 4 νλόκαηα. Κσλ/λνο Αγγέινπ. 

Από Παξζελώλα, 12 νλόκαηα. Γεώξγηνο Σζαηζαξώλεο, γελ.1797. 

Από Πεξηζηεξά, 14 νλόκαηα. Κππαξίζζεο Αζαλαζίνπ. 

Από Πνιύγπξν, 18 νλόκαηα. Χξήζηνο Γεσξγίνπ, γελ.1801. 

Από Πνιύρξνλν, 4 νλόκαηα. Ρήγαο Αδάκ. 

Από Πνξηαξηά, 3 νλόκαηα. Μήηζνο Ησάλλνπ. 

Από Ραβλά (Πεηξνθέξαζα), 4 νλόκαηα. Δπζύκηνο Διεπζεξίνπ. 

Από Ρεβελίθηα (Μεγάιε Παλαγία), 8 νλόκαηα. Παζράιεο Σξηαληαθύιινπ ινρίαο 

γελ.1799. 

Από Ρεζηηλίθηα (Άγην Πξόδξνκν), 1 όλνκα. ηέξηνο Αλησλίνπ. 

Από ηπνηλίθηα (Ρηδά), 5 νλόκαηα. ηέξηνο Αλησλίνπ, ινρίαο γελ.1803. 

Από αλά, 1 όλνκα. Βαζίιεηνο Κνινθπζάο, γελ.1802. 

Από ηαλό, 2 νλόκαηα. Γηνβάλεο Κώζηα. 

Από πθηά, 17 νλόκαηα. Γεκήηξηνο Γεσξγίνπ, γελ.1794. 

Από Σζαπξάλη (Ν.θηώλε), 11 νλόκαηα. Γεσξγάθεο ηεξηαλόο. 

Από Φνύξθα, 6 νλόκαηα. Γαξόθαιινο Βαζηιείνπ. 

Από Χσξνύδα, 2 όλνκα. Διεπζέξηνο θαη Θενράξεο Μηραήι. 

Από Γνπκπηά, 8 νλόκαηα. Αζαλάζηνο Σδάθαο, γελ.1799.  

   Δθηόο ησλ παξαπάλσ γλσξίδνπκε επίζεο 100 πεξίπνπ νλόκαηα αγσληζηώλ από ηε 

Χαιθηδηθή γηα ηα νπνία σζηόζν έσο ηώξα δελ θαηέζηε δπλαηή ε ηαύηηζε ηνπ 

αθξηβνύο ηόπνπ θαηαγσγήο ηνπο. Με ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν γλσζηνπνηνύληαη γηα 

πξώηε θνξά άγλσζηνη ήξσεο ηεο Χαιθηδηθήο, γηα πνιινύο από απηνύο ππάξρνπλ ζηε 

δηάζεζή καο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο θπζηθά δελ κπνξνύλ λα 

δεκνζηεπζνύλ ζε έλα κηθξό άξζξν. Έπεηηα από απηή ηελ πξώηε δεκνζίεπζε νη 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπ λνκνύ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ ηνπο ήξσέο ηνπο, νη 

νπνίνη γηα 180 αλέκελαλ ηε δηθαίσζε ησλ θόπσλ ηνπο. 

   Μειεηώληαο ηνλ παξαπάλσ θαηάινγν δηαπηζηώλνπκε κε έθπιεμε πσο απινί 

γεσξγνί ηνπ 1821, από ην πην κηθξό, έσο ην πην κεγάιν ρσξηό, κεηαηξάπεθαλ ζε 

αμηόινγνπο ζηξαηησηηθνύο άλδξεο νη νπνίνη κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο δελ αξθέζηεθαλ ζηηο δάθλεο ησλ αγώλσλ ηεο 

επαλάζηαζεο, αιιά ζπλέρηζαλ ηελ ππεξεζία ηνπο θαη ζηνλ ηαθηηθό ζηξαηό πνπ 

ζπγθξόηεζε ν Καπνδίζηξηαο. ύκθσλα κε κηα πξώηε εθηίκεζε ε Χαιθηδηθή είλαη 

ίζσο ν πξώηνο λνκόο ζηελ Διιάδα ζε αξηζκό ζηξαηησηώλ θαη αμησκαηηθώλ από όια 

ζρεδόλ ηα ρσξηά ηεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξώην ηαθηηθό ζηξαηό ην 1828.  


