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Σηεκ Ήπεηνμ μη εμπεηνμπόιεμμη Σμοιηώηεξ ημ Δεθέμβνημ ημο 1820 

επακαζηάηεζακ. Γπηηέζεθακ εκακηίμκ ηεξ Πάνγαξ θαη ηεξ Άνηαξ, αιιά δεκ 

μπόνεζακ κα ηηξ θονηεύζμοκ. Καηάθενακ, ςζηόζμ, κα κηθήζμοκ ημκ 

μζςμακηθό ζηναηό ζηε ζέζε Πέκηε Πεγάδηα. Σηα ηέιε ημο 1821 οπέγναρακ 

ηνίμεκε ακαθςπή με ημοξ Οζςμακμύξ θαη απμγμεηεομέκμη επέζηνερακ ζημκ 

μνεηκό ηόπμ ημοξ. 

 Μεηά ηεκ ελόκηςζε ημο Αιή Παζά, μ Χμονζίη Παζάξ εημημαδόηακ κα 

πενάζεη με ηα ζηναηεύμαηά ημο ζηεκ Πειμπόκκεζμ γηα κα θαηαπκίλεη ηεκ 

επακάζηαζε. Τόηε Έιιεκεξ θαη Φηιέιιεκεξ αγςκηζηέξ, με επηθεθαιήξ ημκ 

Αιέλακδνμ Μαονμθμνδάημ, πνμζπάζεζακ κα ημκ εμπμδίζμοκ. Όμςξ μ 

μζςμακηθόξ ζηναηόξ ήηακ πμιοάνηζμμξ θαη μη ειιεκηθέξ δοκάμεηξ, πςνίξ κα 

έπμοκ ηεκ απαηημύμεκε μνγάκςζε, κηθήζεθακ ζηε μάπε ημο Πέηα ζηηξ 4 

Ιμοιίμο ημο 1822. Σθμηώζεθακ πμιιμί Έιιεκεξ θαζώξ θαη Φηιέιιεκεξ 

αγςκηζηέξ, ανθεημί αηπμαιςηίζηεθακ, εκώ άκμηλε μ δνόμμξ γηα ηεκ θαηάιερε 

ηεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ θαζώξ θαη γηα ηεκ πνώηε πμιημνθία ημο Μεζμιμγγίμο 

από ημοξ Τμύνθμοξ. Η βανηά ήηηα έθακε ημοξ Σμοιηώηεξ κα 

ζοκζεθμιμγήζμοκ (1822) θαη κα εγθαηαιείρμοκ μνηζηηθά ημ Σμύιη. 

 Η Θεζζαιία λεζεθώζεθε ημκ Μάημ ημο 1821. Οη θάημηθμη ημο 

Πειίμο οπό ηεκ εγεζία ηςκ Άκζημμο Γαδή θαη Κονηάθμο Μπαζδέθε 

πμιηόνθεζακ ημκ Βόιμ θαη ημ Βειεζηίκμ, αιιά δηαζθμνπίζηεθακ από ηα 

ζηναηεύμαηα ημο Δνάμαιε πμο θηκήζεθακ εκακηίμκ ημοξ από ηε Λάνηζα, 

ηζπονή μζςμακηθή ζηναηηςηηθή βάζε.  

 Τμκ Μάημ ημο 1821 λεζεθώζεθε θαη ε Μαθεδμκία εκακηίμκ ηςκ 

Τμύνθςκ με πνωημζηάηε ημκ Γμμακμοήι Παπά. Αοηόξ με μνμεηήνημ ημ 

Άγημ Όνμξ, λεζήθςζε ημκ Πμιύγονμ θαη ηε Σηζςκία, θηάκμκηαξ μέπνη ηα 

πενίπςνα ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Οη Τμύνθμη ακηέδναζακ ζοιιαμβάκμκηαξ 

πνμεζημύξ θαη θαηαζηνέθμκηαξ ηα πςνηά ηςκ πενημπώκ αοηώκ. Οη 

επακαζηάηεξ πμιέμεζακ ηα ημονθηθά ζηναηεύμαηα ζηα Βαζηιηθά θαη ζηεκ 

Καζζάκδνα, αιιά εηηήζεθακ θαη δηαιύζεθακ. 

 Οη Τμύνθμη πμιηόνθεζακ ηε Νάμοζα θαη ημκ Απνίιε ημο 1822 ηεκ 

θονίεοζακ. Η πόιε θαηαζηνάθεθε θαη μη γοκαίθεξ μαδί με ηα παηδηά 

ημοξ, γηα κ’ απμθύγμοκ ηεκ αηπμαιωζία, έπεζακ ζημκ γθνεμό ηεξ 

Ανάπηηζαξ. Η ελέγενζε ζημκ Βμννά είπε θαηαζηαιεί. 


