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   Τν πεξηνδηθό Πνιύγπξνο έρεη αζρνιεζεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζόλ κε ηα 

απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα θαηά ηνπ νζσκαληθνύ δπγνύ, πνπ νξγαλώζεθαλ ζηε 

Φαιθηδηθή ηόζν ην 1821 όζν θαη ην 1854. Ζ πξόνδνο ηεο έξεπλαο θαη ηα λέα ζηνηρεία 

πνπ έξρνληαη ζην θσο καο επηηξέπνπλ λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ ηόπνπ καο ζηνλ Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο, 

απνθαζηζηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ ζέζε ησλ ζπκπαηξησηώλ καο αγσληζηώλ ηνπ 

1821 ζην ζηεξέσκα ησλ εξώσλ ηνπ Έζλνπο.   

    Γπζηπρώο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αγσληζηέο δελ ζώδνληαη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία. Όζνη θαηέζεζαλ αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζηηο δηάθνξεο, θαηά θαηξνύο, 

Δπηηξνπέο Δθδνπιεύζεσλ ηνπ Αγώλα, νη νπνίεο ήηαλ επηθνξηηζκέλεο κε ηε 

ζπληαμηνδόηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο επαλάζηαζεο, 

θαηόξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ άζειά ηνπο ην όλνκά ηνπο ζηελ ηζηνξία, δίλνληαο 

παξάιιεια θαη ζηνπο ζύγρξνλνπο εξεπλεηέο ηε δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίζνπλ κε 

πεξηζζόηεξε ζαθήλεηα ηα γεγνλόηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1820-1830. 

    Σην αξρείν αγσληζηώλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ζηελ Αζήλα ζώδνληαη νη αηηήζεηο 

ρηιηάδσλ Διιήλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επαλάζηαζε. Μεηαμύ απηώλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη πνιινί Φαιθηδηθηώηεο. Αλάκεζά ηνπο εληνπίζηεθε θαη ν 

θάθεινο ηνπ Πνιπγπξηλνύ αγσληζηή Αζαλαζίνπ Αξγπξίνπ. Τα δύν έγγξαθα ηνπ 

θαθέινπ είλαη ε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Δθδνπιεύζεσλ ηνπ Αγώλα θαη έλα 

πηζηνπνηεηηθό ησλ νπιαξρεγώλ Κσλ. Γνπκπηώηε θαη Νηθ. Κξηεδηώηε, νη νπνίνη ην 

1844 βεβαηώλνπλ από ηε Φαιθίδα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλσηέξσ ζηνλ Αγώλα ηεο 

Αλεμαξηεζίαο
1
. Αληίζηνηρα ηξία έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Αζαλάζην Αξγπξίνπ 

ζώδνληαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Οζσληθό Αξρείν, 

ζηελ ππνζεηξά ησλ Αξηζηείσλ
2
. Με απηά ηα έγγξαθα ζα αζρνιεζνύκε ζηνλ παξόλ 

άξζξν. 

    Πξόθεηηαη γηα κηα βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίσλ, γηα κηα αίηεζε ρνξήγεζεο 

αξηζηείνπ θαη γηα έλα πηζηνπνηεηηθό εθδνπιεύζεσλ πνπ ππνγξάθνπλ νη νπιαξρεγνί 

Γεκ. Βηξβίιεο, Γηακαληήο Νηθνιάνπ Οιύκπηνο θαη Αλαγλ. Γαλειόπνπινο. Τα 

έγγξαθα πεξηγξάθνπλ από κόλα ηνπο ηελ πνξεία δσήο ηνπ Αζαλαζίνπ Αξγπξίνπ από 

ην 1821 έσο ην 1841 θαη δελ ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ζρνιηαζκνύ. Σθνπόο ηεο ζύληαμήο 

ηνπο ήηαλ ε επηζπκία ηνπ Αζαλαζίνπ λα ηηκεζεί από ηελ Διιεληθή Πνιηηεία κε 

ζηδεξέλην αξηζηείν γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ επαλάζηαζε. 

   Ζ αίηεζε ππνβιήζεθε ζηηο 16/12/1841 θαη απεπζπλόηαλ πξνο ηελ «επί των 

Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματείαν της Επικρατείας». Ζ ζύληαμε ηνπ εγγξάθνπ 

έγηλε ζην Ξεξνρώξη (Ηζηηαία) ηεο Δύβνηαο, όπνπ είρε εγθαηαζηαζεί ν αγσληζηήο καδί 

κε άιινπο Φαιθηδηθηώηεο γύξσ ζην 1837. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά : «Ο 

ππνθαηλόκελνο Αζαλάζηνο Αξγύξε εθ ρσξίνπ Πνιπγύξνπ ηεο Μαθεδνλίαο 

δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίσλ ηεο δηνηθήζεσο Δπβνίαο ζπεύδσ λα αλαθέξσ πξνο 

πκάο θύξηε Γξακκαηεύ πσο ρξεκάηηζα παιαηόο ζηξαηησηηθόο εηο ηνλ ππέξ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο παηξίδαο καο Ιεξόλ Αγώλα απ’ αξρήο ηεο επαλαζηάζεσο έσο 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 1828. Γηαηξέμαο εηο εθείλαο ηαο δεηλάο πεξηζηάζεηο όια ηα 

αηκνβόξα πεδία ηνπ Άξεσο θέξσλ παληαρνύ ην ππξ θαη ην ζίδεξνλ νζάθηο ε 
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ρξεία ην εθάιεη, παξαβξεζείο εηο δηαθόξνπο ζεκαληηθάο κάραο θαηά ησλ ερζξώλ 

ππό ηελ νδεγία δηαθόξσλ νπιαξρεγώλ ηεο Διιάδνο. Καη πξώηνλ κελ επνιέκεζα 

εηο ηαο ελ ηε παηξίδη κνπ ζπγθξνηεζείζαο γελλαίαο κάραο θαηά ησλ ερζξώλ, εηο 

ηελ πνιηνξθίαλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη Καζζάλδξαο, ππό ηνπ Δκκ. Παπά 

εξξαίνπ, Ρήγα Λεκλίνπ, Κσλζηαληίλνπ Γνπκπηώηνπ ηαγκαηάξρνπ θαη ηνπ 

απνζαλόληνο ηαγκαηάξρνπ Απνζηνιάξα Βαζηιείνπ. Δπνκέλσο κεηά ηελ 

θαηαζηξνθήλ ηεο παηξίδνο κνπ παξεπξέζελ εηο ηαο κάραο ησλ Σξηθέξσλ θαηά 

ηνπ Ννύξθα Βέε θαη ινηπώλ πνιηνξθνπκέλσλ Οζσκαλώλ ππό ηελ νδεγίαλ ηνπ 

Απνζηνιάξα. Αθνινύζσο εηο ηελ ηεο Αηαιάληεο θαηά ηνπ Οζηάκπεε ππό ηελ 

νδεγίαλ ηνπ Αγγέινπ Γάηδνπ, έπεηηα εηο ηελ ελ θηάζσ κάρελ θαηά ηνπ 

νζσκαληθνύ ζηόινπ ππό ηελ νδεγίαλ ηνπ ηόηε αξρεγνύ Καξαηάζνπ θαη εηο 

δηαθόξνπο άιιαο ζεκαληηθάο κάραο ππό ηελ νδεγίαλ ηνπ ηαγκαηάξρνπ Γ. 

Βηξβίιε θαη ηνπ ινραγνύ Απνζηόιε Καιακίδα θαη ηόζαο άιιαο ηα νπνίαο 

παξαιείπσ σο δηαθπγνύζαο εθ ηεο κλήκεο κνπ ράξηλ ζπληνκίαο. Όηη δε ηα 

αλαθεξόκελα αιεζώο έρνπζη θύξηε Γξακκαηεύ ηνύην πιεξνθνξείζζε από ην 

εγθιεηόκελνλ ελδεηθηηθόλ ηνπ ινραγνύ Απνζηόιε Καιακίδα από 22/9/1828 

θαζώο θαη από εθείλν ηνπ ηαγκαηάξρνπ Γ. Βηξβίιε θαη άιισλ αμησκαηηθώλ 

εηζέηη δε θαη από ην κεηξώνλ ηεο ρηιηαξρίαο ηνπ Σόιηνπ Λάδνπ εηο ην νπνίνλ 

ππάξρεη γξακκέλν ην όλνκα κνπ Αζαλάζηνο Αξγύξε Πνιπγπξηλόο εθ 

Μαθεδνλίαο. Αιιά κνινλόηη ππεξέηεζα ηελ παηξίδα επηά νιόθιεξα έηε πηζηώο 

θαη ηηκίσο ζπζηάζαο δηα ηελ απειεπζέξσζηλ θαη αλεμαξηεζίαλ ηεο γνλείο θαη 

θηλεηήλ θαη αθίλεηελ πεξηνπζίαλ θαη παλ όηη είρνλ δελ εμηώζελ έσο ώξαο ίλα 

ιάβσ ηνλ αλήθνλ κνη αξηζηείνλ ηνπ Αγώλνο ράξηλ ησλ πηζηώλ πξνο ηελ παηξίδα 

εθδνπιεύζεώλ κνπ θαη ζπζηώλ θαη λα θαηαηαρζώ θαη εγώ εηο ηελ κεξίδα ησλ 

βξαβεπζέλησλ πξνκάρσλ ηεο Διιάδνο θαη ην νπνίνλ είλαη ε κόλε αληακνηβή εηο 

εκάο ηα ιείςαλα ηνπ Αγώλνο….»      
    Τν επόκελν έγγξαθν είλαη έλα πηζηνπνηεηηθό εθδνπιεύζεσλ πνπ αλαθέξεη ζρεδόλ 

ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηελ αίηεζε ηνπ αγσληζηή, ζπκπιεξώλεη απιώο όηη ην 1828 ν 

Αζαλάζηνο Αξγύξε κεηέβε καδί κε πνιινύο άιινπο Φαιθηδηθηώηεο ζηα Μέγαξα 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηνλ λενζύζηαην ζηξαηό πνπ δηνξγάλσζε ν Καπνδίζηξηαο. 

Δθεί εληάρζεθε ζηε ρηιηαξρία ηνπ Τόιηα Λάδνπ, ζηελ εθαηνληαξρία ηνπ Απ. 

Καιακίδα. Αξγόηεξα ζηα ηέιε ηνπ 1829 κεηαηέζεθε ζην 16
ν
 ειαθξό ηάγκα ηνπ 

Γνκαηηαλνύ ηαγκαηάξρε Απνζηνιάξα Βαζηιείνπ, όπνπ ππεξέηεζε έσο ην 1833. Τν 

ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθό ζπληάρζεθε επίζεο ζηελ Ηζηηαία ζηηο 14/12/1841. 

    Τν ηειεπηαίν έγγξαθν είλαη κηα βεβαίσζε ηνπ δεκάξρνπ Ηζηηαίαο Γηαλληνύ 

Αλησλίνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο 16/12/1841 θαη αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο : 

«Ο θύξηνο Αζαλάζηνο Αξγύξε είλαη δεκόηεο Ιζηηαίσλ, θάηνηθνο Ξεξνρσξίνπ, 

είλαη θηιεζύρνπ, ηηκίαο θαη θαιήο δηαγσγήο. Δλ θαηξώ ηνπ ππέξ παηξίδνο ηεξνύ 

αγώλνο ππεξέηεζε ζηξαηησηηθώο ηελ παηξίδα, παξεπξέζε εηο δηαθόξνπο θαηά 

ησλ ερζξώλ κάραο, σο ηα αλά ρείξαο ηνπ απνδεηθηηθά δηαιακβάλνπζη…» 

    Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα έλαλ αμηόινγν αγσληζηή ηνπ 1821 πνπ γελλήζεθε ζηνλ 

Πνιύγπξν γύξσ ζην 1804. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ εμηζηόξεζε ηεο δξάζεο ηνπ, 

έιαβε κέξνο ζε λεαξή ειηθία ζηελ επαλάζηαζε ηεο Φαιθηδηθήο θαη κεηά ηελ 

απνηπρία ηνπ θηλήκαηνο θαηέθπγε ζηηο Σπνξάδεο ζπλερίδνληαο ηνλ αγώλα ζηε λόηηα 

Διιάδα, ζην πιεπξό ησλ δηαθόξσλ νπιαξρεγώλ, όπσο ν Αλαζηάζηνο Καξαηάζνο, ν 

Αγγειήο Γάηζνο, ν Κσλζηαληίλνο Γνπκπηώηεο, ν Γεκήηξηνο Βηξβίιεο, ν Γηακαληήο 

Οιύκπηνο, ν Νηθόιανο Κξηεδηώηεο, ν Απνζηνιάξαο Βαζηιείνπ θαη άιινη. Σην 

πηζηνπνηεηηθό πνπ ζώδεηαη ζηνλ θάθειν ηνπ ζην Αξρείν Αγσληζηώλ ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο αλαθέξεηαη πσο εθηόο από ηηο κάρεο ηεο Δύβνηαο, ηεο Σθηάζνπ, ηεο 

Αηαιάληεο θαη ησλ Τξηθέξσλ πνιέκεζε επίζεο κε ηνλ νπιαξρεγό Ν. Κξηεδηώηε ζηα 



Βξπζάθηα ηεο Δύβνηαο ην 1822, ζηελ Κάξπζην, ζηελ Διεπζίλα, ζην Φατδάξη, ζηα 

Βαζηιηθά, ζηελ Πάηξα, ζηα Σάισλα θαη ζηνλ Πεηξαηά. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

πεγέο, ην 1824 παξαβξέζεθε ππό ηνλ ζηξαηεγό Θ. Εαραξόπνπιν θαη ηνλ Κ. 

Γνπκπηώηε ζηε δηαθύιαμε ησλ λεζηώλ ηνπ Αξγνζαξσληθνύ
3
. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο επέζηξεςε ζηε Σθόπειν, όπνπ είρε θαηαθύγεη κεηά ηελ 

πηώζε ηεο Καζζάλδξαο ην 1821. Τν 1837 εγθαηαζηάζεθε κε άιινπο Πνιπγπξηλνύο 

ζηελ Ηζηηαία θαη έδεζε ηελ ππόινηπε δσή ηνπ αζθώληαο ην επάγγεικα ηνπ 

ζεινπνηνύ
4
. 

    Καη απηόο, όπσο θαη εθαηνληάδεο άιινη αγσληζηέο ηνπ 1821 από ηε Φαιθηδηθή θαη 

δεθάδεο από ηνλ Πνιύγπξν, αλακέλεη ηε ζηηγκή ηεο αλαγλώξηζεο ησλ ζπζηώλ ηνπ γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο. Δίλαη ν ειάρηζηνο θόξνο ηηκήο ζε όινπο εθείλνπο 

ηνπο ήξσεο Φαιθηδηθηώηεο ηνπ Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο πνπ παξέκελαλ γηα δηαθόζηα 

ρξόληα άγλσζηνη θαη μεραζκέλνη ζηε ιήζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηελ ακέιεηα ηνπ 

ζύγρξνλνπ Έιιελα πνπ πξνζπαζεί λα αλαθάκςεη από ηελ παξαθκή αλαδεηώληαο 

ιάζνο πξόηππα γηα ηε δσή ηνπ, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ην ηδεώδεο ηεο απηνζπζίαο θαη 

ηεο αιιειεγγύεο ησλ πξνγόλσλ καο αγσληζηώλ ηνπ 1821 Φαιθηδηθησηώλ θαληάδεη 

πην επίθαηξν από πνηέ.          
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