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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Υποστρατήγου ε.α. Ζαρκάδα Νικολάου 

 

Η ΑΡΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 

Εισαγωγή 

Οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου όπως και γενικότερα όλοι οι ορεινοί όγκοι 

της ηπειρωτικής Ελλάδας αποτέλεσαν, κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όχι 

μόνον το άσυλο των κυνηγημένων ελληνικών πληθυσμών, αλλά και τις κύριες εστίες 

αντίστασης κατά του οθωμανικού ζυγού. Οι ορεινοί αυτοί όγκοι αποτέλεσαν κρησφύ-

γετα κλεφτών και αρματολών, διευκόλυναν την επιβίωση του υπόδουλου ελληνισμού 

και διασφάλιζαν την ανετότερη επικοινωνία τους.  

 

Προσωρινή Απελευθέρωση της Άρτας 

Με την έναρξη της επανάστασης απελευθέρωσης της Πατρίδας μας, 25 Μαρ-

τίου 1821, οι οπλαρχηγοί της Ηπείρου συγκεντρώθηκαν, συσκέφθηκαν και κατέλη-

ξαν σε ένα ευρύτερο επαναστατικό σχέδιο προσβολής των τουρκικών δυνάμεων για 

την απελευθέρωση της Ηπείρου.  

Η εφαρμογή του σχεδίου άρχισε με την εξέγερση των κωμοπόλεων Συράκου 

και Καλαρρυτών {τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 1821}, η οποία όμως λόγω της ελλι-

πούς προπαρασκευής, αλλά και των ισχυρότατων τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες ε-

νήργησαν εναντίον τους, απέτυχε με ολέθριες συνέπειες για τους κατοίκους και των 

δύο αυτών κωμοπόλεων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να διασκορπιστούν και να εκπα-

τριστούν.  

Η κατάσταση στην Ήπειρο χειροτέρευσε σημαντικά με την παρουσία ισχυρό-

τατων τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν για να καταστεί-

λουν την ανταρσία του Αλή Πασά. Απέναντι στους Τουρκοαλβανούς οι Σουλιώτες 

είχαν οργανώσει ισχυρότατη εστία αντίστασης.  

Ο Αλή Πασάς πίεζε και ζητούσε επίμονα από τους Σουλιώτες να συντονι-

στούν στρατιωτικά με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις της Ακαρνανίας και να συ-

μπτύξουν ενιαίο μέτωπο εναντίον των δυνάμεων του αρχιστρατήγου του τουρκικού 

στρατού Χουρσίτ Πασά με απώτερο σκοπό την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.  

Τελικά, η συμφωνία επισημοποιήθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο του 1821 και 

προέβλεπε τη συγκέντρωση των περισσοτέρων ελληνικών δυνάμεων της Δυτικής 

Στερεάς στο Κομπότι και στο Πέτα, τον συντονισμό των ενεργειών με τους Σουλιώ-

τες και τους Αλβανούς και την κατάληψη της Άρτας.  
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Η πολιορκία της Άρτας άρχισε στα μέσα Νοεμβρίου 1821. Υπήρξε ένας 

σκληρός, ανελέητος και φονικότατος αγώνας, κατά τον οποίο οι Σουλιώτες κυρίως, 

κατέδειξαν την μοναδική και απαράμιλλη αυτοθυσία και ηρωισμό τους. Επέτυχαν δε 

στις 17 Νοεμβρίου 1821 οι επαναστάτες Σουλιώτες και Ακαρνάνες υπό τον Γεώργιο 

Βαρνακιώτη την απελευθέρωση της Άρτας.  

Δυστυχώς όμως, με υπαιτιότητα των Αλβανών, οι διαφορές και οι αντιπαλό-

τητες διέλυσαν την ελληνοαλβανική συμμαχία, η οποία είχε συνασπισθεί μεταξύ των 

Στερεοελλαδιτών, των Σουλιωτών και των Αλβανών. Η διάλυση της συμμαχίας αυτής 

έθεσε σε άμεσο κίνδυνο και οδυνηρή δοκιμασία τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες α-

πειλούμενες σοβαρά, προτίμησαν να εγκαταλείψουν την Άρτα και μαζί με πολλούς 

πρόσφυγες κατοίκους της πόλης να κατευθυνθούν προς το Κομπότι και το Πέτα.  

Κατά τον τρόπο αυτό ναυάγησε και απέτυχε η επιχείρηση αυτή και συνεπώς η 

απελευθέρωση της Άρτας ήταν προσωρινή και ελάχιστων μόνον ημερών. Παρά ταύτα 

είχε σοβαρότερες κοινωνικές, στρατιωτικές και οικονομικές δυσμενείς επιπτώσεις 

στο ελληνικό στοιχείο της περιοχής, δεδομένου ότι αποδυνάμωσε την ελληνική επι-

θετική δραστηριότητα και εξασθένησε σημαντικά τα κυριότερα ερείσματα της ελλη-

νικής αμυντικής τακτικής.  

 

Το Επαναστατικό Κίνημα του Ραδοβιζίου το 1854 

Στα τέλη του έτους 1853, η στάση και η συμπεριφορά των τουρκικών αρχών 

άρχισε να μεταβάλλεται απέναντι στον υπόδουλο ελληνισμό της Ηπείρου. Η ανασφά-

λεια και η αναταραχή του ελληνικού στοιχείου κορυφώθηκαν στη χαραυγή του δεύ-

τερου μισού του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερα έκρυθμη ήταν η κατάσταση στην περιοχή Ρα-

δοβιζίου της Άρτας. Η έξαρση του ληστρικού φαινομένου και η προσθήκη μιας σει-

ράς από θλιβερά γεγονότα προετοίμασαν την επαναστατική κινητοποίηση των υπό-

δουλων κατοίκων της περιοχής.  

Μπροστά στον κοινό κίνδυνο, οι οπλαρχηγοί της περιοχής ένωσαν τις μικρές 

δυνάμεις τους, παρέβλεψαν τις διαφορές τους και αποφάσισαν ενωμένοι και από κοι-

νού να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό τους. Το επέτυχαν στις πρώτες συγκρούσεις, 

που έγιναν στην περιοχή, στο τέλος του μήνα Δεκεμβρίου του 1853, καθώς και στις 

πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του έτους 1854. Οι νικηφόρες αυτές συγκρούσεις με-

τέδωσαν παντού την επαναστατική φλόγα και προετοίμασαν την περιοχή για τον με-

γάλο ξεσηκωμό. 

Με πρωτοβουλία και απόφαση των οπλαρχηγών κλήθηκε ο λαός των ορεινών 

περιοχών της Άρτας στις 15 Ιανουαρίου του 1854 να συγκεντρωθεί στο μοναστήρι 

των Γενεθλίων της Θεοτόκου στο χωριό Μεγαλόχαρη προκειμένου ν’ αρχίσει ο αγώ-

νας. 

Στη Μεγαλόχαρη συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός επαναστατών, οι οποίοι, 

αφού πρώτα ορκίστηκαν στο Ιερό Ευαγγέλιο, στη συνέχεια συνέταξαν προκήρυξη με 



 
3 

την οποία διακήρυσσαν ότι «δεν θέλομεν ρίψει τα όπλα εν ουδεμία περιπτώσει και 

περιστάσει εάν δεν ανακτήσομε την ελευθερία μας».  

Οι εξεγερθέντες αντιπροσώπευσαν τον ξεσηκωμένο υπόδουλο ελληνισμό της 

Ηπείρου. Οι συνεχείς επιτυχίες τους προκάλεσαν στους Τούρκους τον πανικό. Πολ-

λές ήταν οι νικηφόρες μάχες που έδωσαν στις ορεινές περιοχές και κατέληξαν σε πα-

νωλεθρία των υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων. Μέχρι στις 20 Ιανουαρίου είχαν απε-

λευθερώσει ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Ραδοβιζίου και των Τζουμέρκων. Ταυ-

τόχρονα με προκήρυξη ενημέρωσαν τους ευρωπαίους προξένους και απευθύνθηκαν 

και προς τους «Πανέλληνες» ζητώντας τη συμπαράσταση στον αγώνα για την από-

κτηση της ελευθερίας τους. Μεταξύ των άλλων διακήρυσσαν ότι «είναι πόλεμος του 

Ελληνισμού κατά των Τούρκων, της Ευρώπης κατά της Ασίας, του φωτός κατά του 

σκότους. Θεωρούμεν φίλον πάντα τον συντρέχοντα ημάς προς εδραίωσιν της χρι-

στιανικής αδελφότητας εν ελευθερία, ισοτιμία και ισονομία». 

Οι επαναστάτες μετά τις επιτυχίες και την εδραίωσή τους στις ορεινές περιο-

χές, στις 31 Ιανουαρίου 1854 προχώρησαν στη μεγάλη επίθεση κατά της Άρτας, η 

οποία κατέληξε σε προσωρινή κατάληψή της και σύντομη αποχώρηση των επανα-

στατών από αυτή, λόγω της ιδιαίτερης ρευστής κατάστασης, που επικρατούσε μέσα 

σ’ αυτή.  

Οι επεμβάσεις των ξένων διπλωματών και ο διαγραφόμενος κίνδυνος διακο-

πής των ελληνοτουρκικών διπλωματικών σχέσεων δημιούργησαν στις επαναστατη-

μένες δυνάμεις ιδιαίτερα δυσοίωνες συνθήκες για τη συνέχιση του αγώνα τους, με 

άμεση συνέπεια από τον μήνα Απρίλιο του έτους 1854 να αρχίσει η αντίστροφη πο-

ρεία του επαναστατικού κινήματος. Με τις συγκρούσεις δε που έλαβαν χώρα μέχρι 

της 12 Απριλίου, καταδείχτηκε αφ’ ενός μεν η έλλειψη συντονισμού, αφ’ ετέρου δε η 

αδυναμία της αντιμετώπισης των υπέρτερων τουρκικών δυνάμεων. 

Η τελευταία και καθοριστική για την τύχη του επαναστατικού κινήματος του 

Ραδοβιζίου επιχείρηση έλαβε χώρα στην περιοχή στις 12 Μαΐου 1854, κατά την ο-

ποία την ήττα των επαναστατών ακολούθησαν η πυρπόληση και η λεηλασία των ο-

ρεινών χωριών της περιοχής.  

 

Η Ηπειρωτική Εξέγερση του 1878 

Με τη γενικότερη αποφασισθείσα ηπειρωτική εξέγερση το έτος 1878 καθορί-

στηκε για την 20 Ιανουαρίου επαναστατική ενέργεια στην περιοχή Ραδοβιζίου Άρτας. 

Η περιοχή κρίθηκε κατάλληλη και επίκαιρη, λόγω της στενής επικοινωνίας με το ε-

λεύθερο ελληνικό κράτος στην περιοχή Αιτωλοκαρνανίας, και έδιδε τη δυνατότητα 

επιτυχίας.  

Δυστυχώς όμως, μια σειρά δυσμενών και θλιβερών γεγονότων, όπως η έλλει-

ψη συντονισμού των επαναστατών, και τα τεράστια σφάλματα των μελών της Κε-

ντρικής Επιτροπής, που δεν είχαν φροντίσει ούτε για τον απαραίτητο εξοπλισμό των 
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τμημάτων, οδήγησαν την όλη ενέργεια σε μοιραία αποτυχία και λίγο έλλειψε να υπο-

στεί τρομερά και φρικτά αντίποινα ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής.  

Οι ενέργειες των επαναστατών για την εδραίωση του κινήματος στις ορεινές 

περιοχές της Άρτας και την επέκτασή του σε ολόκληρη την Ήπειρο αποδείχθηκαν 

μάταιες και μόλις που κατόρθωσαν να διασώσουν τα γυναικόπαιδα, τα περισσότερα 

των οποίων διέφυγαν προς το ελεύθερο ελληνικό κράτος, την περιοχή της Ακαρνανί-

ας.  

Η ηπειρωτική αυτή εξέγερση, εκτός από το ατυχές και άδοξο τέλος, προκάλε-

σε και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα λόγω ανεξέλεγκτων διαστάσεων, που προσέλα-

βε στην περιοχή της ορεινής Άρτας το ληστρικό φαινόμενο και η απάνθρωπη καταπί-

εση των υπόδουλων Ελλήνων από τα άτακτα τμήματα των Τουρκοαλβανών.  

 

Η Διπλωματική Απελευθέρωση της Άρτας 

Στο Συνέδριο του Βερολίνου 1878 – 1881 τα περισσότερα κράτη είχαν προ-

σανατολισθεί στην απόδοση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.  

Μετά από συνεχείς και μαραθώνιες συζητήσεις, αλλά και διαρκείς διπλωματι-

κές επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών κρατών, ο αγώνας δρόμου κατέληξε στην υπογρα-

φή στις 20 Ιουλίου 1881 της ελληνοτουρκικής συνθήκης, σύμφωνα με την οποία η 

Θεσσαλία και η επαρχία της Άρτας της Ηπείρου, με όριο τον ποταμό Άραχθο, παρα-

χωρούνταν οριστικά στην Ελλάδα.  

Τρεις ημέρες αργότερα ο Ελληνικός Στρατός, μέσα σε παραλήρημα ενθου-

σιασμού των κατοίκων, έμπαινε στην πόλη της Άρτας. 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020 
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