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ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΕΩ ΣΗ ΥΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΟΤ 

Η Ιζηνξία ηεο ρώξαο καο, είλαη θαηαθθόθηλε από ην αίκα ησλ εξώσλ καο θαη γεκάηε από ηνπο 

αγώλεο ηνπο γηα ηελ απόθηεζε ή ηελ αλάθηεζε ελόο αλεθηίκεηνπ αγαζνύ γηα ηνλ άλζξσπν, ηεο 

Διεπζεξίαο.  Γη' απηήλ  ζπζηάδεη ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Απηό ην γλσξίδνπλ θαιά νη Χηώηεο, πνπ 

πιήξσζαλ κε ην αίκα ηνπο ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε Λεπηεξηά ην 1822, όηαλ νη Σνύξθνη θαηέζηξεςαλ 

νινζρεξώο ην λεζί θαη έζθαμαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Δλελήληα ρξόληα κεηά ήξζε ην πιήξσκα ηνπ 

ρξόλνπ, νη Χηώηεο λα αλαπλεύζνπλ θαη πάιη ειεύζεξνη. 

Ήηαλ Κπξηαθή θαη εθηόο απηνύ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Χίνπ γηόξηαδε ν κεηξνπνιηηηθόο λαόο, ζην 

όλνκα ησλ καξηύξσλ Μελά, Βίθησξνο θαη Βηθέληηνπ, πνιηνύρσλ ηεο πόιεσο. Οη θάηνηθνη όινη 

ήηαλ ζην πόδη είηε εμαηηίαο ηνπ ενξηαζηηθνύ γεγνλόηνο είηε από θάπνηνπο ςηζύξνπο πνπ 

αθνύγνληαλ. Καηόπηλ ήξζαλ νη βεβαηώζεηο  κε ραξσπέο πξνζθσλήζεηο, όηη θάλεθαλ ηα βαπόξηα, 

όηη έξρνληαη νη Έιιελεο. Από ηηο 10 ην πξσί ζπγθεληξώλνληαη ηα πιήζε έμαιια ζηελ Πξνθπκαία. 

Η κηα νκάδα πξνσζεί ηελ άιιε θη όισλ ηα κάηηα ζηξέθνληαη πξνο ηελ Αηγλνύζα. ην βάζνο ηνπ 

πνξζκνύ κεηαμύ Οηλνπζζώλ θαη Μηθξάο Αζίαο, έλαο όγθνο από θαπλνύο, πινία θαη ζύλλεθα 

πξνβάιιεη επθξηλώο όιν θαη πεξηζζόηεξν. Οη εθθιεζηέο αδεηάδνπλ θαη όινη θαηεπζύλνληαη λα δνπλ 

ηνλ Διεπζεξσηήλ Μεζζία. Οη Άγηνη πξνζηάηεο ηνπ λεζηνύ ζα θάλνπλ ην ζαύκα ηνπο... 

400 Σνύξθνη εκπόδηζαλ ηελ απόβαζε πνπ μεθίλεζε ζηηο 3 θαη ηέηαξην ην απόγεπκα ηεο 11εο 

Ννεκβξίνπ θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 7 ην βξάδπ ηεο ίδηαο κέξαο. Η Σνπξθηθή αληίδξαζε θάκθζεθε 

ζε κηθξό δηάζηεκα, κεηά ην βνκβαξδηζκό, πνπ δέρηεθαλ νη ηνπξθηθέο ζέζεηο από ηα πινία ηνπ 

ειιεληθνύ ζηόινπ, θαη ππνρώξεζαλ. Καηά ηελ απόβαζε έπεζαλ λεθξνί νη Δκκ. Πνζεηόο θαη Ισ. 

Χξπζνισξάο. Οη Σνύξθνη νπηζζνρώξεζαλ ζε αζθαιέζηεξα κέξε, ζηελ πεξηνρή ησλ Καξπώλ, ηεο 

Μνλήο Αγίνπ Μάξθνπ θαη ηεο Νέαο κνλήο. 

Σελ επόκελε κέξα, ν ειιεληθόο ζηξαηόο, πνπ είρε δηαλπθηεξεύζεη ζην Κνληάξη, κπήθε ζηελ πόιε, 

πνπ άλνημε ηηο αγθαιηέο ηεο λα ηνλ δερζεί, κέζα κε έμαιιε ραξά θαη αθξάηεην ελζνπζηαζκό. 

Πξώηνη – πξώηνη ν Μεηξνπνιίηεο Χίνπ Ιεξώλπκνο Γνξγίαο θαη ν Γήκαξρνο Νηθόιανο Κνπβειάο 

ππνδέρηεθαλ ηνλ ειεπζεξσηή ζηξαηό θαη ηνλ αξρεγό ηνπ, πληαγκαηάξρε Νηθόιαν 

Γειαγξακκάηηθα. 

Οη θξνπξνί ησλ ηνπξθηθώλ πξνθπιαθώλ αηθληδηάζηεθαλ. Οη Έιιελεο πξνρώξεζαλ ζε βάζνο 500 κ. 

όπνπ θαη παξέκεηλαλ. Γπζηπρώο, ε δηκνηξία ησλ πεδνλαπηώλ κε δηνηθεηή ην Γεκέζηηρα, πξνήιαζε 

πέξαλ ησλ ζέζεσλ απηώλ. Οη δπζκελείο ζπλζήθεο δπζρέξαηλαλ ηελ θαηάζηαζε. Έλα άιιν ηκήκα 

πεδνλαπηώλ κε ηνλ αλζππνπινίαξρν Νηθ. Ρίηζν θαηεπζύλζεθε ζηε ζέζε Κπκηέο, θπξίεπζε ηε 

κάληξα, αιιά, θαηά ηελ επηρείξεζε, πιεγώζεθε ζαλάζηκα ν Ρίηζνο. 

Σο απόςπαςμα του Ρίτςου είχε εκμθδενίςει τθν τουρκικι αντίςταςθ. το άλλο μζτωπο ο 
Δεμζςτιχασ αγωνιηόταν με ςτόχο να καταλάβει τα υψϊματα τθσ ελλάδασ.  Κατ' επανάλθψθ 
απζκρουςε τισ τουρκικζσ επικζςεισ. τθ ςυνζχεια, ο αγϊνασ διεξαγόταν ςϊμα με ςϊμα. το 
ςθμείο αυτό πλθγϊκθκε κανάςιμα ο δόκιμοσ ςθμαιοφόροσ Ιω. Παςτρικάκθσ κακϊσ και ο 
Δεμζςτιχασ, που μεταφζρκθκε ςτο Νοςοκομείο τθσ Χίου, αφοφ, προθγουμζνωσ, είχε διατάξει 
υποχϊρθςθ. Σελικά, ιρκαν ενιςχφςεισ και ο εχκρόσ αναγκάςτθκε να υποχωριςει με μεγάλεσ 
απϊλειεσ. Η μάχθ ςυνεχίςτθκε μζχρι τθ νφχτα. Ο Πζτροσ Καρακαςςϊνθσ, υπαςπιςτισ του 
Δελαγραμμάτικα και αφθγθτισ των ιςτορικϊν γεγονότων, εξζφραςε τθν άποψθ του για τθν 
πρωτοβουλία Δεμζςτιχα. φμφωνα μ' αυτιν, αν δεν ζςπευδε ο 9οσ λόχοσ των πεηϊν, για να 
διευκολφνει τα πράγματα, τα αποτελζςματα για το άγθμα του Δεμζςτιχα κα ιταν ολζκρια. τθ 
μάχθ του Αίπουσ οι ελλθνικζσ απϊλειεσ ιταν 7 νεκροί και 62 τραυματίεσ ενϊ οι τουρκικζσ πολφ 
περιςςότερεσ. 



Ο Ζιχνισ, βλζποντασ τισ δυνάμεισ του περικυκλωμζνεσ, ηιτθςε να παραδοκεί. Η παράδοςθ του 
κακϊσ και 7 αξιωματικϊν ζγινε ςτισ 8 το βράδυ τθσ 20θσ Δεκεμβρίου του 1912 ςτισ Καρυζσ ςτον 
ταγ/ρχθ Παπαδθμθτρίου και ςυνεχίςτθκε ςτισ 9 το πρωί τθσ επομζνθσ με τθν παράδοςθ 1,994 
οπλιτϊν και υπαξιωματικϊν και 37 αξιωματικϊν. Ακόμθ, ςτα χζρια των Ελλινων ζπεςαν 
πυροβόλα, πυρομαχικά, τρόφιμα και τθλεφωνικά μθχανιματα. Από τουσ αιχμαλϊτουσ, οι βαριά 
τραυματιςμζνοι μεταφζρκθκαν ςτον Σςεςμζ, ενϊ οι υπόλοιποι, με πλοία, προωκικθκαν ςτθν 
Παλιά Ελλάδα. Σο πολυάρικμο πλικοσ, που παρακολοφκθςε τθν επιβίβαςθ τουσ, δεν εκτράπθκε 
οφτε ςε χειροδικίεσ οφτε ςε φβρεισ. τισ 26 και 27/12 ο ελλθνικόσ ςτρατόσ κατοχισ με αρχθγό το 
Δελαγραμμάτικα αναχϊρθςε για το μζτωπο τθσ Ηπείρου. Αξίηει, επίςθσ, να εξαρκεί θ δράςθ των 
εκελοντικϊν ομάδων, που ζλαβαν ενεργό μζροσ ςτθν απελευκζρωςθ τθσ Χίου, τόςο των 
προερχόμενων από τθν Κριτθ και τθν Ικαρία, όςο των Χιωτϊν που διζμεναν ςτο νθςί, αλλά και 
όλων που εγκατζλειψαν τον τόπο διαμονισ τουσ ςε Ελλάδα, Ευρϊπθ και Αμερικι και 
κατετάγθςαν ςε εκελοντικά ςϊματα.   

Αμηόινγε, αθόκε, ππήξμε ε ζπκπαξάζηαζε πνπ πξνζέθεξαλ ζην καρόκελν ειιεληθό ζηξαηό νη 

θάηνηθνη ηνπ Βξνληάδνπ. Οη ζπνπδαηόηεξεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ απειεπζέξσζε, δηεμήρζεζαλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Αίπνπο, πνπ αλήθε ζην Βξνληάδν. Οη Βξνληαδνύζνη ρξεζίκεπαλ ζην ειιεληθό 

εθζηξαηεπηηθό ζώκα σο αληρλεπηέο, ηξαπκαηηνθνξείο θαη αλεθνδηαζηέο. Αιιά θαη νη 

Βξνληαδνύζαηλεο πξνζέθεξαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο θαη ηνπ επηζηηηζκνύ. Σνλ ειιεληθό 

ζηξαηό ζπλέδξακαλ θάηνηθνη ηεο Λαγθάδαο, ηεο πθηάδαο θαη άιισλ πεξηνρώλ, ζηηο νπνίεο 

ππήξραλ ειιεληθέο δπλάκεηο. Καη ζηελ πόιε ηεο Χίνπ εθδειώζεθε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

επηζηηηζκό θαη ηελ πεξίζαιςε ηνπ ζηξαηνύ θαη νξγαλώζεθε ζηξαηησηηθό Ννζνθνκείν κε 

εζεινληηθή εξγαζία θαη πξνζθνξά. 

«Δηο αηώληνλ κλεκόζπλνλ» παξαζέηνπκε ηα νλόκαηα ησλ πεζόλησλ πξνκάρσλ ηεο ρηαθήο 

ειεπζεξίαο θαη'αιθαβεηηθή ζεηξά. Βειεθξηώηεο Άγγεινο, Βιαδηθόπνπινο Ισάλλεο, Γαιαλνύδεο 

Ισάλλεο, Γαληώηεο Γεώξγηνο, Γύπαξεο ηπιηαλόο, Καθθαβάο Αλδξέαο, Καξξάο Αληώληνο, Κιήκεο 

Νηθόιανο, Κόθθηλνο Παληειεήκσλ, Κνπδνύπεο Δπακεηλώλδαο, Κνύθνο Γαβξηήι, Κνπιηζηληώηεο 

Βαζίιεηνο, Κνύξνο Νηθόιαο, Κνύηξαο Κνζκάο, Κπξηαθάηνο Γεκήηξηνο, Λεινπδάθεο Αλδξέαο, 

Μαληώηεο Γεώξγηνο, Μαλσιάθεο Μηραήι, Μαξνύιεο Μηραήι, Μαπξνβνπληώηεο Ι., Μεξαιηώηεο 

Αλδξέαο, Μηρειήο Γεώξγηνο, Μπελήο Βαξδήο, Μπηηδάλεο Μαηζαίνο, Νηζηάδνο Θ., Παπαγεσξγίνπ 

Δπάγγεινο, Παπαδάθεο Ισάλλεο, Παξαζθεπάο Ηιίαο, Παζίνο ή Χαξβάηεο, Παζηξηθάθεο Ισάλλεο, 

Πέξξνο Γεώξγηνο, Πηπηιήο ππξίδσλ, Πνζεηόο Δκκαλνπήι, Πνιίηεο Ισάλλεο, Ρνύζεο Γεκήηξηνο, 

ηγάιαο Γεώξγηνο, ηάτθνο Βαζίιεηνο, ηπιηαλνκαλώιάθεο Αλδξέαο, Σξηβέιαο Κσλζηαληίλνο, 

Φνπληήο Ηιίαο, Χακεινζώξεο ηαύξνο, Χαληώηεο Γεώξγηνο, Χξύζεο Κιέαξρνο, Χξπζνισξάο 

Ισάλλεο, 

Η Χίνο επγλσκνλνύζα, δελ έπαπζε λα ηηκά ηε κλήκε ησλ ελδόμσλ λεθξώλ κε ζξεζθεπηηθά 

κλεκόζπλα, δεήζεηο, καζεηηθέο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, παξειάζεηο, νκηιίεο. Σν 1929, κε δαπάλε 

ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Βξνληάδνπ, ζηήζεθε καξκάξηλε ζηήιε ησλ πεζόλησλ ζην Αίπνο, 

ελώ ηα νζηά ησλ εξώσλ, από ην 1954, ελαπνηέζεθαλ ζε καξκάξηλε ιάξλαθα ζηνλ πξόλαν ηνπ 

ίδηνπ λανύ. Δπίζεο, ζηελ πιαηεία, κπξνζηά ζην λαό, ηνπνζεηήζεθαλ νη πξνηνκέο ησλ Ρίηζνπ θαη 

Παζηξηθάθε θη αθόκε, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνληαξηνύ, πάλσ ζε ιόθν, ζηήζεθε πξνηνκή πνπ 

εηθνλίδεη ζηξαηηώηε ηνπ 1912 ζηε κλήκε ησλ πξώησλ λεθξώλ ηεο απόβαζεο. Σέινο, θάζε ρξόλν, ν 

Φηινπξόνδνο Όκηινο Βξνληάδνπ δηνξγαλώλεη ιατθό αλώκαιν δξόκν ζηε δηαδξνκή από ην λαό ηνπ 

Αγίνπ Μαθαξίνπ κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ Αίπνπο, ζηε κλήκε ηεο ζπζίαο ησλ παιηθαξηώλ. 

Από ην 1912 ε  Χίνο ειεύζεξε πηα, πάληα πξσηνπόξνο ζηνπο αγώλεο θαη ζηελ εηξήλε, πάληα πξώηε 

ζηηο ζπζίεο θαη ζηηο πξνζθνξέο, βαδίδεη εκπξόο θξαηώληαο ςειά ηνλ ππξζό ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ςάιινληαο: Χαίξε, σ, ραίξε Διεπζεξηά!  


