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Θ Ελλθνικι Επανάςταςθ 1821-1830 

 
Γράφει ο Γιώργοσ Ρζτρου 
Με τθν ίδρυςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ το 1814 ςτθν Οδθςςό από τον Νικόλαο Σκουφά, τον Ακανάςιο Τςακάλωφ και 
τον Εμμανουιλ Ξάνκο ξεκίνθςαν οι προετοιμαςίεσ για τθν επανάςταςθ ςτθν Μολδοβλαχία, ςτθν Μακεδονία, ςτθν 
Ιπειρο, ςτθν Κεςςαλία, ςτθν Στερεά Ελλάδα, ςτθν Ρελοπόννθςο, ςτα νθςιά του Αιγαίου, ςτθν Κριτθ και ςε πολλζσ 
ακόμα περιοχζσ. Στθ Φιλικι Εταιρία κατά το διάςτθμα 1814-1821 μυικθκαν πάρα πολλά μζλθ αλλά 
εφοδιάςτθκεκαι με πολλά πυρομαχικά. 
 
Θ επανάςταςθ άρχιςε ουςιαςτικά τον Φεβρουάριο του 1821 ςτθν Μολδοβλαχία με αρχθγό τον Αλζξανδρο 
Υψθλάντθ. Ζπειτα επεκτάκθκε ςτθ Ρελοπόννθςο, ςτθν Στερεά Ελλάδα και ςτισ άλλεσ περιοχζσ. Ζπειτα από 6 μινεσ 
θ επανάςταςθ ςτθ Μολδοβλαχία είχε αποτφχει με τθν καταςτροφι του Λεροφ Λόχου ςτο Δραγατςάνι. Ακολοφκθςε 
θ αποτυχία τθσ επανάςταςθσ ςτθ Κεςςαλία, ςτθ Μακεδονία καιςτθν Ιπειρο λόγω τθσ ζλλειψθσ οργάνωςθσ των 
επαναςτατϊν και τθσ ςυνεχοφσ παρουςίασ του Οκωμανικοφ ςτρατοφ. Θ επανάςταςθ περιορίςτθκε ςτθν 
Ρελοπόννθςο, ςτθ Κεςςαλία και ςτα νθςιά. 
 
Ταυτόχρονα ςτθ Ρελοπόννθςο ςθμειϊκθκαν οι πρϊτεσ επιτυχίεσ με τθν παράδοςθ τθσ Καλαμάτασ ςτουσ Ζλλθνεσ 
(23 Μαρτίου 1821), με τθν νίκθ των Ελλινων ςτθ μάχθ ςτο Λεβίδι και με τθν παράδοςθ τθσ Ράτρασ. Τότε θ 
αρχθγία των ελλθνικϊν ςτρατευμάτων ςτον Μορία δόκθκε ςτον Κολοκοτρϊνθ ζτςι ϊςτε να οργανϊςει τα ςχζδια 
κατάλθψθσ κι άλλων πόλεων. Τον Λοφνιο του 1821 κατζφκαςε και ο Δθμιτριοσ Υψθλάντθσ ςτθν Ρελοπόννθςο για 
να αναλάβει τθν αρχθγία τθσ Επανάςταςθσ ςτθν κζςθ του φυλακιςμζνου αδελφοφ του Αλζξανδρου.  
Στθν Στερεά Ελλάδα οι ςυνκικεσ εξζγερςθσ ιταν δφςκολεσ διότι δεν ιταν ιδιαίτερα πυκνοκατοικθμζνθ αλλά 
υπιρχε και παρουςία του Οκωμανικοφ ςτρατοφ. Ρρϊτα εκδθλϊκθκαν επαναςτατικζσ ενζργειεσ ςτθν ανατολικι 
Στερεά με αρχθγό τον Ρανουργιά. Ζπειτα ιρκε θ ςειρά τθσ Δυτικισ Στερεάσ όπου οι Ζλλθνεσ κατάφεραν να πάρουν 
το Αγρίνιο, το Αιτωλικό και το Μεςολόγγι. Εκεί ζφταςε ςφντομα και ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ. Σφντομα 
ςτάλκθκε ςτρατόσ από τουσ Τοφρκουσ για να καταπνίξουν τθν επανάςταςθ. Στθ μάχθ τθσ Αλαμάνασ που ιταν μία 
από τισ κζςεισ άμυνασ των Ελλινων πιάςτθκε αιχμάλωτοσ ο Ακανάςιοσ Διάκοσ που βρικε τραγικό κάνατο. Οι 
Ζλλθνεσ μετά τθν ιττα τουσ ςτθν Αλαμάνα οχυρϊκθκαν ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ όπου δθμιοφργθςαν μεγάλεσ 
απϊλειεσ ςτον εχκρό. Θ Στερεά Ελλάδα κατάφερε να κρατθκεί γερά και αυτό ανζβαςε το θκικό των εξεγερμζνων 
Ελλινων.  
 
Στα νθςιά του Αιγαίου ξεκίνθςαν οι νικθφόρεσ επιχειριςεισ ιδθ από νωρίσ. Στθ κάλαςςα διακρίκθκε ιδιαίτερα το 
κάρροσ των μπουρλοτιζρθδων. Μερικοί μπουρλοτιζρθδεσ ιταν οι Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, ο Δθμιτριοσ 
Ραπανικολισ και πολλοί άλλοι. Ραρόλο που τα καράβια των Ελλινων ιταν πολφ μικρότερα από των Τοφρκων ιταν 
πιο ευζλικτα και γριγορα. Μεγάλθ δράςθ ςτο ναυτικό είχε και θ ΛαςκαρίναΜπουμπουλίνα. Οι Τοφρκοι όμωσ 
επζςτρεψαν ςτθν δράςθ με αντίποινα κατά των Ελλινων. Κατζςτρεψαν τθν Χίο, τα Ψαρά και τθν Κάςο με 
αποτζλεςμα τον τραγικό κάνατο πάρα πολλϊν Ελλινων. Πμωσ οι Ζλλθνεσ ςε ναυμαχία που ζγινε ςτον κόλπο του 
Γζροντα το 1824 κατάφεραν να νικιςουν τον πολυάρικμο Τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο.  
Στον Μοριά, ο Κολοκοτρϊνθσ πρότεινε ςτθν ςφςκεψθ των οπλαρχθγϊν το επόμενο βιμα να γίνει με τθν Άλωςθ 
τθσ Τριπολιτςάσ. Ζτςι κι ζγινε! Με τθν ιττα των Τοφρκων ςτο Βαλτζτςι οι Ζλλθνεσ κατάφεραν να ζρκουν πιο κοντά 
ςτθν πόλθ όπου τελικά κατζλαβαν τονΣεπτζμβριο του 1821. Ο Μοριάσ ζπεςε ςτα χζρια των Ελλινων. Πμωσ οι 
Τοφρκοι ζςτειλαν ξανά ςτρατό αυτι τθ φορά υπό τον παςά Δράμαλθ για να καταςταλεί θ επανάςταςθ. Οι Ζλλθνεσ 
αμφνκθκαν ςτα Δερβενάκια. Κακϊσ οι Τοφρκοι προςπακοφςαν να περάςουν τα ςτενά των Δερβενακίων οι Ζλλθνεσ 
τουσ πυροβολοφςαν από τουσ λόφουσ με αποτζλεςμα να καταςτρζψουν τον ςτρατό του Δράμαλθ.  
 
Στθν Στερεά Ελλάδα μετά τθν καταςτροφι των ελλθνικϊν δυνάμεων ςτθν Μάχθ του Ρζτα, (1822) όςοι Ζλλθνεσ 
επιβίωςαν κατζφυγαν ςτο Μεςολόγγι. Εκεί ο Μπότςαρθσ ιρκε ςε επαφι με τον παςά Ομζρ Βρυϊνθ, που 
πολιορκοφςε το Μεςολόγγι, για να διαπραγματευτοφν. Ζτςι κζρδιςε χρόνο ϊςτε να ζρκει ο χειμϊνασ και οι 
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Τοφρκοι να αναγκαςτοφν να υποχωριςουν. Ξαναςτάλκθκε όμωσ ςτρατόσ υπό τον Μουςταφά Ραςά, αλλά αυτι τθ 
φορά καταςτράφθκε ςτο Κεφαλόβρυςο. Κατά τθν διάρκεια τθσ μάχθσ ο Μάρκοσ Μπότςαρθσ ςκοτϊκθκε από ζνα 
εχκρικό βόλι, ζπειτα μεταφζρκθκε ςτο Μεςολόγγι που τάφθκε με τιμζσ. Ακόμα ζνασ από τουσ γενναιότερουσ 
αγωνιςτζσ τισ επανάςταςθσ κυςιάςτθκε για τθν ελευκερία.  
Ενϊ οι Ζλλθνεσ ιταν διχαςμζνοι από τισ εμφφλιεσ διαμάχεσ, ο Λμπραιμ παςάσ ετοίμαςε τον ςτρατό του και ιταν 
ζτοιμοσ για απόβαςθ ςτθν Ρελοπόννθςο. Ο Λμπραιμ κατάφερε να καταλάβει τον όρμο του Ναυαρίνου και 
κατευκυνόταν βόρεια. Με τον κίνδυνο να ςβιςει θ επανάςταςθ ο Ραπαφλζςςασ οχυρϊκθκε ςτο Μανιάκι 
αποφαςιςμζνοσ να ςταματιςει τθν προζλαςθ του Λμπραιμ. Μετά από ςκλθρι μάχθ, ο Ραπαφλζςςασ μαηί με τουσ 
ςυμπολίτεσ του ζχαςαν τθν ηωι τουσ. Ζτςι ο Λμπραιμ ανενόχλθτοσ κατζλαβε τθν Τριπολιτςά και προχϊρθςε προσ 
το Ναφπλιο, εκεί όμωσ θττικθκε και επζςτρεψε ςτθν Τριπολιτςά. Ο Κολοκοτρϊνθσ εφάρμοςε τθν τακτικι του 
κλεφτοπολζμου πολλζσ φορζσ αλλά δεν κατάφερε να νικιςει τον Λμπραιμ.  
Μετά τθν δεφτερθ πολιορκία του Μεςολογγίου θ επανάςταςθ πλζον κρζμονταν από μια κλωςτι. Μετά τθν πτϊςθ 
του Μεςολογγίου ο Κιουταχισ κατευκφνκθκε προσ τθν Αττικι. Οι Ζλλθνεσ οχυρϊκθκαν ςτθν Ακρόπολθ με αρχθγό 
τον Γιάννθ Γκοφρα. Ζπειτα ςτάλκθκε και ο Καραϊςκάκθσ όπου κατάφερε να κάνει τουσ Τοφρκουσ να υποχωριςουν. 
Οι Τοφρκοι επζςτρεψαν και πολιόρκθςαν πιο ςτενά τθν Ακρόπολθ. Με τον κάνατο του Καραϊςκάκθ οι Ζλλθνεσ 
ζχαςαν το θκικό τουσ με αποτζλεςμα να παραδϊςουν τθν Ακρόπολθ ςτουσ Τοφρκουσ πολιορκθτζσ τθσ τον Μάιο 
του 1827.  
Ραρόλο που ςτθν αρχι τθσ επανάςταςθσ οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ τθν καταδίκαςαν, αποφάςιςαν ζπειτα από όλεσ τισ 
ςφαγζσ που ζγιναν ςε βάροσ των Ελλινων να βοθκιςουν τουσ Ζλλθνεσ. Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωςικά 
πολεμικά πλοία με αρχθγοφσ τουσ ναυάρχουσ Κόδριγκτον, Δεριγνφ και Χζυδεν κατζπλευςαν ςτθν Ρφλο (Ναυαρίνο) 
όπου αντιμετϊπιςαν με επιτυχία τον τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο. Θ νίκθ αυτι ιταν κακοριςτικι και επιτάχυνε τισ 
εξελίξεισ, οδθγϊντασ ςτθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ.  
Ζπειτα από τθν ναυμαχία του Ναυαρίνου, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ κάλεςε τον Λωάννθ Καποδίςτρια για να γίνει ο 
πρϊτοσ κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ. Ο Καποδίςτριασ βοικθςε πολφ τθν Ελλάδα ςτθν ανάπτυξι τθσ και πίεςε τισ 
μεγάλεσ δυνάμεισ για τθν δθμιουργία ενόσ μεγάλου ςε ζκταςθ ελλθνικοφ κράτουσ. Δολοφονικθκε όμωσ ςτισ 27 
Σεπτεμβρίου 1831 και άφθςε ανολοκλιρωτο το ζργο του.  
Ζτςι τον Φεβρουάριο του 1830 υπογράφθκε ςτο Λονδίνο, από τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ (Αγγλία, Γαλλία, ωςία) θ 
ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδοσ με ςφνορα τθν γραμμι Αχελϊου- Σπερχειοφ ποταμοφ. Δφο χρόνια αργότερα, το 1832, τα 
ςφνορα του ελλθνικοφ κράτουσ διευρυνκικαν ςτθ γραμμι Αμβρακικοφ- Ραγαςθτικοφ κόλπου. Τα νζα ςφνορα 
αναγνωρίςτθκαν και από τθν Υψθλι Ρφλθ.  
Θ Ελλάδα είναι πλζον ελεφκερθ! Πλοι πρζπει να οφείλουμε τθν ευγνωμοςφνθ μασ ςτουσ αγωνιςτζσ του ’21 αλλά 
και ςτουσ Φιλζλλθνεσ που βοικθςαν τθν Ελλάδα να γίνει ξανά ελεφκερθ μετά από 400 χρόνια ςκλαβιάσ. Ηιτω θ 
Ελλάδα!    

Γιώργοσ Ρζτρου 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ 

 
Ζμμυ Μακαρίου 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ 
 

Κλεφταρματολόσ και αγωνιςτισ. Γεννικθκε το 1788 ςτθν Άνω Μουςουνίτςα τθσ Φωκίδασ. Το 
πραγματικό του επϊνυμο ιταν Γραμματικόσ. Ζγινε μοναχόσ ςε θλικία 12 ετϊν και αργότερα 
χειροτονικθκε διάκονοσ. Σφντομα, όμωσ, εγκατάλειψε τθν καλογερικι και ζγινε κλζφτθσ, ςυνεχίηοντασ 
τθν οικογενειακι του παράδοςθ, κακϊσ τόςο ο παπποφσ του όςο και ο κείοσ του ιταν κλζφτεσ.  
 
Μερικά χρόνια πριν τθν επανάςταςθ υπθρζτθςε ςτο ςϊμα των Τςωχανταρζων (ςωματοφυλάκων) του 
Αλι Ραςά, όπου τον Μάρτιο του 1821 φψωςε το λάβαρο τθσ Επανάςταςθσ ςτθν Λιβαδειά και μαηί με 
άλλουσ αγωνιςτζσ  κατάφεραν να διϊξουν τα οκωμανικά ςτρατεφματα και να ελευκερϊςουν όλθ τθν 
ανατολικι οφμελθ. Στισ 23 Απριλίου 1821 βρζκθκε ςτθν Αλαμάνα, όπου μαηί με τα άλλα παλικάρια του 
υπεραςπίςτθκε το ξφλινο γεφφρι, προςπακϊντασ να ανακόψει τθν πορεία οκτϊ χιλιάδων Οκωμανϊν 
ςτρατιωτϊν, οι οποίοι πιγαιναν να καταπνίξουν τθν επανάςταςθ ςτθ Ρελοπόννθςο.  
 
Ρολζμθςε γενναία, το ςπακί του ζςπαςε, τραυματίςτθκε ςτο δεξί του χζρι και τελικά πιάςτθκε 
αιχμάλωτοσ. Οι Οκωμανοί τον μετζφεραν ςτθν Λαμία, όπου του πρότειναν να αςπαςτεί το Λςλάμ. Ο 
Διάκοσ αρνικθκε και απάντθςε υπεριφανα «ΕΓΩ ΓΑΛΚΟΣ ΓΕΝΝΘΚΘΚΑ, ΓΑΛΚΟΣ ΚΕ ΝΑ ΡΕΚΑΝΩ» . 
Εξοργιςμζνοι οι διϊκτεσ του τον εκτζλεςαν μαρτυρικά, αφοφ πρϊτα τον υπζβαλαν ςε φρικτά 
βαςανιςτιρια. Θ κυςία του ςυγκλόνιςε και ταυτόχρονα πείςμωςε τουσ Ζλλθνεσ και ενζπνευςε τθν λαϊκι 
μοφςα να τον υμνιςει ςαν μεγάλο αγωνιςτι του 1821.  
 

Ζμμυ Μακαρίου 
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 Ιωάννθσ Μακρυγιάννθσ 
 
Γεννικθκε το 1797 ςτον οικιςμό Αβορίτθ του Κροκυλείου Φωκίδασ και το οικογενειακό του όνομα ιταν 
Τριανταφφλλου. Ιταν Ζλλθνασ οπλαρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821, ςτρατιωτικόσ, 
πολιτικόσ και ςυγγραφζασ. 
Σε θλικία τεςςάρων ετϊν, μετά από επιδρομι των Τοφρκων, αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει τον Αβορίτθ 
μαηί με τθ μθτζρα του Βαςιλικι και τα αδζρφια του και να εγκαταςτακεί ςτθ Λιβαδιά. 
Το 1817 ςτθν Άρτα άρχιςε να αςχολείται με το εμπόριο και μζχρι το 1819 είχε αποκτιςει ςθμαντικι 
κινθτι και ακίνθτθ περιουςία. 
Το 1820 μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία, άγνωςτο από ποιόν, αφοφ ο ίδιοσ δεν τον ονομάηει ςτα 
Απομνθμονεφματά του. 
Τον Αφγουςτο του 1821, μαηί με 18 άντρεσ από τθν Άρτα πιρε μζροσ ςτθ Μάχθ του Σταυροφ ςτα 
Τηουμζρκα, όπου νίκθςαν περίπου 9.000 Τοφρκουσ του Χαςάν μπζθ, και όπου τραυματίςκθκε ελαφρά 
ςτο πόδι. 
Το 1823 ςυμμετείχε ςε μια ςειρά ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων ςτθ Στερεά Ελλάδα. Ρολζμθςε ςτουσ 
ελλθνικοφσ εμφυλίουσ πολζμουσ με τθν πλευρά του Γεωργίου Κουντουριϊτθ. 
Το 1825 υπεραςπίςτθκε το Νεόκαςτρο απο τον Λμπραιμ. Συμμετείχε επίςθσ ςτθν Ρολιορκία τθσ 
Ακροπόλεωσ. Συνεργάςτθκε επίςθσ με τον Καραϊςκάκθ. 
Το 1840 ςυμμετείχε ςτισ κινιςεισ για τθν απελευκζρωςθ τθσ Κεςςαλομακεδονίασ και τθσ Κριτθσ. 
Ρζκανε ςτισ 27 Απριλίου του 1864 ςτθν Ακινα από υπερβολικι ςωματικι εξάντλθςθ ςε θλικίασ 67 ετϊν. 
 

Γιώργοσ Ρουμπουλίδθσ 
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Δθμιτριοσ Ραπανικολισ 
 
Ο Δθμιτριοσ Ραπανικολισ γεννικθκε ςτα Ψαρά το 1790. Από πολφ μικρι θλικία μπικε ςτο ναυτικό 
επάγγελμα. Πταν ξζςπαςε θ Ελλθνικι επανάςταςθ, πλοιάρχθςε μόλισ 19 ετϊν ςτο πλοίο του Αποςτόλθ  
Αποςτόλθ. Κατά τθν ναυμαχία τθσ Ερεςςοφ κυβερνϊντασ ζνα μπρίκι, το οποίο είχε μετατρζψει ςε 
πυρπολικό ο Ράργιοσ Λωάννθσ Δθμουλίτςασ, επιτζκθκε κατά  του τουρκικοφ δίκροτου, το οποίο και 
πυρπόλθςε ςχεδόν ςφψυχο με ελάχιςτουσ διαςωκζντεσ. Το ίδιο επανζλαβε ςτθν ναυμαχία του Γζροντα 
προκαλϊντασ με τουσ ςυντρόφουσ του πυρπολθτζσ, τον τρόμο ςτον Οκωμανικό ςτόλο.   
 
Επίςθσ, και ςε πολλζσ άλλεσ καταδρομικζσ και αποβατικζσ επιχειριςεισ, ζλαβε μζροσ όπου οι επιτυχίεσ 
του είχαν καταπλιξει τουσ άλλουσ ναυμάχουσ. Λόγω του ναυαγίου, αλλά και άλλων ςυκοφαντιϊν, ο 
Ραπανικολισ τζκθκε ςε διακεςιμότθτα μζχρι το 1841. Το 1843 εκλζχτθκε πλθρεξοφςιοσ των Ψαρϊν. Το 
1845 ςτάλκθκε ωσ κυβερνιτθσ πλοίου ςτο Γφκειο, προκειμζνου να εξομαλφνει μανιάτικεσ ζριδεσ που 
είχαν ξεςπάςει ςτθν περιοχι, το οποίο και πζτυχε. Ζνα χρόνο μετά το 1846 ζλθξε και θ ναυτικι του 
ςταδιοδρομία και ανζλαβε πρόεδροσ του Ναυτοδικείου, κζςθ που διατιρθςε μζχρι το κάνατό του  το 
1855 ςτθν Ακινα.  
 
Το όνομα Ραπανικολισ ζχει δοκεί ςτα υποβρφχια Ραπανικολισ I και Ραπανικολισ II  του Ελλθνικοφ 
πολεμικοφ ναυτικοφ προσ τιμιν του μεγάλου αγωνιςτι. 

Νικολζτα Χατηθλία 
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Ο Στρατθγόσ Θ. Κολοκοτρώνθσ και τα παλικάρια του μετά  

τθ νίκθ ςτα Δερβενάκια 
Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 
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Θ ΦΙΛΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

 

   
 
Ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ γεννικθκε το 1772 ςτθν Ράτμο και ςποφδαςε ςτθν τοπικι Ρατμιάδα Σχολι. Σε 
θλικία 20 ετϊν μετανάςτευςε ςτθν Τεργζςτθ, όπου αρκετοί Ράτμιοι άκμαηαν ςτο εμπόριο. Ο ίδιοσ 
επιδόκθκε ςτο εμπόριο επί 18 χρόνια. Επιςκζφτθκε διάφορα μζρθ μζχρι που γφριςε ςτθν Οδθςςό. Εκεί 
μαηί με τον Νικόλαο Σκουφά και τον Ακανάςιο Τςακάλωφ, ίδρυςαν τθν Φιλικι Εταιρεία. 
 
Ο Νικόλαοσ Σκουφάσι Νικόλαοσ Κουμπάροσ γεννικθκε το 1779 ςτο Κομπότι τθσ Άρτασ. Ρροερχόταν από 
οικογζνεια τθσ μεςαίασ τάξθσ και διδάχκθκε από τον μοναχό Κεοχάρθ Ντοφια και ζπειτα από τον 
Δενδαμι. Το 1813 μετανάςτευςε ςτθν Οδθςςό τθσ ωςίασ όπου επιδόκθκε ςτο εμπόριο και γνϊριςε τον 
Εμμανουιλ Ξάνκο και τον Ακανάςιο Τςακάλωφ με τουσ οποίουσ ςυναποφάςιςε τθν ίδρυςθ τθσ Φιλικισ 
Εταιρείασ.       
 
Ο Ακανάςιοσ Τςακάλωφ γεννικθκε ςτα Λωάννινα το 1778. Αναγκάςτθκε νζοσ να εγκαταλείψει τθν 
Ελλάδα και να μεταναςτεφςει ςτθν ωςία με τον πατζρα του. Σποφδαςε ςτο Ραρίςι και βοικθςε ςτθν 
ίδρυςθ του <Ελλθνόγλωςςου Ξενοδοχείου>. Στθ ςυνζχεια μεταβαίνει ςτθν Βιζννθ όπου ζρχεται ςε 
επαφι με τον Λωάννθ Καποδίςτρια, ο οποίοσ τότε ιταν υπουργόσ Εξωτερικϊν του Τςάρου. Τελικά 
καταλιγει ςτθν ωςία, όπου γνωρίηει τον Εμμανουιλ Ξάνκο και τον Νικόλαο Σκουφά όπου 
ςυναποφάςιςαν τθν ίδρυςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ.  

Γιώργοσ Ρζτρου 
 

ΚΥΙΑΚΟΣ ΤΗΑΒΕΛΑΣ,  ΕΝΑΣ ΘΩΑΣ ΤΟΥ1821 
 
Ζνασ από τουσ ιρωεσ του 1821 είναι ο Κίτςοσ  Τηαβζλασ, ο οποίοσ γεννικθκε ςτο Σοφλι το 1801. Ανακθρφχκθκε 
αρχθγόσ ςε θλικία μόλισ 19 ετϊν και πιγε ςτθν Ρίηα τθν Λταλίασ να λάβει οικονομικι ενίςχυςθ για τον αγϊνα. 
Ριρε μζροσ ςτθν επανάςταςθ και αγωνίςτθκε ςκλθρά για τθν ελευκερία μαηί με άλλουσ ιρωεσ του 1821 όπωσ ο 
Μπότςαρθσ, ο Κολοκοτρϊνθσ ,ο Καραϊςκάκθσ και άλλοι.  Ρζκανε ςτισ 9 Μαρτίου 1855 ςε θλικία 54 ετϊν. Θ 
προτομι του κοςμεί το Ρεδίο του Άρεωσ ςτθν Ακινα.  

 

Χριςτιάνα Σαϊλάκθ 
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Ναφαρχοσ Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, ο Ρυρπολθτισ 

 

  
Δανάθ Ολυμπίςιου 
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Ο ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΑΙΣΚΑΚΘΣ 
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Ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ γεννικθκε ςτισ 23 Λανουαρίου 1780. Από μικρι θλικία ο Καραϊςκάκθσ εγκατζλειψε τουσ 
κετοφσ γονείσ του και ζφτιαξε μικρό εκςτρατευτικό ςϊμα αλλά ςτθ ςυνζχεια ζπεςε ςτα χζρια του Αλι Ραςά. Στθν 
αυλι των Λωαννίνων κατά τθν παιδικι του θλικία, ζμακε πολλζσ ςτρατιωτικζσ τζχνεσ που του φάνθκαν χριςιμεσ 
κατά τθν διάρκεια του αγϊνα. Ακολουκϊντασ τον Αλι Ράςα ςυμμετείχε ςε διάφορεσ εκςτρατείεσ του, αλλά το 
1804 τον εγκατζλειψεγια να ενταχτεί ςτο ςϊμα του περίφθμου κλζφτθ Κατςαντϊνθ. Μετά από τθν ζντονθ 
ςτρατιωτικι δράςθ του ωσ κλζφτθσ αποφάςιςε να πάρει μζροσ ςτθν προςπάκεια τθσ απελευκζρωςθσ γι’ αυτό και 
ςυμμετείχε ςτθν ςφςκεψθ των οπλαρχθγϊν ςτθν Λευκάδα το 1821.  
Φςτερα από διάφορεσ ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ ο Καραϊςκάκθσ δικάςτθκε από τον Μαυροκορδάτο για εςχάτθ 
προδοςία κατά τθν διάρκεια του πρϊτου εμφυλίου, αλλά ςτο τζλοσ ακωϊκθκε. Μετά τον δεφτερο εμφφλιο 
πόλεμο ο Καραϊςκάκθσ ςυμμετείχε ςτθ Μάχθ ςτο Κρεμμφδι όπου οι Ζλλθνεσ γνϊριςαν μεγάλθ ιττα από τισ 
δυνάμεισ του Λμπραιμ. Φςτερα ςτάλκθκε από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ πίςω ςτθν Στερεά Ελλάδα λόγω του 
κινδφνου καταςτολισ τθσ επανάςταςθσ από τουσ Τοφρκουσ. Μετά από διάφορεσ εκςτρατείεσ κατζφκαςε ςτθν 
Ακινα που τθν πολιορκοφςαν οι δυνάμεισ του Κιουταχι (1826-27).   
Οι Ζλλθνεσ είχαν ςτρατοπεδεφςει προςωρινά ςτο Φάλθρο. Ζπειτα από ςτρατιωτικι ςφγκρουςθ με τισ δυνάμεισ 
του Κιουταχι μία ςφαίρα πζτυχε τον Καραϊςκάκθ. Ραρά τισ προςπάκειεσ των γιατρϊν ο Καραϊςκάκθσ, αυτόσ ο 
μεγάλοσ ιρωασ τθσ επανάςταςθσ, άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτισ 23 Απριλίου 1827 ανιμερα τθσ ονομαςτικισ 
του εορτισ.    

 
Γιώργοσ Ρζτρου 
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Ιωάννθσ Μακρυγιάννθσ 
Ο Λωάννθσ Τριαντάφυλλοσ, όπωσ ιταν το κανονικό του όνομα, γεννικθκε το 1797 ςτο χωριό Αβορίτθ, ςτα βουνά 
τθσ Δωρίδασ. Το παρατςοφκλι Μακρυγιάννθσ του δόκθκε από τουσ ςυγχωριανοφσ του λόγω του φψουσ του. 
Ρζραςε δφςκολα παιδικά χρόνια διότι μεγάλωςε χωρίσ τον πατζρα του Δθμιτριο Τριαντάφυλλο, που ςκοτϊκθκε 
ςε ςυμπλοκι με τουσ Τοφρκουσ. Στα 7 του ζτθ δόκθκε ωσ ψυχογιόσ ςε ζναν πλοφςιο ζμπορο τθσ πόλθσ, που τον 
κακομεταχειριηόταν. Μετά από περιπλανιςεισ βρζκθκε ςτο ςπίτι του Ακανάςιου Λιδωρίκθ. Εκεί αςχολικθκε με το 
εμπόριο και ςε ςχετικά ςφντομο χρονικό διάςτθμα πλοφτιςε. Το 1820 μυικθκε ςτθν Φιλικι Εταιρεία και λίγο μετά 
τθν ζναρξθ τθσ επανάςταςθσ ςυνελιφκθ από Τοφρκουσ ςτθν Άρτα. Γριγορα δραπζτευςε και πιρε μζροσ ςτθν 
μάχθ του Σταυροφ και ςτθν πολιορκία τθσ Άρτασ. Στα τζλθ του 1821 αρρϊςτθςε ςοβαρά και επανιλκε ςτθν 
ςτρατιωτικι δράςθ τον Απρίλιο του 1822 ωσ αρχθγόσ ενόσ μικροφ εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ. Τον Λοφλιο του 1822 
πολζμθςε επίςθσ ςτθν μάχθ του Ρζτα. Το καλοκαίρι του 1823 ςυμπολζμθςε με τον Νικθταρά ςτισ μάχεσ τθσ 
Βελίτςασ και τθσ Ρζτρασ. Τον Οκτϊβριο του ίδιου χρόνου βρζκθκε ςτον Μοριά με τουσ ουμελιϊτεσ και πολζμθςε 
ςτο πλευρό του Γεϊργιου Κουντουριϊτθ κατά τον εμφφλιο. Με τθν απόβαςθ του Λμπραιμ ςτθν Ρελοπόννθςο ο 
Μακρυγιάννθσ ςυνειςζφερε ςτθν άμυνα του Νεοκάςτρου τθσ Ρφλου. Στθν ςυνζχεια ζςπευςε ςτουσ Μφλουσ όπου 
οργάνωςε τθν άμυνα τθσ περιοχισ. Στισ μάχεσ που ακολοφκθςαν ο Λμπραιμ δεν κατάφερε να νικιςει τουσ Ζλλθνεσ 
και υποχϊρθςε άτακτα. Στισ μάχεσ αυτζσ ο Μακρυγιάννθσ τραυματίςτθκε και μεταφζρκθκε ςτο Ναφπλιο. Μετά 
τθν αποκεραπεία του μετζβθ ςτθν Ακινα για να οργανϊςει τθν άμυνά τθσ. Εκεί, το 1825 νυμφεφτθκε τθν 
Αικατερίνθ Σκουηζ με τθν οποία απζκτθςε 12 παιδιά. Μετά τον κάνατο του Γιάννθ Γκοφρα ο Μακρυγιάννθσ 
υπεραςπίςτθκε τθν Ακρόπολθ από τισ δυνάμεισ του Κιουταχι όπου τθν πολιορκοφςαν. Κατά τισ μάχεσ τθν 
Ακρόπολθσ ο Μακρυγιάννθσ τραυματίςτθκε ςοβαρά τρεισ φορζσ ςτο κεφάλι και τον λαιμό. Μετά τθν κεραπεία του 
ζλαβε μζροσ ςτισ μάχεσ τθσ Καςτζλλασ και του Αναλάτου (1827). Μετά τθν επανάςταςθ ο Μακρυγιάννθσ ζγραψε 
τα απομνθμονεφματα του και ζπαιξε κυρίωσ πολιτικό ρόλο. Ιρκε ςε ριξθ με τον Καποδίςτρια και με τον Πκωνα 
για αυτό και ςυμμετείχε ςτθν επανάςταςθ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου 1843. Το 1852 κατθγορικθκε ότι ςχεδιάηει τθν 
δολοφονία του Πκωνα για αυτό τζκθκε ςε κατ’ οίκον περιοριςμό. Τον Μάρτιο του 1853 δικάςτθκε ςε κάνατο όμωσ 
του δόκθκε χάρθ και αποφυλακίςτθκε. Ο Λωάννθσ Μακρυγιάννθσ απεβίωςε ςτισ 27 Απριλίου 1864, ςε θλικία 67 
ετϊν. 

 
Γιώργοσ Ρζτρου - Ζμμυ Μακαρίου 
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-  
Ναφαρχοσ Αντρζασ Μιαοφλθσ 

 
Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 
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Θ Λαςκαρίνα Μπουμπουλίνα 

 
Νικολζτα Χατηθλία 
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Ο Αρχιςτράτθγοσ Θεόδωροσ Κολοκοτρώνθσ 

 
Κωνςταντίνοσ ίηοσ 
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ιγασ Βελεςτινλισ ι Φεραίοσ 

 

  
Ανκι Ραπαϊωάννου 
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Ο Χορόσ του Ηαλόγγου 

 
Δανάθ Ολυμπίςιου 

 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΗΩΓΑΦΟΣ 
Ο ηωγράφοσ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ 
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Ο Ραναγιϊτθσ Ηωγράφοσ ιταν Ζλλθνασ ηωγράφοσ 
και αγωνιςτισ του 1821 ο οποίοσ αποτελεί κρφλο 
για τθν ελλθνικι τζχνθ χάρθ ςτθ ςυνεργαςία του με 
τον Λωάννθ Μακρυγιάννθ. Ο Μακρυγιάννθσ, όπωσ 
είναι γνωςτό, ιταν αγράμματοσ και ζμακε γράμματα 
ςε μεγάλθ θλικία μόνο και μόνο για να γράψει τα 
Απομνθμονεφματά του. Ρίςτευε όμωσ, ότι εκτόσ από 
τον γραπτό λόγο, χρειάηονταν και εικόνεσ, αφοφ το 
μεγαλφτερο μζροσ των Ελλινων ιταν αγράμματοι. 
Κάλεςε αρχικά ζναν Ευρωπαίο. Κατάλαβε όμωσ 
γριγορα ότι δεν χρειάηονταν καλλιτεχνικζσ 
αναπαραςτάςεισ αλλά περιγραφικζσ εικόνεσ που κα 
εξιςτοροφςαν με ακρίβεια το κζμα που απεικόνιηαν. 

 

 

 

 

 Ζτςι ςτράφθκε ςτον Ραναγιϊτθ Ηωγράφο ο 
οποίοσ καταγόταν από τθν Λακωνία και είχε 
πολεμιςει ςτο πλευρό του. Ιταν ζνασ λαϊκόσ, 
αυτοδίδακτοσ, ηωγράφοσ, αγιογράφοσ τθσ 
Μεταβυηαντινισ περιόδου και είχε δει με τα 
μάτια του όλα αυτά που ο Μακρυγιάννθσ του 
ανζκεςε να περιγράψει. Φιλοτζχνθςε 44 
πίνακεσ από τουσ οποίουσ οι 31 απεικόνιηαν 
μάχεσ ενϊ οι υπόλοιποι 4 είναι ςυμβολικοί. 
 

Ζμμυ Μακαρίου 
Γιώργοσ Ρουμπουλίδθσ 

 

 

 

 

 

Θ ΣΧΟΛΙΚΘ ΜΑΣ ΓΙΟΤΘ 
Πλοι εμείσ οι μακθτζσ του Στ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Φλϊρινασ «Μων Δραγοφμθσ» 
ετοιμάςαμε μια όμορφθ γιορτι για να τιμιςουμε με ςεβαςμό κι ευγνωμοςφνθ τουσ Ιρωεσ προγόνουσ 
μασ που δθμιοφργθςαν τθν Επανάςταςθ του 1821. Είπαμε όμορφα ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν και δικά 
μασ και τραγουδιςαμε δθμοτικά και ζντεχνα τραγοφδια. Τθ διαδικτυακι γιορτι μασ χαιρζτθςε θ 
Διευκφντρια του Σχολείου μασ, κ. Ευγενία Γάκθ. Με φλόγα ςτθν καρδιά νιϊςαμε περθφάνια για τον 
θρωιςμό και τισ διαχρονικζσ αξίεσ του Ελλθνικοφ Ζκνουσ! 200 χρόνια ΕΛΕΥΚΕΛΑΣ!  
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Χαιρετιςμόσ από τθ Διευκφντρια του Σχολείου,  

κ. Ευγενία Γάκθ 
 Θ δαςκάλα τθσ τάξθσ 

Πλγα Μοφςιου Μυλωνά 

 

 

 

 
Ραρουςίαςθ από τθν Ανκι Ραπαϊωάννου  Χρονικό από τον Ρρόεδρο, Γιώργο Ρζτρου 

 

 

 

  Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ 
Μιχάλθσ ωμανίδθσ 
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  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  1821 -1830  

Θ μεγάλθ Επανάςταςθ του Γζνουσ 
21 Φεβρουαρίου 1821 Ξεκινάει θ πρϊτθ φάςθ τθσ Επανάςταςθσ του 1821. 

Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ κθρφςςει τθν ελλθνικι επανάςταςθ 
κατά τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτθν Βλαχία (Λάςιο). 

25 Μαρτίου 1821 Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, ο Μθτροπολίτθσ Ραλαιϊν Ρατρϊν 
Γερμανόσ ευλογεί μια μεγάλθ ελλθνικι ςθμαία ςτο μοναςτιρι 
τθσ Αγίασ Λαφρασ ςτθν Ρελοπόννθςο και κθρφςςει μπροςτά 
ςτο ςυγκεντρωμζνο πλικοσ τθν αρχι τθσ  ελλθνικισ 
επανάςταςθσ.  Θ  Ελλάδα  ανακθρφςςει τθν ανεξαρτθςία τθσ. 
Θ επανάςταςθ του 1821 αρχίηει. 

10 Απριλίου 1821 Ο Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ Γρθγόριοσ Εϋ ςυλλαμβάνεται από 
τουσ Τοφρκουσ και οδθγείται εκτόσ του Ρατριαρχείου από τθν 
κεντρικι πφλθ, που είναι ςφραγιςμζνθ ζωσ ςιμερα.  

4 Απριλίου 1821 Οι Κωνςταντίνοσ Μουροφηθσ, Δθμιτριοσ Ραπαρρθγόπουλοσ 
και Αντϊνιοσ Τςοφρασ αποκεφαλίηονται από τουσ Οκωμανοφσ 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

5 Απριλίου 1821 Οι Φαναριϊτεσ Ρζτροσ Τςίγκρθσ, Δθμιτριοσ Σκανάβθσ και 
Εμμανουιλ Χοτηζρθσ αποκεφαλίηονται από τουσ Τοφρκουσ, 
ενϊ ο Γεϊργιοσ Μαυροκορδάτοσ  απαγχονίηεται ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. 

17 Απριλίου 1821 Ο Ρρϊθν Οικουμενικόσ Ρατριάρχθσ Κφριλλοσ ΣΤϋ 
απαγχονίηεται ςτθν πφλθ του κακεδρικοφ ναοφ 
τθσ Αδριανουπόλεωσ. 

23-24 Απριλίου 1821 Θ μάχθ τθσ Αλαμάνασ. Μετά τθν ελλθνικι ιττα, ο Ακανάςιοσ 
Διάκοσ κανατϊνεται οικτρά. 

4 Μαΐου 1821 Ο Μθτροπολίτθσ Δζρκων Γρθγόριοσ, ο Δωρόκεοσ επίςκοποσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Αδριανουπόλεωσ, ο Λωαννίκιοσ Τυρνάβου, ο Λωςιφ 
τθσ Κεςςαλονίκθσ και ο Φαναριϊτθσ Γεϊργιοσ Καλλιμάχθσ, 
όπωσ και ο Νικόλαοσ Μουροφηθσ, αποκεφαλίηονται με εντολι 
του Σουλτάνου ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

Μάιοσ 1821 Ο Τοφρκοσ διοικθτισ Γιουςοφφ Μπζθ διατάηει τουσ άνδρεσ του 
να ςκοτϊςουν κάκε Ζλλθνα που κα βρίςκουν 
ςτθ Κεςςαλονίκθ. 

2 Ιουνίου 1821 Θ καταςτροφι των Κυδωνιϊν ςτθν Μικρά Αςία από τον 
Οκωμανικό ςτρατό. Δεκάδεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ 
προςφυγοποιοφνται. 

24 Ιουνίου 1821 Θ ςφαγι του Θρακλείου. 

9 Ιουλίου 1821 Ο Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ, μαηί με 486 γνωςτοφσ 
Ελλθνοκφπριουσ, ανάμεςά τουσ ο Μθτροπολίτθσ Χρφςανκοσ 
τθσ Ράφου, ο Μελζτιοσ του Κιτίου και ο Λαυρζντιοσ 
τθσ Κερφνειασ, εκτελοφνται με αποκεφαλιςμό ι κρεμάλα από 
τουσ Τοφρκουσ ςτθ Λευκωςία. 

11 Σεπτεμβρίου 1821 Θ Τριπολιτςά καταλιφκθκε από τουσ Ζλλθνεσ. Συνολικά 
περίπου 30.000 άτομα ςκοτϊκθκαν. 

15 Οκτωβρίου 1821 Τουρκοκυπριακοί όχλοι εκτελοφν τουσ περιςςότερουσ 
Ελλθνοκφπριουσ ςτθ Λάρνακα και άλλεσ πόλεισ. Ανάμεςα ςτα 
κφματα ιταν ο αρχιεπίςκοποσ, πζντε επίςκοποι και τριάντα ζξι 
κλθρικοί. 

9 Απριλίου 1822 Μετά από ζνα μινα αντίςταςθσ, θ πόλθ τθσ  Νάουςασ 
καταλαμβάνεται από τον Αμπντοφλ Αμποφντ, ςφάγιαηεται ο 
ελλθνικόσ πλθκυςμόσ και τερματίηεται θ ελλθνικι επανάςταςθ 
ςτθ Μακεδονία. 

30 Μαρτίου 1822 Θ ςφαγι τθσ Χίου. Συνολικά περίπου 100.000 άνκρωποι 
ςκοτϊνονται, ωσ επί το πλείςτον Ζλλθνεσ. 

26 Ιουλίου 1822 Θ μάχθ ςτα Δερβενάκια. 

18 Ιανουαρίου 1823 Το Ναφπλιο γίνεται πρωτεφουςα τθσ Επαναςτατικισ 
Κυβζρνθςθσ. 

Μάρτιοσ του 1823 Το Θνωμζνο Βαςίλειο τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ 
Λρλανδίασ, εκπροςωποφμενο από τον Τηορτη Κάνινγκ, 
αναγνωρίηει τουσ Ζλλθνεσ ωσ έθνος σε πόλεμο, 
αναγνωρίηοντασ ζτςι τθν Ανεξαρτθςία τθσ Ελλάδασ. 

7-8 Ιουνίου 1824 Ο πλθκυςμόσ τθσ Κάςου (7.000 άνκρωποι) ςφαγιάηεται από τισ 
τουρκο-Αιγυπτιακζσ δυνάμεισ του Χουςεΐν ουςντί Ραςά. 

21 Ιουνίου 1824 Ρεριςςότεροι από 15.000 Ζλλθνεσ ςτα Ψαρά ςφάηονται από 
τισ δυνάμεισ του Χιουςρζφ Ραςά. 

1824: Ρρϊτθ Ρολιορκία του Μεςολογγίου. 

22 Μαΐου 1825 Θ δολοφονία τθσ Λαςκαρίνασ Μπουμπουλίνασ ςτισ Σπζτςεσ. 

5 Ιουνίου 1825 Θ δολοφονία του Οδυςςζα Ανδροφτςου ςτθν Ακινα. 

22 Ιουνίου 1825 Ο Λμπραιμ Ραςάσ ανακαταλαμβάνει τθν Τρίπολθ. 

6 Νοεμβρίου 1825 Αρχίηει θ Τρίτθ Ρολιορκία του Μεςολογγίου. 

10-11 Απριλίου 1826 Θ Ζξοδοσ του Μεςολογγίου. Ρερίπου 8.000 Ζλλθνεσ 
ςτρατιϊτεσ και πολίτεσ χάνουν τθ ηωι τουσ. 

24 Ιουνίου 1826 Θ μάχθ τθσ Βζργασ. 

11 Νοεμβρίου 1826 Ο Ρρωκυπουργόσ Ανδρζασ Ηαΐμθσ μεταφζρει τθν ζδρα τθσ 
κυβζρνθςθσ ςτθν Αίγινα. 

22-24 Απριλίου 1827 Θ μάχθ του Ανάλατου. Ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ ςκοτϊνεται. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BD%CF%84%CE%AF_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%AC_%CE%9C%CE%B5%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%81%CE%AD%CF%86_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1825-1826)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(1825-1826)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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6 Ιουλίου 1827 Υπογραφι τθσ Συνκικθσ του Λονδίνου. 

20 Οκτωβρίου 1827 Θ ναυμαχία του Ναυαρίνου. 

24 Ιανουαρίου 1828 Ο Λωάννθσ Καποδίςτριασ εκλζγεται Κυβερνιτθσ τθσ Ελλάδασ. 

31 Ιανουαρίου 1828 Ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ πεκαίνει ςτθ Βιζννθ. 

1828-1832 Θ Ρρϊτθ Ελλθνικι Δθμοκρατία. 

Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%
B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE
%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821  

 
 

                       

Η ΠΑΡΕΛΑΗ ΣΗ ΣΑΞΗ ΜΑ 

 

Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ Μιχάλθσ ωμανίδθσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1827)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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«Ελευκερία, για ςζνα κα δακρφςει ο κόςμοσ» 

 
Νικολζτα Χατηθλία 
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Ραυλίνα Ταβαντηι 

Καλι ςυνζχεια! 


