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Μαντώ Μαυρογένους 



Η Μαντώ Μαυρογένους με πλοία 

εξοπλισμένα με δικά της έξοδα, καταδίωξε 

διακόσιους Αλγερινούς που λυμαινόταν 

τις Κυκλάδες και αργότερα πολέμησε 

στην Κάρυστο, στη Υθιώτιδα και 

στη Λιβαδειά. Ακόμα  η Μαυρογένους 

έστειλε ένα άλλο σώμα πενήντα ανδρών 

στην Πελοπόννησο, οι οποίοι συμμετείχαν 

στην άλωση της Σριπολιτσάς από τους 

Έλληνες.  Ένα πρωινό του Ιουλίου του 1840 

η ηρωίδα θα κλείσει για πάντα τα μάτια 

της, σε ηλικία 44 ετών, σχεδόν 

λησμονημένη απ’ όλους. 

 



 

Λασκαρίνα «Μπουμπουλίνα» 



Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, είχε 

σχηματίσει δικό της εκστρατευτικό σώμα 

από πετσιώτες, με το οποίο κατάφερε να 

περικυκλώσει τα τουρκικά οχυρά, 

το Ναύπλιο και την Σρίπολη. Επίσης στις 12 

Υεβρουαρίου ο Αιγύπτιος ναύαρχος Ιμπραήμ 

Πασάς με έναν τουρκοαιγυπτιακό στόλο, 

αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Πύλου στην 

Πελοπόννησο με 4.400 άντρες, σε μια τελευταία 

προσπάθεια να σταματήσει την επανάσταση. Η 

Μπουμπουλίνα άρχισε να προετοιμάζεται ξανά, 

αλλά σκοτώθηκε σε συμπλοκή στις 22 

Μαΐου 1825. 



 

«Παπαφλέσσας» 



τις 23 Μαρτίου συμμετείχε με 

πολλούς Μοραΐτες καπεταναίους 

στην απελευθέρωση της 

Καλαμάτας. Ακόμα καλείται να 

πολεμήσει στο κάστρο του Άργους 

και ύστερα παίρνει μέρος σε πολλές 

μάχες (Δερβενάκια και άλλες 

μικρότερες). τις 20 Μαΐου 

1825 δέχθηκε επίθεση από τις 

υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού κι 

έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο 

Μανιάκι ύστερα από σκληρή μάχη. 

 



 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 



Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις του Αγώνα, όπως στη νίκη 

στο Βαλτέτσι στις13 Μαΐου 1821, στην άλωση της 

Σριπολιτσάς στις 23 επτεμβρίου 1821, στην 

καταστροφή της στρατιάς 

του Δράμαλη στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου 

1822. Ο άνθρωπος που με τη σοφία και τον 

στρατηγικό του νου θεμελίωσε την Ελληνική 

Επανάσταση στον Μοριά με την άλωση της 

Σριπολιτσάς και την καταστροφή του Δράμαλη 

και που, παρά τους δύο εμφυλίους, κατόρθωσε 

να συντηρήσει ζωντανό τον αγώνα επί 8 χρόνια. 

Ο «Γέρος του Μοριά» πέθανε στις 

4 Υεβρουαρίου του 1843. 

 

 



 

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 



τις 17 Μαρτίου του 1821 υψώνοντας το 

λάβαρο του Αγώνα στην Σσίμοβα, όπως 

λεγόταν τότε η Αρεόπολη, τέθηκε 

επικεφαλής πέντε χιλιάδων Μανιατών 

προχώρησε μαζί με άλλους οπλαρχηγούς 

στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. τις 

25 Μαρτίου ο Πετρόμπεης συγκρότησε 

τη Μεσσηνιακή Γερουσία, με πρόεδρο τον 

ίδιο όπου και εκδίδει την ιστορική διακήρυξη 

προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές, την οποία 

υπέγραψαν ο ίδιος ως αρχιστράτηγος, και 

όλα τα μέλη της Γερουσίας. Πέθανε 

στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1848. 



 

Κωσταντίνος Κανάρης 



Σον Ιούνιο του 1822 ο Κωσταντίνος 

Κανάρης έβαλε μπουρλότο στη 

ναυαρχίδα του Καρά Αλή. Ακόμα στις 29 

Οκτωβρίου 1822, ο Κανάρης, 

συνοδευόμενος από το Δημήτριο 

Βρατσάνο, κόλλησε το πυρπολικό του 

στην αντιναυαρχίδα «Ρίαλα-Γεμισί» και την 

τίναξε στον αέρα. τις 2 επτεμβρίου 1877, 

χτυπημένος από ημιπληγία, πεθαίνει από 

ανακοπή καρδιάς, ενώ ήταν 

πρωθυπουργός.  



 

Γεώργιος Καραϊσκάκης 



Σο καλοκαίρι του 1820 πολιορκήθηκε 
ο Αλή Πασάς από τα σουλτανικά 
στρατεύματα, ο Καραϊσκάκης 
παρέμεινε μαζί του και αγωνίστηκε 
υπέρ του. τη συνέχεια πήγε 
στα Σζουμέρκα όπου ύψωσε τη 
σημαία της Επανάστασης. Ο 
Αρχιστράτηγος Γεώργιος 
Καραϊσκάκης υπέκυψε στο 
θανατηφόρο τραύμα του ανήμερα 
της γιορτής του το 1827. 



 

Μάρκος Μπότσαρης 



Σην άνοιξη του 1822 το ούλι πολιορκήθηκε από 

τους Σούρκους και ο Μπότσαρης ζήτησε βοήθεια 

από τους οπλαρχηγούς της τερεάς Ελλάδας. 

Έλαβε μέρος στην εκστρατεία του 

Μαυροκορδάτου στην Ήπειρο η οποία απέτυχε 

ολοσχερώς στις μάχες της Πλάκας και 

του Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822. Επιπλέον ο 

Μπότσαρης μαζί με τον Κίτσο Σζαβέλα και 

άλλους 450 ουλιώτες, επιτέθηκε κατά της 

εμπροσθοφυλακής των εχθρών, που είχαν 

στρατοπεδεύσει 

στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου, στη μάχη 

που έμεινε γνωστή ως Μάχη του Κεφαλόβρυσου. 

Ο Μπότσαρης πέθανε (1823) όταν μια εχθρική 

σφαίρα έπληξε το μάτι του. 



 

Ρήγας Υεραίος 



 Ο Ρήγας Βελεστινλής (Υεραίος) υπήρξε 

πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. Γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο 

της Μαγνησίας. Ως κορυφαίο έργο του, πάντως, 

θεωρείται η «Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων 

της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των 

Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας». 

υνελήφθη στις 8 Δεκεμβρίου του 1797 από τους 

Αυστριακούς στην Σεργέστη και παραδόθηκε 

στους Σούρκους, οι οποίοι τον σκότωσαν δια 

στραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο 

Βελιγράδι. 

 



 

Κίτσος Σζαβέλας 



Σο 1822 στα μέσα Οκτωβρίου πήρε μέρος, μαζί 

με το Μάρκο Μπότσαρη, στην Πρώτη πολιορκία 

του Μεσολογγίου το φθινόπωρο του 1822 και 

στη μάχη του Κεφαλόβρυσου τον Αύγουστο του 

1823. Πήρε μέρος και στη πολιορκία του 

Αιτωλικού το 1823. Επίσης υνεργάστηκε με 

τον Καραϊσκάκη στη νίκη της Άμπλιανης στις 14 

Ιουλίου 1824 όπου για την ηρωική του δράση 

όλοι τον αποκαλούσαν " Ο Ήρωας της 

Άμπλιανης". Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1824 

συμμετείχε στις εμφύλιες συρράξεις που έλαβαν 

χώρα στην Πελοπόννησο, χωρίς όμως να 

εμπλακεί ιδιαίτερα. Πέθανε στις 9 Μαρτίου 1855 

στο Μεσολόγγι. 



 

Εμμανουήλ Παπάς 



Ο Εμμανουήλ στις 23 Μαρτίου του 1821 ξεκίνησε 

για το Άγιο Όρος, με στόχο να ξεσηκώσει τους 

Μακεδόνες κατά του Οθωμανού κατακτητή. Οι 

συγκρούσεις που έγιναν στον Πολύγυρο στις 17 

Μαΐου μεταξύ Ελλήνων κατοίκων και Σούρκων 

στρατιωτών, τον ανάγκασαν να επισπεύσει την 

κήρυξη της επανάστασης από τις Καρυές του 

Αγίου Όρους, όπου οι μοναχοί τον ανακήρυξαν 

«Αρχηγό και Προστάτη της Μακεδονίας». 

Επιπλέον στην 1η Ιουνίου κατέλαβε την Ιερισσό 

και προχώρησε προς τα ενδότερα της 

Φαλκιδικής. Ο Παπάς έπαθε καρδιακή προσβολή 

και πέθανε σε ηλικία 49 ετών. 

   



 

Οδυσσέας Ανδρούτσος 



Σο έτος 1806 ο Αλή Πασάς Σεπελενλής, 

ενθυμούμενος την προσωπική φιλία που 

είχε ο ίδιος με τον εκλιπόντα πατέρα του 

Οδυσσέα Ανδρούτσου, τον αναζήτησε και 

τον πήρε στην αυλή του στα Ιωάννινα. Σο 

αποκορύφωμα των μαχών του 

Ανδρούτσου ήταν η ηρωική Μάχη στο 

Φάνι της Γραβιάς στις 8 Μαΐου 1821. Ο 

Οδυσσέας Ανδρούτσος φυλακισμένος, 

από ψευδείς κατηγορίες  βασανίστηκε και 

σκοτώθηκε το 1825. 



 

Αθανάσιος Διάκος 



Ο Διάκος κι ένας ντόπιος καπετάνιος 

και φίλος, ο Βασίλης Μπούσγος, 

οδήγησαν ένα απόσπασμα μαχητών 

στη Λιβαδειά με σκοπό την κατάληψή 

της. τις 1 Απριλίου του 1821 η πόλη 

έπεσε στους Έλληνες. Επίσης ο 

Αθανάσιος Διάκος συμμετείχε στην 

μάχη της Αλαμάνας. Επιπροσθέτως  

στη μάχη αυτή συνελήφθη 

και δολοφονήθηκε (σουβλίστηκε)  

από τους Σούρκους στις 24 

Απριλίου 1821. 



 

Αλέξανδρος Τψηλάντης 



Ο Αλέξανδρος Τψηλάντης, που ήταν 

αξιωματικός του ρωσικού στρατού είχε αναλάβει 

την ηγεσία της Υιλικής Εταιρείας. Η προκήρυξη 

που κυκλοφόρησε ο Αλέξανδρος Τψηλάντης, 

σηματοδότησε την έναρξη της Επανάστασης 

στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Η προκήρυξη 

καλεί όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. 

Ακόμη, διαβεβαιώνει έμμεσα ότι η Ρωσία θα 

βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση. Ο 

Τψηλάντης είχε συγκροτήσει ένοπλο σώμα, 

αποτελούμενο από 4.000 (οι 2.000 ανήκαν στον 

«Ιερό Λόχο») και μπήκε στο Βουκουρέστι, δύο 

ημέρες μετά την έναρξη της επανάστασης στην 

Πελοπόννησο. Επίσης αποσύρθηκε στη Βιέννη, 

όπου και πέθανε (1828) σε συνθήκες ακραίας 

φτώχειας και μιζέριας. 
 

 

 



 

Ιωάννης Κωλέττης 



Σο 1825 του ανατέθηκε η αποστολή 

να πάει στις ποράδες και 

την Εύβοια για να συγκεντρώσει τους 

διασκορπισμένους επαναστάτες της 

Θεσσαλίας, για να αποκόψουν τις 

συγκοινωνίες των Σούρκων οι οποίοι 

πολιορκούσαν την Ακρόπολη, χωρίς 

κάποιο θετικό αποτέλεσμα λόγω 

κακής οργάνωσης. τις 31 

Αυγούστου 1847 πέθανε από 

μακρόχρονη ασθένεια των νεφρών. 



 

Ιωάννης Μακρυγιάννης 



Σον Αύγουστο του 1821, μαζί με δεκαοχτώ 

άντρες από την Άρτα, με την ιδιότητα του 

μπουλουκτζή, και σε συνεργασία με το 

ένοπλο σώμα του Γώγου Μπακόλα, πήρε 

μέρος στη Μάχη του 

ταυρού στα Σζουμέρκα, στη νικηφόρα 

μάχη του Πέτα, όπου τραυματίσθηκε 

ελαφρά στο πόδι και στην πολιορκία της 

Άρτας τον Νοέμβριο του 1821 και την 

εκπόρθησή της. Πέθανε στις 27 Απριλίου 

του 1864 στην Αθήνα. 



 

Ιωάννης Καποδίστριας 



 τις 30 Μαρτίου 1827 η Εθνοσυνέλευση της Σροιζήνας τον 
εξέλεξε Κυβερνήτη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, σε 
μία περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Μία από 
τις πρώτες του κινήσεις ήταν η καταστολή της πειρατείας, 
παράλληλα, προχώρησε στην αναδιοργάνωση των 
Ενόπλων Δυνάμεων, μετατρέποντας βαθμιαία 
τα άτακτα στρατεύματα σε τακτικό στρατό, καθιέρωσε 
τον φοίνικα, ως εθνικό νόμισμα,  κατασκεύασε νέα σχολεία, 
εισήγαγε τη μέθοδο του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Ως 
κυβερνήτης ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί μισθό, όπως 
επίσης αρνήθηκε χρηματική αποζημίωση από τον Σσάρο για 
να μην κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του για μεροληψία 
απέναντι στη Ρωσία, ενώ διέθεσε όλη του την περιουσία για 
τους σκοπούς του κράτους.  Προσπάθησε και πέτυχε 
παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου κράτους 
και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας. τις 8 
Οκτωβρίου  1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας δέχθηκε 
δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο 
Μαυρομιχάλη στο Ναύπλιο νεκρός. 
 



 

Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ’ 

 



Πρωτοστάτησε στη δημιουργία μιας 

πολιτικής οργάνωσης και τη συγκέντρωση 

χρημάτων για την προετοιμασία της 

επανάστασης. Επιπλέον στις 25 

Μαρτίου του 1821 ο Γερμανός ύψωσε τη 

σημαία του αγώνα και κήρυξε την έναρξη 

της Ελληνικής Επανάστασης στο 

μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Ο 

Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 

πέθανε στις 30 Μαΐου 1826, στο Ναύπλιο, 

ύστερα από ολιγοήμερη λοιμώδη 

ασθένεια. 

 



 

Ανδρέας «Μιαούλης» 



τις 19 επτεμβρίου ξεκίνησε επικεφαλής 20 

Τδραϊκών πλοίων και 9 πετσιώτικων για 

να κατευθυνθούν όλα μαζί στη Πύλο. 

Πράγματι στις 28 επτεμβρίου έφτασαν και 

συγκρούστηκαν με τον οθωμανικό στόλο 

με τα 92 πλοία, στα παράλια της Σριφυλίας 

και Ηλείας. Ο Μιαούλης  απεβίωσε λόγω 

της φυματίωσης που τον ταλαιπωρούσε, 

το απόγευμα της Κυριακής της 11ης 

Ιουνίου του 1835.  



 

«Νικηταράς» 



Πήρε μέρος στην πρώτη Μάχη που δόθηκε στο 

Βαλτέτσι της Αρκαδίας στις 24 

Απριλίου του 1821. Μετέπειτα, στη Μάχη των 

Δολιανών, ο Νικηταράς που κρατούσε με 450 

άντρες τα Άνω Δολιανά, κατάφερε να 

αποκρούσει χιλιάδες Σούρκους που επιτίθενται με 

πυροβολικό. Επειδή έπεσαν πολλοί Σούρκοι από 

το χέρι του εκείνη την ημέρα, οι άντρες του τον 

ονόμασαν Σουρκοφάγο. Διακρίθηκε και στις 

μάχες που ακολούθησαν, κυρίως δε στην 

πολιορκία και την άλωση της Σριπολιτσάς. Όταν 

πια αποφυλακίστηκε η υγεία του είχε κλονιστεί 

σοβαρά με αποτέλεσμα να πεθάνει λίγο 

αργότερα στις 25 επτεμβρίου 1849. 

 




