
Αλέξανδρος Υψηλάντης

Στρατιωτικός , λόγιος , και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Ποντιακής καταγωγής , 
γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1792 στην Κωνσταντινούπολη, και ήταν ο πρωτότοκος γιος 
του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, ηγεμόνα της Βλαχίας, της Μολδαβίας, και μέγα διερμηνέα της
Υψηλής Πύλης. Το περιβάλλον που μεγάλωσε ξεχείλιζε από έντονο πατριωτισμό, και πήρε 
εκλεκτή μόρφωση.
Ακολούθησε τον πατέρα του στην Πετρούπολη όπου φοίτησε στην σχολή του Σώματος των 
Βασιλικών Ακολούθων και μετά υπηρέτησε στα σώματα της Αυτοκρατορικής Φρουράς. 
Πολέμησε στους πολέμους κατά του Ναπολέοντα, ενώ στη μάχη της Δρέσδης το 1813 έχασε
το δεξί του χέρι.
Τον Μάρτιο τον 1820 ο Εμμανουήλ Ξάνθος, του πρόσφερε αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας, 
την οποία και δέχτηκε, και αμέσως άρχισε να οργανώνει, το σχεδιασμό της Επανάστασης 
από την Πελοπόννησο.
Με την ενθάρρυνση του Ιωάννη Καποδίστρια, επιτάχυνε τις ετοιμασίες της επανάστασης, 
και τον Ιούνιο του 1820 πήγε στην Οδυσσό. Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 πέρασε τον ποταμό 
Προύθο και 2 μέρες μετά ύψωσε την σημαία της επανάστασης στις ηγεμονίες γύρω από τον
Δούναβη, κυρίως στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, όπου απαγορευόταν ο τούρκικος στρατός.
Έστειλε επιστολή παραίτησης στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο της Ρωσίας, που δήλωνε ότι 
έφευγε από τον Ρωσικό στρατό, ανήγγειλε την Ελληνική Επανάσταση, και ζήτησε την 
βοήθεια της Ρωσίας. Αμέσως μετά, μάζεψε εθελοντές για την δημιουργία στρατού, και 
έφτιαξε τον Ιερό Λόχο.
Στις 7 Ιουνίου 1821 ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε στην μάχη του Δραγατσανίου. 
Γενικότερα ο τακτικός στρατός που συγκρότησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν έτυχε της 
κυβερνητικής υπόληψης που το άξιζε. Παρά τον ηρωϊσμό των στρατιωτών του, οι 
οπλαρχηγοί κοιτούσαν τους τακτικούς στρατιώτες με καχυποψία.
Η διένεξη του Υψηλάντη με την τότε κυβέρνηση για τα αναγκαία, της διατήρησης αυτού του
στρατιωτικού σώματος, έφτασε σε σημείο να μην δίνει ούτε ψωμί στους στρατιώτες η 
κυβέρνηση. Έτσι έληξε άδοξα η πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης στρατιωτικού τμήματος 
στην επαναστατημένη Ελλάδα, λόγω μικροπολιτικών συμφερόντων.
Μετά την απελευθέρωση του από τις Αυστριακές φυλακές τον Νοέμβριο του 1827 
αποσύρθηκε στην Βιέννη όπου και πέθανε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και μιζέριας τον 
Ιανουάριο του 1828. Ήδη έπασχε από Μυοτονική δυστροφία, μια κληρονομική διαταραχή 
πολλαπλών συστημάτων η οποία και μειώνει την ζωή του πάσχοντα.
Το σώμα του θάφτηκε αρχικά στο νεκροταφείο του Αγ.Μαρίνου στη Βιέννη, και αργότερα α
οστά του μεταφέρθηκαν το 1903 στο κάστρο Υψηλάντη-Σίνα, και η τελική μεταφορά τους, 
έγινε το 1964 στην εκκλησία των Αγ.Ταξιαρχών, στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, 136 
χρόνια μετά τον θάνατό του.



Σαν τελική επιθυμία του, ήταν να θαφτεί η καρδιά του ξεχωριστά από το σώμα του στην 
Ελλάδα. Βρίσκεται σε επίχρυση θήκη στον ναό των Ταξιαρχών στο Αμαλίειο 
Ορφανοτροφείο στην Αθήνα.
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