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Πως ξεκίνησαν όλα…

• Η κήρυξη της επανάστασης στη Μάνη, στην ιστορική αυτή 
περιοχή της Πελοποννήσου, έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου του 1821 
σύμφωνα με την τοπική προφορική παράδοση. 

• Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες οι πρόκριτοι της περιοχής, που 
τελούσε υπό προνομιακό καθεστώς, ζήτησαν από τον ηγέτη τους να 
ξεκινήσει πρώτη η Μάνη τον αγώνα της απελευθέρωσης, κάτι 
που ήταν σύμφωνο και με τους σχεδιασμούς της Φιλικής Εταιρίας. 

• Έτσι μετά από πρόσκληση του Πετρόμπεη συγκεντρώθηκαν όλοι οι 
Μανιάτες οπλαρχηγοί στην Τσίμοβα, τη σημερινή Αρεόπολη, κι 
αποφάσισαν την έναρξη του αγώνα κατά των Τούρκων, που 
οδήγησε στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και τη δημιουργία της 
Μεσσηνιακής Γερουσίας.



Οι ευνοϊκή συγκυρία

Τα ορεινά εδάφη της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο

Ο οθωμανικός στρατός είχε μεταφερθεί στην βόρεια 
Ελλάδα (Ήπειρο) όπου αντιμετώπιζε τον Αλή πασά

Στην νότια Ελλάδα πολυάριθμοι Φιλικοί 
προετοίμαζαν τον ξεσηκωμό.

Στην στεριά…



Από την άλλη, στην θάλασσα υπήρχαν…

• ελληνικά εμπορικά σκάφη ήταν εφοδιασμένα με κανόνια

• πολλοί Έλληνες διέθεταν σημαντική πολεμική εμπειρία στην θάλασσα

• έμπειροι ναύτες με συμμετοχή στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό

• εμπορικά πλοία που είτε συγκρούονταν με πειρατές είτε ασκούσαν πειρατεία



Η διάδοση της ιδέας της επανάστασης 
στην υπόλοιπη Ελλάδα

Η έναρξη της επανάστασης στην 
Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε σε 
μία μέρα μόνο, ούτε συγχρόνως σε 
όλες τις περιοχές, αν και είχε 
ορισθεί ως μέρα γενικής εξέγερσης 
η 25η Μαρτίου. Πολλοί παράγοντες 
και οι τοπικές ιδιομορφίες 
συντέλεσαν, ώστε η επανάσταση 
να αρχίσει πριν την 25η Μαρτίου 
και ακόμη άλλες περιοχές να 
προηγηθούν στην εξέγερση και 
άλλες να ακολουθήσουν. 



Επαναστατικές 
εστίες…
Επαναστάσεις ξέσπασαν τον 
Μάρτιο του 1821 σε διάφορα 
σημεία στην:

• Πελοπόννησο

• Στερεά Ελλάδα

• Κρήτη

• νησιά του Αιγαίου

• Θεσσαλία

• Ήπειρο

• Μακεδονία

• Θράκη

• Κύπρο

• Μικρά Ασία



Η αλήθεια για την μονή 
της Αγίας Λαύρας…

Ο θρύλος της Αγίας Λαύρας πλάστηκε γύρω 
στο 1840. Δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές που 
να επιβεβαιώνουν το θρύλο αυτό ως ιστορικό 
γεγονός, ενώ υπάρχουν πηγές της εποχής 
εκείνης που τον διαψεύδουν. Ο ίδιος ο 
Παλαιών Πατρών Γερμανός στα 
απομνημονεύματα του δεν αναφέρει πουθενά 
το γεγονός της πανηγυρικής έναρξης της 
επανάστασης την 25η Μαρτίου στην Αγία 
Λαύρα.



Η σκληρή πραγματικότητα 
της επανάστασης

Στον απελευθερωτικό
αγώνα του 1821 υπήρξαν 
χιλιάδες νεκροί στον 
πεδίο της μάχης. Ωστόσο, 
οι περισσότεροι θάνατοι 
προήλθαν από επιδημίες
και λιμούς και όχι στο 
πεδίο των μαχών. 



Γιατί επελέγη η 25η Μάρτιου ως έναρξη της 
επανάστασης;

Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 από 
τον βασιλιά ΄Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου. 

Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της 
επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων 
Ελλήνων. Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 1821, αλλά λίγες μέρες 
νωρίτερα στην Πελοπόννησο, μία περιοχή με συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς και μικρή 
στρατιωτική παρουσία των Τούρκων. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/503

https://www.sansimera.gr/articles/503


Πρωταγωνιστές της 
επανάστασης

• O Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ηγετική μορφή 
της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε στην 
Πελοπόννησο και εξ αυτού του λόγου είναι γνωστός 
και ως «Γέρος του Μωριά».
Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου και 
στα 20 του νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού 
προεστού Αικατερίνη Καρούσου. Το 1818 μυήθηκε 
στη Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 
αποβιβάστηκε στη Μάνη για να λάβει μέρος στον 
επικείμενο Αγώνα.



Γεώργιος Καραϊσκάκης

• Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ηγετική 
μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που 
έδρασε κυρίως στη Ρούμελη (Στερεά 
Ελλάδα). Γεννήθηκε το 1780 στο Μαυρομάτι
Καρδίτσας και ήταν καρπός της σχέσης του 
αρματολού Δημήτρη Καραΐσκου και της 
μοναχής Ζωής Ντιμισκή. Στα 15 εγκαταλείπει 
τους θετούς του γονείς και σχηματίζει 
κλέφτικη ομάδα από συνομηλίκους του. 
Τρία χρόνια αργότερα πέφτει στα χέρια του 
Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον ισχυρό 
του χαρακτήρα τον προσλαμβάνει στη 
σωματοφυλακή του. 



Οδυσσέας Ανδρούτσος

• Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έπεσε θύμα των 
εμφύλιων διαμαχών κατά τη διάρκεια του 
Αγώνα και σκοτώθηκε από χέρι ελληνικό. 
Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1788 και ήταν ο 
μονάκριβος γιος του ξακουστού αρβανίτη 
αρματολού της Ρούμελης Αντρέα Βερούση 
ή Καπετάν Ανδρούτσου.

• Το 1814 πήγε στα Ιωάννινα και εντάχθηκε 
στη σωματοφυλακή του Αλή Πασά.



Παπαφλέσσας

• Κληρικός, από τους 
σημαντικότερους αγωνιστές της 
Επανάστασης του ‘21.Ο Γεώργιος 
Δικαίος Φλέσσας, όπως ήταν το 
κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 
1786 ή το 1788 στην Πολιανή 
Μεσσηνίας, και πέθανε στο Μανιάκι 
το 1825.



ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Η Λασκαρίνα "Μπουμπουλίνα" 
ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Πολέμησε ηρωικά το 1821 και 
υπήρξε ίσως η σπουδαιότερη 
γυναίκα που έλαβε μέρος στην 
Επανάσταση. Αξίζει να αναφερθεί, 
ότι δώρισε όλη της την περιουσία 
στην επανάστασης ενώ πέθανε 
πάμφτωχη στις Σπέτσες στα 54 έτη.



Μαντώ
Μαυρογένους

Η Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε το 
1796 ή το 1797 στην Τεργέστη, όπου ο 
πατέρας της Νικόλαος Μαυρογένης, 
γόνος της ονομαστής φαναριώτικης 
οικογένειας των Μαυρογένηδων με 
καταγωγή από τις Κυκλάδες, ασχολείτο 
με το εμπόριο. Διέθεσε μεγάλα 
χρηματικά ποσά για τον εξοπλισμό και 
την επάνδρωση μυκονιάτικων πλοίων 
και κατά τις πληροφορίες ξένων, κυρίως, 
περιηγητών έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις 
εναντίον των Τούρκων στην Κάρυστο, 
στο Πήλιο και τη Φθιώτιδα.


