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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Δ’ ΤΑΞΗ 



Αρχή της επανάστασης 
• Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 
καλοκαίρι του 1814 στην 
Οδησσό της νότιας  Ρωσίας 
από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον 
Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον 
Νικόλαο Σκουφά. Η οργάνωση 
άρχισε να λειτουργεί καλύτερα 
το 1817 όταν μεταφέρθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη. 



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης  
• Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε τον Απρίλιο 
του 1770.Μεγάλωσε μέσα στα όπλα και έγινε κλέφτης 
στον Μοριά. Όταν η δράση των κλεφτών ξεπέρασε τα 
όρια της Πελοποννήσου ο Σουλτάνος διέταξε την 
καταδίωξη του. Ο Κολοκοτρώνης σώθηκε μαζί με τους 
άνδρες του επειδή πολεμούσαν από βουνό σε βουνό 
χωρίς φαγητό και ύπνο κάθε μέρα. Έτσι κατάφερε να 
πάει στη Ζάκυνθο όπου εκεί έγινε ταγματάρχης και 
μορφώθηκε. Αργότερα πέρασε κρυφά στη Μάνη και 
μαζί με τους Μανιάτες κατάλαβαν την Καλαμάτα. Τα 
επόμενα χρόνια έγινε πρωταγωνιστής της 
επανάστασης και κέρδισε πολλές σημαντικές μάχες. Ο 
Κολοκοτρώνης είχε τους στρατιώτες σαν παιδιά του , 
τους ήξερε όλους με τα ονόματα τους και τους έδινε 
θάρρος πριν την μάχη με τραγούδια. Φυλακίστηκε 
δύο φορές, μια στην Ύδρα και την άλλη στο Ναύπλιο . 
Πήρε το ανώτατο παράσημο του νέου κράτους. 
Πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου 1873 σε ηλικία 73 
χρονών. 



Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 
• Η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
το 1776 και μάλιστα στη φυλακή όπου πήγε η μητέρα 
της να επισκεφτεί τον φυλακισμένο πατέρα της. 
Παντρεύτηκε δύο φορές Σπετσιώτες καραβοκύρηδες 
και έμεινε χήρα και τις δύο φορές κληρονομώντας μια 
τεράστια περιουσία. Όταν άρχισε η επανάσταση η 
καπετάνισσα αρμάτωσε τον «Αγαμέμνων» πλοίο 30 
μέτρων και μπήκε στον αγώνα. Χάρησε την περιουσία 
της στη Φιλική Εταιρεία. Οι ναυτικοί 
συνεργαζόντουσαν με τους οπλαρχηγούς όπως έκανε 
και η Μπουμπουλίνα με τον Κολοκοτρώνη και στη 
συνέχεια έγιναν και συγγενείς αφού παντρεύτηκαν τα 
παιδιά τους. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες μα δε 
σκοτώθηκε σε καμία από αυτές. Τελικά, την 
πυροβόλησα συμπατριώτες της έξω από το σπίτι της 
για οικογενειακές διαφορές.  



Αθανάσιος Διάκος 
• Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε στη Φωκίδα το 

1788. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και 
το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά. Τον 
Απρίλιο του 1821 σε συνεργασία με άλλους 
οπλαρχηγούς κατέλαβε το φρούριο της Λιβαδειάς 
και χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο, έδωσε 
πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε τη γέφυρα της 
Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε μάχη 
με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη 
αυτή συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη 
Λαμία δολοφονήθηκε με ανασκολοπισμό 
(λογοτεχνικά αναφέρεται ότι "σουβλίστηκε") από 
τους Τούρκους στις 24 Απριλίου 1821. Ο Ελληνικός 
Στρατός του απένειμε τιμητικά τον βαθμό του 
Στρατηγού. Η γενναιότητα και η θυσία του τον 
έκαναν παράδειγμα για τον λαό που ιστόρησε τον 
θρύλο του σε δημοτικά τραγούδια από όπου 
προέρχονται και οι γνωστοί στίχοι « για δες καιρό 
που διάλεξε ο χάρος να με πάρει.» 



Μαντώ Μαυρογέννους 

• Η Μαντώ ήταν μια όμορφη, πλούσια 
και μορφωμένη γυναίκα. Γεννήθηκε 
στη Τεργέστη το 1796. Δεκαπέντε 
χρονών επέστρεψε στις Κυκλάδες. 
Πρόσφερε όλη της την περιουσία για 
να βοηθήσει την επανάσταση . Με 
επιστολές της έπειθε τους 
Ευρωπαίους να υποστηρίξουν τον 
Ελληνικό αγώνα. Το αρχοντικό της 
στη Μύκονο ήταν πάντα ανοιχτό για 
τους επαναστάτες. Η προσφορά της 
στον αγώνα δεν αναγνωρίστηκε ποτέ 
και έζησε πολύ φτωχά στην 
ελεύθερη Ελλάδα. 



Γρηγόριος Δίκαιος «Παπαφλέσσας»   
• Γεννήθηκε το 1786 στη Μεσσηνία. Σπούδασε στην 
Ελληνική σχολή της Δημητσάνας. Όταν έγινε 
μοναχός πήρε το όνομα Γρηγόριος αλλά τον ξέρουμε 
με το προσωνύμιο «Παπαφλέσσας». Ήταν ατίθασος 
συγκρούστηκε με σημαντικούς ανθρώπους και 
αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα. Στην 
Κωνσταντινούπολη μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία με 
το συνωμοτικό όνομα «Αρμόδιος». Το 1820 ανέλαβε 
το καθήκον να οργανώσει τον ξεσηκωμό στην 
Πελοπόννησο. Τον Ιανουάριο του 1821 παρουσίασε 
σε σύσκεψη που έγινε στη Βοστίτσα το σημερινό 
Αίγιο, το σχέδιο για την έναρξη του αγώνα. Στις 23 
Μαρτίου, μαζί με τους Μανιάτες και τον 
Κολοκοτρώνη κατέλαβαν την Καλαμάτα. Στη 
συνέχεια πήγαινε από περιοχή σε περιοχή και 
ξεσήκωνε τους κατοίκους. Το 1825 όταν η Ελληνική 
επανάσταση κινδύνευε να χαθεί, συγκέντρωσε όσο 
στρατό μπόρεσε και αντιμετώπισε τα στρατεύματα 
του Ιμπραήμ στο χωριό Μανιάκι της Μεσσηνίας. 
Εκεί έχασε τη ζωή του. 



Ιωάννης Θανάσουλας  

• Μπορεί ο Ιωάννης Θανάσουλας να μην 
είναι  από τα σημαντικότερα πρόσωπα του 
1821 αλλά είναι πολύ σημαντικός για 
εμένα επειδή είναι πρόγονος μου. Ο 
Ιωάννης Θανάσουλας ήταν οπλαρχηγός 
από την Κράνα Ολυμπίας. Πολέμησε στην 
μάχη του Λαλά τον Ιούνιο του 1821. Τον 
σκότωσαν πισώπλατα στη βρύση όταν πήγε 
να πλυθεί  από τα αίματα της μάχης. Μετά 
τον θάνατο του οι άλλοι οπλαρχηγοί 
δώσαν στη χήρα του χρυσά φλουριά! 



Μερικές 
σκεψεις……. 

• Αυτές οι προσωπικότητες και άλλες πολλές 
συνετέλεσαν για την απελευθέρωση της 
χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε την ιστορία τους και να 
παίρνουμε παράδειγμα και γιατί όχι να 
προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε. Αν δεν 
υπήρχαν αυτοί οι γενναίοι άνθρωποι εμείς 
σήμερα δεν θα είμασταν ελεύθεροι. Είμαι 
πολύ περήφανη και νιώθω ευγνωμοσύνη!  



ΠΗΓΕΣ: 

• https://el.wikipedia.org 

• «1821 Ένα εικονογραφημένο ταξίδι προς την 
ελυθερία»          εκδόσεις Διοπτρα  

• https://greek_greek.en-academic.com 

 

https://el.wikipedia.org/

