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Η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους 

Τούρκους 

















































Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 
1821 οι συνθήκες ζωής των Eλλήνων

ήταν πολύ δύσκολες. 



ΦΟΡΟΙ 
• Ο ραγιάς 

(υπόδουλος) 
πλήρωνε το 
λεγόμενο κεφαλικό 
φόρο (χαράτσι). 

• Οι χριστιανοί 
πλήρωναν και το 
φόρο της γης για 
να έχουν δικαίωμα 
να καλλιεργούν τη 
γη



ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
• Ο εξισλαμισμός 

ήταν ένα πολύ 
συχνό 
φαινόμενο το 
1821. Το 
χρησιμοποιούσα
ν σε ενηλίκους 
αλλά και σε 
παιδιά για να 
τους κάνουν 
Μουσουλμάνους 



ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
• Το παιδομάζωμα 

ήταν ο «φόρος 
αίματος» για τους 
Έλληνες.

• Οι Τούρκοι έπαιρναν 
τα μικρά παιδιά τα 
έκαναν Γενιτσάρους 
και πολεμούσαν 
εναντίον των 
Ελλήνων. 



ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑ

 

Οι Έλληνες για να 
μην σκλαβωθούν 
αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τον 
τόπο τους. 
Ξενιτεύονταν για να 
πάνε σε μια άλλη 
χώρα και να 
αποφύγουν την 
Τουρκοκρατία.  



ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
• Δάσκαλοι του 

Γένους ονομάζονται οι 
μορφωμένοι Έλληνες 
που κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας 
συνέβαλαν, με την 
προφορική διδασκαλία 
τους ή με τα κείμενα 
τους, στην καλλιέργεια 
της ελληνικής παιδείας. 
Κάποιοι από αυτούς 
ήταν  …



Ο Αδαμάντιος 
Κοραής (27 
Απριλίου 
1748, Σμύρνη 
– 6 Απριλίου 
1833 Παρίσι, 
Γαλλία), ήταν 
Έλληνας 
φιλόλογος με 
βαθιά γνώση 
του ελληνικού 
πολιτισμού.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ



ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, 

γνωστός και ως 
Πατροκοσμάς, ήταν 
Ελληνορθόδοξος 
μοναχός. Το 1961 
ανακηρύχθηκε 
άγιος της 
Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και 
εορτάζεται στις 24 
Αυγούστου.



Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-
1797) ήταν γιος εμπόρου που 
γεννήθηκε στο Βελεστίνο της 
Θεσσαλίας. Έζησε στην 
Κωνσταντινούπολη, στο 
Βουκουρέστι, στη Βιέννη. Οι 
ιδέες του ενόχλησαν την 
Αυστρία. Οι Αυστριακοί τον 
συνέλαβαν και τον 
παρέδωσαν στους Τούρκους οι 
οποίοι τον θανάτωσαν.

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ



ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ



ΚΛΕΦΤΕΣ
Τούρκων. Ένοπλοι 

Έλληνες κατά την 
περίοδο της 
Τουρκοκρατίας ήταν οι 
Κλέφτες. Έγιναν 
σύμβολο αντίστασης 
των υπόδουλων 
Ελλήνων κατά των 



ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ
• Προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τους 
κλέφτες και να 
αποκαταστήσουν την 
ασφάλεια στην 
ύπαιθρο, οι Οθωμανοί 
Τούρκοι 
χρησιμοποιούσαν 
ένοπλους Έλληνες, 
πρώην κλέφτες, τους 
αρματολούς. 



ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ



ΣΟΥΛΙ

• Οι πρώτοι οικισμοί 
στην περιοχή του
Σουλιού έγιναν κατά 
πάσα πιθανότητα τον 
16ο αιώνα 

• Το Σούλι είναι ιστορική και 
γεωγραφική περιοχή 
της Κεντρικής Ηπείρου κι 
αποτελεί μια ομοσπονδία 
χωριών 



ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

•Ο λεγόμενος χορός του 

Ζαλόγγου αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό 

ιστορικό και λαογραφικό 

περιστατικό που συνέβη 18 

χρόνια πριν την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821 



ΜΑΝΗ
Η Μάνη είναι ιστορική 
περιοχή 
της Πελοποννήσου πο
υ καλύπτει τη 
χερσόνησο του 
Ταϋγέτου.

Τα σπίτια τους ήταν 
χτισμένα σε θέσεις για 
να εξασφαλίζουν τον 
έλεγχο της περιοχής 
και την άμυνα σε 
περίπτωση κινδύνου



Λόγω της θέσης τους είχαν 

μια σχετική αυτονομία. Η 

Μάνη χρησίμευε ως 

καταφύγιο αγωνιστών και 

διωκόμενων.

Οι Μανιάτες, όταν ξέσπασε 

η Επανάσταση ήταν η 

πρώτη υπολογίσιμη 

δύναμη



ΣΦΑΚΙΑ
Τα Σφακιά είναι ιστορική 
περιοχή της 
νότιας Κρήτης που βρίσκεται 
σήμερα εντός του νομού 
Χανίων. Υπήρξε μία από τις 
πιο ανυπότακτες περιοχές 
της Ελλάδας και συχνά 
παρομοιάζεται με 
την Μάνη και το Σούλι. Είναι 
ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και 
τραχιά περιοχή που 
περιβάλλεται από τις 
απόκρημνες πλαγιές 
των Λευκών Ορέων και τα 
πολυάριθμα φαράγγια που 
σχηματίζονται σ´αυτές ενώ 
νότια βρέχεται στο Λυβικό
Πέλαγος.



ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Στο διάστημα 1669-1898 η Κρήτη πέρασε σε Οθωμανικό 
έλεγχο. Την εποχή εκείνη άρχισε να ισχυροποιείται το 
ορθόδοξο Βασίλειο της Ρωσίας και οι Έλληνες άρχισαν να 
στρέφουν τις ελπίδες τους προς τους Ρώσους. Η επιδίωξη των 
Ρώσων να αποκτήσουν έξοδο προς την Μαύρη Θάλασσα τους 
οδήγησε γρήγορα σε σύγκρουση με την Οθωμανική 
αυτοκρατορία.. Πριν τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-
1774 έστειλε πράκτορες στην Πελοπόννησο και στα νησιά με 
σκοπό να ξεσηκώσει τον τοπικό πληθυσμό εναντίον των 
Τούρκων. Ένας από αυτούς τους πράκτορες συναντήθηκε με 
τον κρητικό οπλαρχηγό Ιωάννη Βλάχο, γνωστότερο 
ως Δασκαλογιάννη και τον παρακίνησε να ξεκινήσει 
επανάσταση. Αν και οι κρητικοί δεν ήταν έτοιμοι για ένα 
τέτοιο εγχείρημα ελπίζοντας σε βοήθεια από τους Ρώσους 
ξεκίνησαν την επανάσταση το 1770, όταν εμφανίστηκε στο 
Αιγαίο ο στόλος του Αλέξιου Ορλόφ. Οι Κρητικοί τελικά 
αφέθηκαν αβοήθητοι από τους Ρώσους να αντιμετωπίσουν 
τον Τουρκικό στρατό ο οποίος σύντομα κατάφερε να 
καταστείλει την επανάσταση.



ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ 1821

Τα πρώτα επαναστατικά σχέδια και κινήματα που 
εκδηλώθηκαν στη Μακεδονία και τη νότια Ελλάδα τον 16ο και 
17ο αι. συνδέονταν κυρίως με τους αντιτουρκικούς πολέμους 
των Ευρωπαίων (Ιταλών, Ισπανών και Αυστριακών) και τις 
πρωτοβουλίες των αρχιερέων των μακεδονικών μητροπόλεων.
Παράλληλα όμως σημειώθηκαν τόσο σποραδικές αγροτικές 
εξεγέρσεις, όσο και κινήματα κλεφταρματολών (1564-1565, 
περ. 1610). Τον 18ο αι. η παρακμή της κεντρικής εξουσίας, οι 
ληστρικές δραστηριότητες των Τουρκαλβανών, οι αυξανόμενες 
φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά κυρίως οι Ρωσοτουρκικοί
Πόλεμοι (1768-1774, 1787-1792), επέτειναν τη δυσφορία, τις 
δυναμικές αντιδράσεις αλλά και τις προσδοκίες των 
Χριστιανών.



Ο θάνατος του Θύμιου Βλαχάβα
1808, Αθήνα, Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη

Στα κινήματα αυτά 
διακρίθηκαν οι 
κλεφταρματολοί του Ολύμπου 
γερο-Ζιάκας, Πάνος Ζήνδρος, 
γερο-Βλαχάβας και γερο-
Λάζος. Αργότερα (1806-1808), 
οι οπλαρχηγοί Θύμιος
Βλαχάβας και Νικοτσάρας πρω
τοστάτησαν στα τελευταία 
δυναμικά προεπαναστατικά 
κινήματα που αποτυπώθηκαν 
και στη δημοτική ποίηση.



Εικόνες από τις  Προεπαναστατικές
Ηρωικές Μορφές 



Ορλωφικά
Με την ονομασία Ορλωφικά είναι γνωστή στην ιστορία του Ανατολικού Ζητήματος,  η 

εξέγερση των Ελλήνων της Πελοποννήσου και της Κρήτης κατά την εποχή του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-74) και οι επιχειρήσεις των Ρώσων στη νότια 
Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασία.

Οι επαναστάτες συγκρότησαν αμέσως δύο λεγεώνες (συνολικά περίπου 1.450 άνδρες) και 
την 1 Μαρτίου άρχισε η πολιορκία της Κορώνης. Άλλη επαναστατική δύναμη Μανιατών 
και Ρώσων κυρίευσε τον Μιστρά, όπου και σχηματίσθηκε ο πρώτος πυρήνας ελληνικής 
προσωρινής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Αντώνιο Ψαρρό. Ύστερα από την επιτυχία 
αυτή, η εξέγερση γενικεύτηκε σε πολλές επαρχίες της Πελοπονήσσου (Κορινθία, 
Αργολίδα, Κυπαρισσία, Αχαϊα), αλλά και σε άλλες ελληνικές περιοχές (στην Κρήτη με τον 
Δασκαλογιάννη, στη Ήπειρο με τους Χειμαριώτες, στο Μεσολόγγι με τον Αναστάσιο 
Παλαμά). Οι επιχειρήσεις ωστόσο γρήγορα εξελίχθηκαν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές 
αμάχων και η τελική, κρίσιμη αναμέτρηση των αντιπάλων έληξε με την καταστροφή των 
ελληνικών στρατευμάτων στην πολιορκία της Τριπολιτσάς (29 Μαρτίου 1770), όπου στο 
μεταξύ είχαν καταφθάσει ισχυρές δυνάμεις Τουρκαλβανών, οι οποίοι κατέπνιξαν την 
εξέγερση επιδιδόμενοι σε φοβερές σφαγές και λεηλασίες. Την αποτυχία της Τριπολιτσάς
αντιστάθμισε για λίγο η κατάληψη του Ναυαρίνου από τους Ρώσους (10 Απριλίου) και η 
άφιξη του Αλεξέι Ορλώφ, αλλά η αποτυχία των επαναστατών στο στενό του Ριζόμυλου, 
στον Μελίπυργο και κυρίως στην Μεθώνη οδήγησε σε άδοξο τέλος την επιχείρηση των 
Ορλώφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, και το Ναυαρίνο εγκαταλείφθηκε στις 26 
Μαρτίου 1770.



Ορλωφικά
1 Η Μάχη της Χίου, έργο του Ιβάν Αϊβαζόφσκι (1848). Η μάχη έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1770.

2 Η μάχη του Τσεσμέ.

3 Ιστορια Ελληνικη και Παγκοσμια.

4 Ορλωφικά

5 Ορλωφικά – Βικιπαιδεια.



Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθανάσιος 
Τσακάλωφ 

Εμμανουήλ 
Ξάνθος

Νικόλαος 
Σκουφάς



Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Η Φιλική Εταιρεία  
ιδρύθηκε με σκοπό 
να συντονίσει τις 
προσπάθειες των 
υπόδουλων 
Ελλήνων για την 
απελευθέρωση 
τους.



Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ 
ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Τον Φεβρουάριο του 
1821 ο υπασπιστής του 
Ρώσου Τσάρου  
Αλέξανδρος Υψηλάντης 
ηγήθηκε εναντίον των 
Τούρκων στη 
Μολδοβλαχία. Ωστόσο 
μετά από επτά μήνες η 
εξέγερση καταπνίγηκε 
από τον οθωμανικό 
στρατό



25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ

Γιατί καθιερώθηκε αυτή την ημέρα;

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου



25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

• Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε 
τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου. Την χαρμόσυνη 
δηλαδή είδηση, που έφερε ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ στην 
Παναγία, ότι μέσω αυτής θα 
ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού.  

• Το Μάρτιο του 1821, ξεκίνησε 
η Ελληνική Επανάσταση 
ενάντια στην τουρκική 
σκλαβιά που κρατούσε την 
Ελλάδα δέσμια για 400 
χρόνια.



Η επανάσταση του 1821
• Τον Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε η επανάσταση 

στην Πελοπόννησο. 
Στις 15 Μαρτίου 1838, με το διάταγμα 980 

καθιερώθηκε επίσημα η 25 Μαρτίου ως 
παντοτινή, “εις το διηνεκές”, εθνική εορτή 
των Ελλήνων. Το διάταγμα αυτό εκδόθηκε 
δεκαεφτά χρόνια μετά την έναρξη του 
αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, όχι ως 
η ημέρα που άρχισε η πρώτη ή οι πρώτες 
μάχες του Ελληνικού Έθνους για την εθνική 
ανεξαρτησία, αλλά ως η ημέρα που η 
Ελλάδα επίσημα τιμά την κορυφαία
στιγμή στην ιστορία του, την Ελληνική 
Επανάσταση. 



Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΟΛΩΜΟΣ



Ο Κιουταχής  ξεκινώντας από τη Λάρισα 
κινήθηκε προς το Μεσολόγγι , το οποίο 

πολιόρκησε  επί ένα ολόκληρο χρόνο, από τις 
25 Απριλίου του 1825 έως τις 10 Απριλίου του 

1826. 



Καθώς  η πολιορκία  στένευε 
και τα εφόδια τελείωναν , 

οι αρρώστιες εξαντλούσαν  τον 
κόσμο



Η πολιορκία του Μεσολογγίου από τον 
ζωγράφο του Μακρυγιάννη

https://www.google.gr/
https://www.google.gr/


Οι Μεσολογγίτες έτσι 
αποφάσισαν να κάνουν 
μυστική έξοδο

στις 10 Απριλίου του 1826.

Όμως το σχέδιό τους  
προδόθηκε. Τα 
γυναικόπαιδα και οι άοπλοι  
πάνω στην σύγχυσή τους 
γύρισαν στο Μεσολόγγι .

Η πόλη κυριεύτηκε, 
καταστράφηκε, τα 
γυναικόπαιδα  έγιναν 
σκλάβοι.



Η τραγική Έξοδος του Μεσολογγίου



Το Μεσολόγγι καίγεται



Η  καταστροφή του 
Μεσολογγίου συγκίνησε 
πολύ  Έλληνες και ξένους 
και φούντωσε το κίνημα 
του Φιλελληνισμού . 
Χαρακτηριστικός της 
Φιλελληνικής αυτής 
στάσης είναι ο πίνακας 
του Γάλλου ζωγράφου 
Ντελεκρουά «Η Ελλάδα 
στα ερείπια του 
Μεσολογγίου»



Διονύσιος
Σολωμός

Η πολιορκία του 
Μεσολογγίου αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης ενός πολύ 
σημαντικού ποιήματος του 
Διονυσίου Σολωμού με τίτλο 
«Ελεύθεροι  Πολιορκημένοι». 
Το έργο τον απασχόλησε 
πολλά χρόνια, από το 1834 
έως το 1847 και παραδόθηκε 
με τη μορφή τριών 
σχεδιασμάτων. 

Κάποια τμήματα του 
ποιήματος αυτού έχουν 
μελοποιηθεί.



Ο ποιητής δείχνει στο ποίημα αυτό το ηθικό μεγαλείο 
των Ελλήνων αγωνιστών του Μεσολογγίου, που 

οδηγούνται με πλήρη συνείδηση στη θυσία για την 
κατάκτηση της πνευματικής ελευθερίας τους. 

Ενώ είναι πολιορκημένοι, είναι ουσιαστικά ηθικά 
ελεύθεροι.

Χειρόγραφο του Διονυσίου Σολωμού από τους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους



1. «Tο χάραμα επήρα
Tου Ήλιου το δρόμο, 
Kρεμώντας τη λύρα
Tη δίκαιη στον ώμο,― 
Kι’ απ’ όπου χαράζει
Ώς όπου βυθά, 

Tα μάτια μου δεν είδαν 
τόπον ενδοξότερον από 
τούτο το αλωνάκι.» 

Παράμερα στέκει
O άντρας και κλαίει· 
Aργά το τουφέκι
Σηκώνει και λέει: 
«Σε τούτο το χέρι
Tι κάνεις εσύ; 
O εχθρός μου το ξέρει
Πως μου είσαι βαρύ.» 

2. Άκρα του τάφου 
σιωπή στον κάμπο 
βασιλεύει· 
Λαλεί πουλί, 
παίρνει σπυρί, κι’ η 
μάνα το ζηλεύει. 
Tα μάτια η πείνα 
εμαύρισε· στα μάτια 
η μάνα μνέει· 
Στέκει ο Σουλιώτης 
ο καλός παράμερα 
και κλαίει: 
«Έρμο τουφέκι 
σκοτεινό, τί σ’ έχω 
γω στο χέρι; 
Oπού συ μούγινες
βαρύ κι’ ο Aγαρηνός
το ξέρει.» 



Ο Διονύσιος Σολωμός 
γεννήθηκε στη 
Ζάκυνθο το 1798 και 
πέθανε το 1857. 
Θεωρείται ο εθνικός 
μας ποιητής όχι μόνο 
γιατί έγραψε τον 

« Ύμνο εις την 
Ελευθερίαν», αλλά και 
γιατί ήταν από τους 
πρώτους Έλληνες 
ποιητές που 
καλλιέργησαν τη 
δημοτική γλώσσα.



Ο τάφος του εθνικού 
μας ποιητή βρίσκεται 
στο ομώνυμο μουσείο 

στη γενέτειρά του 
Ζάκυνθο



Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Στον 

φιλελληνισμό

πολλοί σπουδαίοι 

Ποιητές από άλλες 
χώρες ήρθαν να 

υποστηρίξουν τους 
Έλληνες με τα 
ποιήματα τους



Η μεγάλη επανάσταση
1821- 1830

• Η Μεγάλη 
επανάσταση κράτησε 
για περίπου 9 χρονιά 
όπου μέσα της 
περιείχε και τον 
φιλελληνισμό!  

• Σε αυτή συμμετείχαν 
σπουδαίοι ποιητές

• Όπου ως σήμερα τους 
τιμάμε ιδιαίτερα!                                     



"Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους.
Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα,

όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε`

τρώνε από μας και μένει και μαγιά"

Ιωάν. Μακρυγιάννης


