
Ηρωική  Επανάσταση του 1821  



Η Φιλική Εταιρεία 
 

 

• Το 1814 τρεις 
ριζοσπάστες έμποροι 
μεσαίας οικονομικής 
εμβέλειας, ο Νικόλαος 
Σκουφάς, ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ και ο 
Εμμανουήλ Ξάνθος, 
ίδρυσαν στην Οδησσό 
της Ρωσίας τη Φιλική 
Εταιρεία, μια μυστική 
και παράνομη 
οργάνωση και είχε ως 
στόχο τη συγκέντρωση 
πόρων και τη 
δημιουργία δομών για 
την κήρυξη 
επανάστασης για την 
ίδρυση ανεξάρτητου 
εθνικού κράτους. 







 



Ιωάννης 
Καποδίστριας 

• Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας Κέρκυρα, 10 
Φεβρουαρίου 1776 - Ναύπλιο 9 Οκτωβρίου 1831) ήταν 
Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός. Διετέλεσε πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο και 
ενώ τελούσε υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων 
και νωρίτερα υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας. 

• Στις 14 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας 
τον επέλεξε πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση από την 
οποία ήρθε σε τριβή με τους τοπικούς αξιωματούχους με 
αποτέλεσμα την δολοφονία του στις 9 Οκτωβρίου 1831 στο 
Ναύπλιο από τον αδελφό και τον υιο του Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη, σε αντίποινα της φυλάκισης του 
τελευταίου. Ως κυβερνήτης της Ελλάδας προώθησε 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την ανόρθωση της 
κρατικής μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση του νομικού 
πλαισίου της πολιτείας, απαραίτητου για την εγκαθίδρυση 
της τάξης. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις 
υπό ενιαία διοίκηση. 



Σουλιώτισσες στη μάχη 



Κάποτε στα 1831, συνάντησε στο Άργος μερικούς στρατιώτες που 
ετοιμάζονταν να πουλήσουν σε κάποιους ευρωπαίους δύο αρχαία 
αγάλματα. ΄΄Άντεσα κι εγώ εκεί. Πήρα τους στρατιώτες, τους 
μίλησα. Αυτά και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην 
καταδεχτείτε να βγούν από την πατρίδα μας. Για αυτά 
πολεμήσαμε΄΄. Η επιγραμματική αυτή φράση ειπωμένη από έναν 
Έλληνα που δεν ήξερε να γράφει το όνομά του…». 



Το κρυφό σχολειό 

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός γεννήθηκε το 1714 
στο Μεγάλο Δένδρο της Αιτωλίας. 

Τα κηρύγματα του Κοσμά δημιούργησαν 
μεγάλη εντύπωση διότι χρησιμοποιούσε την 

δημοτική γλώσσα. Ο λαός κατά χιλιάδες 
παρακολουθούσε τα κηρύγματά του σε όλα τα 

μέρη όπου πήγαινε ενώ εκείνος δίδασκε με 
ασυνήθιστη ευγλωττία, κοινωνική αλληλεγγύη 

και θρησκευτική ευλάβεια. Ήταν ένθερμος 
υποστηρικτής της παιδείας και αυτό φαίνεται 

από το ότι ίδρυσε 200 δημοτικά σχολεία. 





Τιμή και δόξα στους άγνωστους 
αγωνιστές του 1821  



Η  μάχη της  Αλαμάνας  
Καταστροφή του Δράμαλη «Οκτώβρης 1822» 
 



Άλωση της Μονεμβασιάς & της Τριπολιτσάς  



Σφαγή της Χίου 



Περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού 
σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν ενώ μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού διέφυγε προς τα Ψαρά, τις 
Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Κατά τον ιστορικό 
Καστάνη που ήταν παρών στη σφαγή της Χίου ο 
πληθυσμός του νησιού έφθανε τις 180.000 ψυχές. 
Κατά τον ιστορικό Μαμούκα ο οποίος ήταν επίσης 
παρών στη σφαγή ο πληθυσμός ανερχόταν στις 
140.000 με 150.000 ψυχές και κατά τα κιτάπια των 
Τούρκων ο πληθυσμός ανερχόταν στις 120.000 
ψυχές. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι στο νησί 
της Χίου έμειναν περί τους 1.000 - 2.000 χιλιάδες 
άνθρωποι και περί τους 20.000 διέφυγαν ... 
 Όλοι οι υπόλοιποι εκτός των αγοριών από 3 - 12 
ετών και των γυναικών από 3 - 40 ετών που 
αιχμαλωτίσθηκαν και πουλήθηκαν από Εβραίους 
δουλεμπόρους σε παζάρια της Δύσης και της 
Ανατολής, σφάχθηκαν ανελέητα. 



Καταστροφή των Ψαρών  
 20-22 Ιουνίου 1824 



Έξοδος του Μεσολογγίου  
10-11 Απριλίου 1826 



Η Έξοδος του Μεσολογγίου ή κατά ορισμένους 
συγγραφείς Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου 
αναφέρεται στην ηρωική έξοδο των 
πολιορκημένων στρατιωτών και αμάχων του 
Μεσολογγίου, όταν οι δυνατότητες συνέχισης της 
άμυνας απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά 
στρατεύματα είχαν χαθεί. Το γεγονός συνέβη την 
νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826, κατά 
τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, και 
συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της 
παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. 



Η θυσία του Καψάλη  1826 



Την παραμονή της εξόδου συγκέντρωσε πολλά 
γυναικόπαιδα, ασθενή και εξαντλημένα από την 
πείνα και τις αρρώστιες, και όσους ανάπηρους 
δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στην έξοδο. 
Κατέλαβε την μεγάλη πυριτιδαποθήκη κάτω από 
τον προμαχώνα του Μπότσαρη, η οποία ήταν 
γεμάτη εκρηκτικές ύλες. Την νύχτα της εξόδου 
έψελναν νεκρικές ακολουθίες, ενώ ο Καψάλης 
κρατούσε συνεχώς ένα αναμμένο δαυλί στο χέρι 
του. Το πρωί, όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην 
πόλη, ο Καψάλης ανατίναξε την 
πυριτιδαποθήκη μαζί με όλους τους 
παρευρισκομένους και πλήθος Τούρκων 
εχθρών. 



Ακάθιστος 
Ύμνος 

 Τη Υπερμάχω Στρατηγώ 
τα νικητήρια,  
 
Ως λυτρωθείσα των 
δεινών ευχαριστήρια,  
 
Αναγράφω σοι η Πόλις 
σου, Θεοτόκε. 
 
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος 
απροσμάχητον,  
 
Εκ παντοίων με κινδύνων 
ελευθέρωσον. 
 
Ίνα κράζω σοι, Χαίρε, 
Νύμφη Ανύμφευτε. 



 



 

 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 

 

 

Μαριάννα Δεληγιώργη 


