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«Ο Θεός υπέγραψε 

την ελευθερία της Πατρίδος 

και δεν παίρνει πίσω την 

υπογραφή του»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Nikos
Επισήμανση



Οι χήνες

Ένας χωριάτης κάποτε τις χήνες του είχε πάρει

για να τις πάει για πούλημα στης πόλης το παζάρι.

Κι έτσι, καθώς βιαζότανε να πάει στον προορισμό του

δεν ήταν και πολύ - πολύ λεπτός στο φέρσιμό του.

υχνά-πυκνά βαρώντας τες με ένα μακρύ καλάμι

τους θύμιζε τι θα έπρεπε η καθεμιά να κάνει.

Μα εκείνες, που σε ζόρισμα δεν ήταν μαθημένες

αδιάκοπα ξεφώνιζαν και σκούζανε οι καημένες.

Γι΄αυτό και σαν απάντησαν στο δρόμο έναν διαβάτη

Σέτοια παράπονα άρχισαν να λένε για τον χωριάτη:

- Για κοίτα πώς μας φέρνεται και πώς μας βασανίζει

τούτος ο αγροίκος, που σκληρά τη μοίρα μας ορίζει!

Ποιος το έλπιζε, ποιος το έλεγε να καταντήσουμε έτσι

εμείς, που καταγόμαστε από τρανό κοτέτσι,

εμείς, που ενδόξους έχουμε προγόνους μας, εκείνες

τις θρυλικές και ασύγκριτες του Καπιτώλιου χήνες

που κάποια νύχτα σώσανε την αιωνία Ρώμη

και τις τιμήσαν με γιορτές και τις τιμούν ακόμη. . .



-Μας εσείς γιατί γυρεύετε να σας τιμούνε τώρα;

Ρωτά ο διαβάτης. Σι καλό εκάνατε στη χώρα;

- Οι πρόγονοί μας. . .

- Ε, καλά. Αυτά τα έχω διαβάσει,

στην ιστορία της χώρας μας για πάντα έχουν περάσει.

Μα πέστε μου, εσείς ποιο κάνατε κατόρθωμα μεγάλο;

- Οι πρόγονοί μας έσωσαν τη Ρώμη. Θέλει κι άλλο;

- Μα εσείς, εσείς τι κάνατε, τιμές για να ζητήστε;

- Εμείς. . . Προς ώρας τίποτα.

- Σότε λοιπόν αφήστε ήσυχους τους προγόνους σας στους 

τάφους τους να μένουν.

- Εκείνοι αυτό που πράξανε, αυτό κι απολαμβάνουν.

Μα εσείς, κυράδες μου, θαρρώ πως θα ΄στε τιμημένες

σαν είστε παραγεμιστές ή και ξεροψημένες ! . . .            

Ivan Krilov 



Κάθε χρόνο τα σχολεία της χώρας μας γιορτάζουν την 25η

Μαρτίου με ομιλίες, ποιήματα, κείμενα και θεατρικές 

παραστάσεις. 

Κάθε χρόνο κι εμείς σ` αυτή εδώ την αίθουσα τιμούμε τους 

ήρωές μας, περήφανοι για τη γενιά από την οποία 

καταγόμαστε και ταυτόχρονα ευχαριστημένοι ότι κάναμε το 

καθήκον μας!!!   

Ἀλλοίμονο ῾ζ ἐκείνοσς ὁποῦ τύζανε ηὸ αἷμα ηοσς καὶ θσζιάζανε ηὸ
δικόν ηοσς νὰ ἰδοῦνε ηὴν παηρίδα ηοσς νὰ εἶναι ηὸ γέλαζμα ὅλοσ 

ηοῦ κόζμοσ καὶ νὰ καηαθρονιῶνηαι η᾿ ἀθῷα αἵμαηα ὁποῦ τύθηκαν!

(Ιωάννης Μακρυγιάννης)

Η μικρή ιστορική αναδρομή σε πρόσωπα και γεγονότα της  

Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που ακολουθεί, δεν έχει 

σκοπό να διατηρήσει μια εθιμοτυπική γιορτή, αλλά να μας 

θυμίσει κάποιες αξίες που είναι διαχρονικές. Ας μη σταθεί 

αιτία η κρίση της εποχής μας να ξεχάσουμε τους ανθρώπους 

που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας.



Ιδρυτές της Υιλικής Εταιρίας

Αθανάσιος Σσακάλωφ  

Εμμανουήλ Ξάνθος  

Νικόλαος κουφάς



Αθανάσιος Σσακάλωφ

Αναλαμβάνει 

υπασπιστής του 

Αλέξανδρου Τψηλάντη 

στον Ιερό Λόχο και μετά 

την καταστροφή του 

Δραγατσανίου κατάφερε 

να επιστρέψει και να 

πολεμήσει στην Ελλάδα.



Νικόλαος κουφάς

Ανέλαβε να διαδώσει την 

ιδέα της Υιλικής Εταιρίας 

στην Πελοπόννησο. 

Η αδιάκοπη εργασία του 

κλόνισε την υγεία του και 

πέθανε το 1819 στην 

Πόλη.



Εμμανουήλ Ξάνθος

Ανέπτυξε μεγάλη 

δραστηριότητα για την 

επιτυχία του σκοπού της στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες. 

Έζησε τα τελευταία χρόνια 

της ζωής του σε πλήρη 

ανέχεια, μάταια αποζητώντας 

από το Δημόσιο ένα ελάχιστο 

βοήθημα.

Σο 1845 δημοσίευσε τα 

«Απομνημονεύματά» του, τα 

οποία αποτελούν πολύτιμη 

πηγή πληροφοριών για την 

ιστορία της Υιλικής 

Εταιρείας. 



Ρήγας Υεραίος

υνέλαβε τα σχέδια για την 

απελευθέρωση του γένους.

Σύπωσε το Θούριο, τη 

Φάρτα και την 

επαναστατική του 

προκήρυξη σε χιλιάδες 

αντίτυπα. 

το Βελιγράδι μετά από 

συνεχή βασανιστήρια αυτός 

και οι επτά σύντροφοί του 

στραγγαλίστηκαν.



Αλέξανδρος Τψηλάντης

Τπηρέτησε στο ρωσικό 

στρατό και στους 

Ναπολεόντειους πολέμους 

έχασε το δεξί του χέρι. 

Ύψωσε τη σημαία της 

Επαναστάσεως στο Ιάσιο 

και σχημάτισε τον Ιερό 

λόχο. ε μάχη στο 

Δραγατσάνι ο ελληνικός 

στρατός είχε μεγάλες 

απώλειες. 





Δημήτριος Τψηλάντης

Αξιωματικός 

του Ρωσικού στρατού. 

Έλαβε μέρος στην 

πολιορκία του Ναυπλίου 

και του Άργους, στην 

εκστρατεία εναντίον της 

Αθήνας, και στις μάχες 

των Δερβενακίων, στους 

Μύλους και στην Πέτρα.





Γεώργιος Ολύμπιος

Αρχιστράτηγος των 

στρατευμάτων των 

παραδουνάβιων ηγεμονιών. 

Μετά τη καταστροφή στο 

Δραγατσάνι, 

καταδιωκόμενος από τους 

Σούρκους κλείσθηκε στη 

Μονή έκου, άναψε την 

πυριτιδαποθήκη και 

ανατινάχθηκε μαζί με τους 

συντρόφους του.





Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ο γέρος του Μοριά. 

ε ηλικία 15 ετών έγινε 

αρματολός και κλέφτης. 

Πρωταγωνίστησε σε πολλές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις 

του αγώνα, όπως στη νίκη 

στο Βαλτέτσι, στην άλωση της 

Σριπολιτσάς και στην 

καταστροφή της στρατιάς του 

Δράμαλη στα Δερβενάκια.





Παλαιών Πατρών Γερμανός 

Μητροπολίτης Πάτρας και 

πρωταγωνιστής της 

Επανάστασης με 

διπλωματική και πολιτική 

δράση.

Σο 1822 πήγε στην Ιταλία, 

και προσπάθησε χωρίς 

επιτυχία να συναντήσει τον 

Πάπα με σκοπό να του 

ζητήσει υλική και ηθική 

βοήθεια. Κατάφερε  όμως να 

ενημερώσει και να 

προτρέψει τους φιλέλληνες 

της Ευρώπης να βοηθήσουν 

την επανάσταση.





Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Σο 1821 επικεφαλής πέντε 

χιλιάδων Μανιατών 

κατέλαβε την Καλαμάτα. 

Πήρε μέρος στην Άλωση 

της Σριπολιτσάς  και του 

Άργους, καθώς και στην 

άμυνα του Μεσολογγίου 

και της Μάνης από την 

επίθεση των 

Σουρκοαιγυπτίων.

Κατά τη διάρκεια του 

Απελευθερωτικού Αγώνα οι 

δύο γιοί του, Ηλίας και 

Ιωάννης, σκοτώθηκαν σε 

μάχες. 



Κυριακούλης Μαυρομιχάλης 

Με το ξέσπασμα της 

επανάστασης συγκρότησε 

δικό του σώμα και 

διακρίθηκε αρχικά στις 

μάχες της Καλαμάτας, της 

Κορώνης, της Μεθώνης, του 

Βαλτετσίου όπου ήταν 

γενικός αρχηγός του 

ελληνικού στρατού, στην 

πολιορκία της Σρίπολης κ.α.

Σο 1822 έπεσε ηρωικά στη 

πλάτζα  Υαναρίου 

αντιμετωπίζοντας τον 

Μουσταφάμπεη.



Αθανάσιος Διάκος

Πρωτοπαλίκαρο 

του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου. τη μάχη 

της Αλαμάνας με τα 

στρατεύματα του Ομέρ 

Βρυώνη συλλήφθηκε και 

κάηκε από τους 

Σούρκους.



Οδυσσέας Ανδρούτσος

Αντιμετώπισε με επιτυχία 

τους Σούρκους του Ομέρ 

Βρυώνη στο χάνι της 

Γραβιάς το 1821, 

παίρνοντας παράλληλα 

εκδίκηση και για τον θάνατο 

του φίλου του, Αθανάσιου 

Διάκου, στη μάχη της 

Αλαμάνας. Ακολουθεί σειρά 

ηρωικών θριάμβων και 

διορίζεται αρχιστράτηγος 

της Ανατολικής τερεάς. 



Νικόλαος Κριεζώτης

Ήταν ένας από τους 116 

αγωνιστές που 

κλείστηκαν στο Φάνι της 

Γραβιάς μαζί με τον 

Οδυσσέα Ανδρούτσο και 

χάρισαν στην πατρίδα μια 

από τις ενδοξότερες 

μάχες. Αγωνίστηκε στην 

Πελοπόννησο και τη 

τερεά με τον 

Καραϊσκάκη.



Γεώργιος Δράκος

Διακρίθηκε ως αρχηγός 

των ουλιωτών και 

αμύνθηκε γενναία στο 

ούλι. Σραυματίσθηκε στο 

Υάληρο και 

αιχμαλωτίστηκε.









Αναγνωστής  Πετμεζάς

Ο Αναγνωστής Πετμεζάς 

ήταν οπλαρχηγός της 

επανάστασης από τα 

Καλάβρυτα. 

Έλαβε μέρος στην 

πολιορκία και στην 

άλωση της Σριπολιτσάς. 

κοτώθηκε σε μάχη 

εναντίον του Δράμαλη.  





Κωνσταντίνος Κανάρης

Ο μπουρλοτιέρης του 

1821.Με την έναρξη της 

Επανάστασης κατατάσσεται 

ως απλός ναύτης στο στόλο 

του Ανδρέα Μιαούλη. 

Σο 1822 πυρπολεί στη Φίο 

την τούρκικη ναυαρχίδα 

του Καπετάν Πασά Καρά 

Αλή.  





Ιάκωβος Σομπάζης

Για τον αγώνα αφιέρωσε 

όλη την περιουσία του 

ενώ πρόσφερε και τα 

τέσσερα πλοία του, τα 

οποία τα μετέτρεψε σε 

πολεμικά. 

Αυτός πρώτος 

εισηγήθηκε την χρήση 

πυρπολικών, που 

αποδείχτηκαν τρομερά 

όπλα στον Αγώνα του 

1821. Επίσης διηύθυνε 

την ναυμαχία της Ερεσού.
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Ανδρέας Μιαούλης

Έλαβε μέρος σε όλες τις 

ναυμαχίες και  βοήθησε 

τους Μεσολογγίτες 

σπάζοντας τον 

αποκλεισμό. 

τον κόλπο του Γέροντα,  

επιτέθηκε στον 

τουρκοαιγυπτιακό στόλο,

ο οποίος αριθμούσε 101 

πλοία και 50.000 ναύτες. 

Ο εχθρικός στόλος έχασε 

27 πολεμικά πλοία, και 

αναγκάστηκε να 

υποχωρήσει.    



Ανδρέας Ζαΐμης

Νέος μυήθηκε στην 

Υιλική Εταιρεία, 

εγκατέλειψε τις σπουδές 

του στην Ιταλία και πήρε 

μέρος στην επανάσταση, 

μαχόμενος στην πολιορκία 

της Πάτρας και στο 

Μεσολόγγι.



Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

Είχε σχηματίσει δικό της 

εκστρατευτικό σώμα από 

πετσιώτες. Είχε αναλάβει 

να αρματώνει, να συντηρεί 

και να πληρώνει τον στρατό 

αυτό μόνη της. 

Σα δύο πρώτα χρόνια της 

επανάστασης είχε ξοδέψει 

όλη της την περιουσία. 

Πήρε μέρος στον 

αποκλεισμό του Ναυπλίου, 

της Μονεμβασιάς και της 

Σρίπολης.



Μαντώ Μαυρογένους 

Με πλοία εξοπλισμένα 

με δικά της έξοδα, 

καταδίωξε τους πειρατές 

που λυμαίνονταν τις 

Κυκλάδες και αργότερα 

πολέμησε στο Πήλιο,  

στη Υθιώτιδα και στη 

Λιβαδειά. 

Για τον Αγώνα διέθεσε 

όλη της την περιουσία.



Νικόλαος τουρνάρης

Αγωνίσθηκε σε 

Πελοπόννησο, τερεά και 

Ήπειρο. υμμετείχε στις 

μάχες εναντίον της 

στρατιάς του Ομέρ Βρυώνη 

στη Δυτική τερεά το 1823 

και το 1824.

Έπεσε μαχόμενος κατά την 

έξοδο του Μεσολογγίου. 



Δημήτριος Μακρής

Έδωσε το έναυσμα της 

επαναστατικής έκρηξης στη 

Δυτική Ελλάδα, χτυπώντας 

Οθωμανούς φοροεισπράκτορες 

στη κάλα του Μαυρομάτη. 

Απελευθέρωσε το Αιτωλικό, 

βοήθησε στην κατάληψη του 

Αγρινίου και πήρε μέρος στην 

άμυνα του πολιορκημένου 

Μεσολογγίου.  



Αθανάσιος Ραζηκότσικας

Οχύρωσε το Μεσολόγγι 

και αναγνωρίσθηκε από 

τους συμπατριώτες του 

γενικός αρχηγός. 

Ξεχώρισε για το θάρρος 

του και στις δύο 

πολιορκίες της πατρίδας 

του. κοτώθηκε κατά τη 

διάρκεια του 

εγχειρήματος της 

Εξόδου. 





Κίτσος Σζαβέλας

Πολέμησε στο 

Κεφαλόβρυσο στο Δίστομο 

και στο Κρεμμύδι. 

Διέσπασε τα στρατεύματα 

του Κιουταχή τον Ιούνιο 

του 1825 στο Μεσολόγγι 

και μπήκε στην πόλη. 

Κατά την ηρωική έξοδο 

των Μεσολογγιτών έσπασε 

τις γραμμές των Σούρκων 

και πήγε στα άλωνα με 

1.300 άνδρες. 





Μάρκος Μπότσαρης

Έσκισε το δίπλωμα της 

αρχιστρατηγίας 

αποδεικνύοντας την 

ανιδιοτέλειά του και την 

αγάπη του για την πατρίδα. 

Σο 1823 στο Κεφαλόβρυσο,  

μια τουρκική σφαίρα τον 

άφησε νεκρό. Οι ουλιώτες, 

αν και νίκησαν, διέκοψαν 

τον αγώνα, παρέλαβαν τον 

αρχηγό τους και πήγαν στο 

Μεσολόγγι όπου τον 

ενταφίασαν.







Νικηταράς 

(Νικήτας ταματελόπουλος)

Πολέμησε σε Βαλτέτσι, 

Δολιανά, Σρίπολη, 

Δερβενάκια.  Λόγω της 

καταστροφής που είχε 

προκαλέσει στους 

Σούρκους ονομάσθηκε 

«Σουρκοφάγος».





Παπαφλέσσας 

(Γρηγόριος Δικαίος) 

Ήταν κληρικός, πολιτικός 

και  ήρωας της 

Επανάστασης. Διακρίθηκε 

για την ανδρεία του σε 

πολλές μάχες στην 

Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, 

και στα Δερβενάκια έχοντας 

ως ορμητήριο τη μονή της 

Ρεκίτσας. Σο 1825 στη Μάχη 

στο Μανιάκι, βρήκε τον 

θάνατο προβάλλοντας 

απεγνωσμένη αντίσταση μαζί 

με τους λίγους άνδρες που 

του είχαν μείνει.



Λόρδος Βύρων

Άγγλος ποιητής και 

φιλέλληνας. 

Είχε σχηματίσει ιδιωτικό 

στρατό από 40 ουλιώτες 

υπό τον Δράκο, Σζαβέλα 

και Υωτομαρά. Πέθανε το 

1824 ύστερα από πυρετό. 

Σο πένθος για το θάνατό 

του ήταν γενικό και ο 

Διονύσιος ολωμός 

συνέθεσε μακρά ωδή στη 

μνήμη του.
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Γεώργιος Καραϊσκάκης

Σο 1826 ο Καραϊσκάκης με 

560 άνδρες οχυρώνει την 

Αράχοβα. Οι μάχες που 

δόθηκαν υπήρξαν 

συντριπτικές για τους 

Σούρκους.

Σο 1827 αφού ελευθέρωσε 

την Ανατολική τερεά, 

επιστρέφει στην Ελευσίνα και 

στρατοπεδεύει στο Κερατσίνι. 

τη μάχη του Υαλήρου 

τραυματίζεται θανάσιμα.





Αντώνιος Κριεζής

Πήρε μέρος στις ναυτικές 

επιχειρήσεις στη άμο το 

1821 και στη ναυμαχία των 

πετσών το1822.

υμμετείχε το 1825 μαζί με 

τον Κανάρη στο εγχείρημα 

για την πυρπόληση του 

αιγυπτιακού στόλου μέσα στο 

λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Σο 1829 ως μοίραρχος του 

στόλου συνετέλεσε στην 

παράδοση των Σούρκων της 

Βόνιτσας.



Ιωάννης Μακρυγιάννης

Αγωνίστηκε με θάρρος σε 

Πελοπόννησο και τερεά 

Ελλάδα. Σραυματίστηκε 

πολλές φορές σε μάχες, με 

αποκορύφωμα τη μάχη της 

Αθήνας. Μετά το τέλος της 

επανάστασης άρχισε να 

γράφει τα  απομνημονεύματά 

του. Αποτελούν δε 

σημαντικότατη, μοναδική και 

πολυτιμότατη ιστορική πηγή.



Κάρολος Υαβιέρος.

Γάλλος φιλέλληνας 

στρατηγός και διοικητής 

του τακτικού στρατού της 

Ελλάδας κατά την 

Επανάσταση. 

Πήρε μέρος στην 

εκστρατεία του Μοριά, 

συνοδεύοντας τον τακτικό 

γαλλικό στρατό. Με 530 

άνδρες του  φορτωμένος 

πυρίτιδα εισήλθε στην 

πολιορκημένη Ακρόπολη. 



Άστιγξ Υραγκίσκος

Μεγάλος Υιλέλληνας Άγγλος 

ναυτικός. Με χρήματα του 

Υιλελληνικού Κομιτάτου του 

Λονδίνου, απέκτησε το δικό 

του πλοίο, το θρυλικό 

Καρτερία, το οποίο 

επάνδρωσε με μικτό 

πλήρωμα Ελλήνων, 

Βρετανών και ουηδών. 

Πήρε μέρος  σε μάχες κατά 

του Δράμαλη και σε ναυτικές 

επιχειρήσεις του Αιγαίου.  

Σο 1828 τραυματίστηκε 

θανάσιμα στο Αιτωλικό και 

πεθαίνει σε ηλικία 34 

χρόνων.
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ανταρόζα

Ιταλός φιλέλληνας, 

πολιτικός κι αγωνιστής που 

πήρε μέρος στο στρατό του 

Κουντουριώτη και του 

Μαυροκορδάτου ως απλός 

στρατιώτης.

Έπεσε πολεμώντας ηρωικά 

κατά την άμυνα της 

φακτηρίας ενάντια στις 

στρατιές του Ιμπραήμ.









…

Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, 

Αλλά  ανάσαση καμιά· 

άλλος σου έταξε βοήθεια 

και σε γέλασε φρικτά…

…

Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει 

κάθε τέκνο σου με ορμή, 

πού ακατάπαυστα γυρεύει 

ή τη νίκη ή τη θανή…

…

Κι εσύ αθάνατη, εσύ θεία, 

που ότι θέλεις ημπορείς. 

εις τον κάμπο, Ελευθερία, 

ματωμένη περπατείς…

Διονύσιος ολωμός


