
 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
(Το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις) 

1. Για ποιους λόγους επιλέχθηκε η Πελοπόννησος ως μια από τις 
βασικότερες περιοχές όπου θ' άρχιζε η Επανάσταση του 1821; 

Επιλέχθηκε γιατί: 

 οι Έλληνες εκεί υπερτερούσαν αριθμητικά  
 οι ένοπλοι Τούρκοι της Πελοποννήσου πολεμούσαν στην Ήπειρο τον 

Αλή Πασά.  
 το έδαφος της ήταν ορεινό 
 η απόστασή της από την Κωνσταντινούπολη ήταν μεγάλη 
 η εξάπλωση της Φιλικής Εταιρείας ήταν ευρεία στους προκρίτους και 

τους κληρικούς του τόπου. 

 

2. Ποιες ήταν οι ενέργειες των φιλικών, Παπαφλέσσα και 
Κολοκοτρώνη στα τέλη του 1820 και στις αρχές του 1821; 

 Έφτασαν στην Πελοπόννησο και συνεργάστηκαν με τους πρόκριτους 
και τους αρχιερείς της περιοχής για το συντονισμό του Αγώνα.  

 Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας διέτρεξε την 
ύπαιθρο, μεταφέροντας με ενθουσιασμό το μήνυμα της Μεγάλης 
Επανάστασης και της αποτίναξης του οθωμανικού ζυγού.  

 Ο οπλαρχηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πάλι, παλιός κλέφτης και 
αξιωματικός βρετανικών και γαλλικών στρατιωτικών σωμάτων στα 
Επτάνησα, πέρασε στη Μάνη ξεσηκώνοντας τους Έλληνες. 

 

3. Πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι όταν αντιλήφθηκαν τις κινήσεις των 
οπλαρχηγών; 

 Οι Τούρκοι ανησύχησαν και κάλεσαν προληπτικά τους αρχιερείς και τους 
προεστούς στην Τριπολιτσά (Τρίπολη). 

 Όσοι από αυτούς πήγαν, φυλακίσθηκαν.  
 Οι υπόλοιποι πραγματοποίησαν σύσκεψη στις 10 Μαρτίου στη μονή της 

Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια επέστρεψαν στις επαρχίες τους για να 
στρατολογήσουν παλικάρια. 

  



 

4. Πότε ξεκίνησε η Επανάσταση; Ποιες ήταν οι πρώτες νίκες των 
Ελλήνων;  

 Η Επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 1821 στην Πελοπόννησο, με 
επιθέσεις εναντίον οχυρωμένων 
Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη 
Βοστίτσα (Αίγιο).  

 Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους 
Έλληνες η Καλαμάτα και άρχισε η 
πολιορκία των κάστρων, όπου 
κατέφευγαν οι Οθωμανοί. Έλληνες που 
είχαν συγκεντρωθεί στην Πάτρα, 
ύψωσαν τη σημαία της Ελευθερίας και 
ψήφισαν επαναστατική επιτροπή με 
ηγέτη τον μητροπολίτη Παλαιών 
Πατρών Γερμανό.  

 Τον επόμενο μήνα οι Τούρκοι νικήθηκαν ακόμη μία φορά στο Λεβίδι της 
Αρκαδίας. 

 

5. Πού οφείλονται οι πρώτες νίκες των Ελλήνων; 
 Με την εξάπλωση της Επανάστασης σε ολόκληρη την Πελοπόννησο 

φάνηκε ότι χρειαζόταν ένα συντονισμένο σχέδιο, καθώς δεν αρκούσε ο 
ηρωισμός των οπλαρχηγών, που πολεμούσαν χωρίς να έχουν επαφή 
μεταξύ τους.  

 

6. Ποιος ανέλαβε την ηγεσία των ενόπλων και ποια ήταν η πρώτη του 
κίνηση; 

 Την ηγεσία των ενόπλων ανέλαβε ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έκρινε 
αναγκαία για την επιτυχία της Επανάστασης την κατάληψη της 
Τριπολιτσάς, που ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της 
Πελοποννήσου. 

 

7. Ποιος ανέλαβε την αρχηγία της Επανάστασης; 
 Την αρχηγία της Επανάστασης ανέλαβε τον Ιούνιο του 1821 ο Δημήτριος 

Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου. Με τη βοήθεια Επτανήσιων 
εθελοντών, οι εξεγερμένοι Έλληνες κατέλαβαν τη Μονεμβασιά και το 
Νεόκαστρο.  Η Επανάσταση είχε σημειώσει τις πρώτες επιτυχίες της. 

 


