
Επανάσταση του 

1821



Σημαντικές μορφές:



Μπουμπουλίνα
Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1771 στην 

Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε στις 22 Μαΐου 
1825 στις Σπέτσες.

Ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Πιθανότατα, υπήρξε η πιο 
σπουδαία γυναίκα που έλαβε μέρος στην 
επανάσταση και ξοδεψε όλη της την περιουσία για 
χάρη της επανάστασης.

Παντρεύτηκε δυο φορές, στην ηλικία των 17 με 
τον Σπετσιώτη Δημήτριο Γιάννουζα και στην ηλικία 
των 30 ετών με τον Σπετσιώτη πλοιοκτήτη και 
πλοίαρχο Δημήτριο Μπούμπουλη. Και οι δυο 
σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές.

Κατά τη διάρκεια λογομαχίας μεταξύ 
Μπουμπουλίνας και Κουτσαίων, o Ιωάννης 
Κούτσης πυροβόλησε και σκότωσε τη 
Μπουμπουλίνα.



Κωσταντίνος Κανάρης

Γεννήθηκε το 1793 στα Ψαρά και 
απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1877. 

Πραγματοποίησε την ανατίναξη της 
τουρκικής ναυρχίδας μετά την αποτυχία 
των Ελλήνων να σώσουν την Χίο από την 
τούρκικη σφαγή.

Καθώς και πραγματοποίησε επιθέσεις 
στα μικρασιατικά παράλια, χωρίς επιτυχία 
με την ονομασία ΄΄Το εγχείρημα της 
Αλεξάνδρειας΄΄.

Χτυπημένος όμως από ημιπληγία 
δηλαδή παράλυση της μιας πλευράς του 
σώματος, πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς.



Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης
Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1770 στο 

Ραμοβούνι και απεβίωσε στις στις 4 
Φεβρουαρίου του 1844.

Ήταν Έλληνας αρχιστράτηγος και 
ηγετική μορφή της Επανάστασης του 
1821, οπλαρχηγός, πληρεξούσιος, 
Σύμβουλος της Επικρατείας.

Απέκτησε το προσωνύμιο Γέρος του 
Μοριά. 

Αυτός και ο γιός του μετά από 
συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στο 
Ναύπλιο όπου και φυλακίστικαν.



Αθανάσιος Διάκος
Γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 

1788 στις Στερεά Ελλάδα και 
απεβίωσε στις 24 Απριλίου 1821 
στην Λαμία.

Ήταν από τους οπλαρχηγούς του 
πρώτου έτους της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, ο οποίος 
έδρασε στη Στερεά Ελλάδα.

Μετά από μια μάχη μεταφέρθηκε  
στην Λαμία όπου και 
δολοφονήθηκε με ανασκοπολισμό.



Νικηταράς 
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος γεννήθηκε το 

1782 και απεβίωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 
1849.

Πήρε μέρος στην πρώτη Μάχη που 
δόθηκε στο Βαλτέτσι της Αρκαδίας, στη 
Μάχη των Δολιανών και ο Νικηταράς που 
κρατούσε με 450 άντρες τα Άνω Δολιανά
κατάφερε να αποκρούσει χιλιάδες Τούρκους 
που επιτίθενται με πυροβολικό.   

Όταν αποφυλακίστηκε ο Νικηταράς, η 
υγεία του ήταν εξασθενημένη από τα 
βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια 
της φυλάκισής του. Έπασχε από ζάχαρο 
χωρίς να το γνωρίζει, με αποτέλεσμα να 
χάσει σε μεγάλο βαθμό την όρασή του. 



Γεώργιος Καραϊσκάκης
Γεννήθηκε το 1782 και απεβίωσε στις 23 

Απριλίου του 1827 στο Παλαιό Φάληρο.

Ήταν Έλληνας επαναστάτης ο οποίος 
αρχικά υπήρξε κλέφτης και μετέπειτα 
σπουδαίος αρματολός και στρατάρχης της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Οι πηγές που αναφέρονται στον θάνατο 
του Καραϊσκάκη χαρακτηρίζονται από 
ασυμφωνία.Ο Δημήτριος Αινιάν, 
γραμματέας του Καραϊσκάκη που έγραψε 
την βιογραφία του το 1833, αναφέρει τον 
τραυματισμό του αρχιστράτηγου .



Ποιήματα και 
τραγούδια της 

εποχής :



Θούριος :

Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;
Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;

Καλλιό 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή

Ρήγας Βελεστινλής



Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·1
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω γω στο χέρι;
Οπού συ μου 'γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».

Διονύσιος Σολωμός 



Πληροφορίες της 
επανάστασης :



❖ Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση την οποία διεξήγαγαν 
επαναστατημένοι Έλληνες εναντίον του οθωμανικού στρατού με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής 
κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

❖ Την περίοδο αυτή, η διάδοση της παιδείας συνοδεύτηκε με τη διάδοση -αρχικά μεταξύ των Ελλήνων που 
ζούσαν στις παροικίες της Δυτικής Ευρώπης .

❖ Μία από τις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα ήταν η Φιλική 
Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από τρεις Έλληνες εμπόρους με σκοπό 
την προετοιμασία μιας ελληνικής επανάστασης. 

❖ Η επανάσταση κηρύχτηκε την 21η Φεβρουαρίου 1821 στο Γκαλάτσι από το Δημήτριο Αργυρόπουλο (τότε 
πρόξενο της Ρωσίας), όπου ο Βασίλειος Καραβίας εξουδετέρωσε την Οθωμανική φρουρά. Πρώτη επίσημη 
πολεμική πράξη της επανάστασης ήταν η διάβαση του ποταμού Προύθου, στη Μολδαβία από τον Υψηλάντη 
στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και η είσοδός του στο Ιάσιο. 

❖ Μετά την λήξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο βρισκόταν σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των 
υποστηριχτών των δύο κυβερνήσεων. 



Τέλος• Παραπομπές: 

• 1821:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/1821
❑ https://epanastasi1821.online/
• Μπουμπουλίνα:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B

D%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF
%CE%BD%CE%B1

❑ https://www.sansimera.gr/biographies/257
• Κανάρης:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8

4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
❑ https://www.sansimera.gr/biographies/341
• Καραϊσκάκης:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82

_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
• Κολοκοτρώνης:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82

_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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❑ https://www.vrellis.gr/theodoros-kolokotronis-1770-1843/
• Νικηταράς:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC

%CF%82
❑ https://www.sansimera.gr/biographies/287
• Διάκος:
❑ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%

CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
❑ https://www.sansimera.gr/biographies/252
• Θούριος:
❑ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-

Gymnasiou_html-empl/index03_01.html
• Ελεύθεροι Πολιορκιμένοι:
❑ https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B

5%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%B7%C
E%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%8
3%CE%BC%CE%B1_%CE%92

https://www.vrellis.gr/theodoros-kolokotronis-1770-1843/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://www.sansimera.gr/biographies/287
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.sansimera.gr/biographies/252
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index03_01.html
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%92

