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Ρήγας: «Η Επανάστασις είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του (λαού) και 
το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του».

Κοραής: «Δὲν ἔμεινεν ἀμφιβολία [...] ὅτι ἔφθασε καί τῶν Γραικῶν ὁ καλὸς και-
ρός̇ καί ἔφθασε μὲ τόσην ὁρμήν ὥστε καμμία δύναμις ἀνθρώπινος δὲν 
εἶναι πλέον καλὴ να μᾶς ὀπισθοποδίσῃ».

Ξάνθος: «Απεφάσισαν οι ειρημένοι (Νικόλαος Σκουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος και 
Αθανάσιος Τσακάλωφ), να επιχειρισθώσι τη σύστασιν τοιαύτης Εται-
ρείας και να εισάξωσιν εις αυτήν όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους 
των ομογενών, διά να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως και προ πολ-
λού χρόνου ήλπιζον από τη φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων».
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Η καλλιτεχνική επεξεργασία είναι ευγενική προσφορά 
της κας Χρύσας Μπαρτσώκα
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Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, 

είναι ένας σταθμός στην Ιστορία 

της Νεότερης Ελλάδας με ευρω-

παϊκή και συγχρόνως παγκόσμια απήχη-

ση! Όπως γράφει ο Γιάννης Σκαρίμπας 

«ποτέ τόσο πολύ λίγοι δεν κάνανε για τόσο 

πολλούς τόσα πολλά».

Ο Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των 

προγόνων μας απέδειξε το σθένος, την τόλ-

μη και τον ηρωισμό των Ελλήνων, σήμανε 

την έναρξη της διάλυσης της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και συνέβαλε τα μέγιστα 

στη διάρρηξη του αντιδραστικού ιστού της 

Ιερής Συμμαχίας, που είχε δημιουργήσει ο 

Μέτερνιχ.

Το συνειδησιακό υπόβαθρο που διαμορ-

φώθηκε κι ώθησε στην Επανάσταση ήταν 

η Γαλλική Επανάσταση, η ωρίμανση του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού και το μετα-

λαμπάδιασμα των ιδεών (Ελευθερία-Ισό-

τητα-Δικαιοσύνη), κυρίως από τον Κοραή 

και τον Ρήγα.

Την προετοιμασία και την οργάνωση του 

Αγώνα ανέλαβε η Φιλική Εταιρεία, η 

οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 1814 

στην Οδησσό της Νότιας Ρωσίας, από δύο 

άσημους εμπορευόμενους, τον Νικόλαο 

Σκουφά και τον Εμμανουήλ Ξάνθο κι έναν 

διανοούμενο τον Αθανάσιο Τσακάλωφ. 

Στην ηγετική ομάδα της Φ. Ε. προστέθηκε 

και ο Γεώργιος Λεβέντης από το Κορακο-

βούνι Κυνουρίας!

Οι κινητήριες δυνάμεις της Επανάστασης, 

έμποροι, καραβοκυραίοι, μικροβιοτέχνες, 

αγρότες και οι στρατιωτικοί (κλέφτες) εί-

χαν κοινό συμφέρον την εθνική απελευ-

θέρωση και τη συγκρότηση του ελληνικού 

έθνους - κράτους, κόντρα στους αντιδρα-

στικούς Κοτσαμπάσηδες. Μεταξύ τους, 

βεβαίως, επήλθε συμβιβασμός αλλά με 

την έναρξη και εξέλιξη της επανάστασης, 

αυτός ο συμβιβασμός δεν ολοκληρώθηκε 

με «ειρηνικό τρόπο», λόγω των οξύτατων 

μεταξύ τους αντιθέσεων, όπως π.χ. ανάμε-

σα στους πρόκριτους (Ζαΐμηδες, Λόντοι, 

Δεληγιανναίοι) και τους στρατιωτικούς 

(Κολοκοτρώνης) της Πελοποννήσου. Οι 

εμφύλιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης, έκφραση διαφορετικών 

συμφερόντων και συμμαχιών αλλά και των 

σχέσεων διαφόρων μερίδων με τα διαφο-

ρετικά συμφέροντα ξένων κρατών (Αγγλία, 

Γαλλία, Ρωσία), ήταν ένα από τα χαρακτη-

ριστικά της Επανάστασης των Ελλήνων.

Μολαταύτα η Επανάσταση επικράτησε.

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκα-
με ούτε πόσοι είμεθα ούτε πώς δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι 
εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις...»
Θ. Κολοκοτρώνης[ [



[ [19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821 
Άφιξη Δημητρίου Κ. Υψηλάντη στο ΑΣΤΡΟΣ

Ο Δημήτριος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη το 1793 και πέθανε στο Ναύπλιο  το 
1832. Ήταν αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, 
αρχηγού της Φιλικής Εταιρίας. Έκανε στρατιωτι-
κές σπουδές στη Γαλλία και κατείχε στο Ρωσικό 
στρατό το βαθμό του λοχαγού. Έλαβε μέρος στους 
Ναπολεόντιους πολέμους. Μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρία το 1818. Συνόδευσε  τον Αλέξανδρο Υψη-
λάντη στην εισβολή του στις παραδουνάβιες ηγε-
μονίες. Έθεσε τέρμα στην Ελληνική Επανάσταση 
υποχρεώνοντας τους Τούρκους επί του πεδίου της 
μάχης της Πέτρας να συνθηκολογήσουν.
Ο Δημήτριος Υψηλάντης με την έναρξη της επανά-
στασης ανέλαβε να αντιπροσωπεύσει τον αδελφό 

του, Αλέξανδρο Υψηλάντη, ως πληρεξούσιος του Γενικού επιτρόπου Αρχής στην Πε-
λοπόννησο.
Ο Υψηλάντης κατέβηκε με το όνομα Αθανάσιος Στοστοπόπουλος και είχε τη σημαία 
της Φιλικής με τον φοίνικα και τις λέξεις Ελευθερία ή Θάνατος, τα πληρεξούσια του 
αδελφού του με τα οποία διοριζόταν Πληρεξούσιος του γενικού επιτρόπου της αρχής, 
τυπογραφείο και 300.000 γρόσια. Ήταν τότε 28 ετών, αδύνατος και με αρκετή φαλάκρα, 
με κράση ελάχιστα ανδρική, αλλά καρδιά ανδρικωτάτη, όπως λέει ο Φιλήμων. 



Ο ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων περιγράφει λεπτομερέστατα την άφιξη του Υψηλάντη, την 
υποδοχή που του επιφυλάχθηκε καθώς και το Κολοκοτρωνέικο Τραπέζι (Φιλήμονος, 
Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄σελ. 396 – 399). 








