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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

Γράφει: Ο Δημήτριος Μητρόπουλος, Αντ/γος ε.α. 

Επιιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ. 

Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών 

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων 

 

Στην παγκόσμια ιστορία, υπάρχουν χρονολογίες ορόσημα. Χρονολογίες που, 

όσα χρόνια κι αν περάσουν ποτέ δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα πάψουν να ανα-

φέρονται. Χρονολογίες, που δεν σημάδεψαν μόνο την Ιστορία ενός τόπου, αλλά 

επηρέασαν και συγκλόνισαν ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

 

Το 2021, ξεκίνησε η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

Πρόκειται για μια χρονιά ξεχωριστή, κατά την οποία όλοι μας καλούμαστε να 

θυμηθούμε τους αγώνες των προγόνων μας. 

 

"Δύο αιώνες πριν, στην άκρη της Ευρώπης άναψε φωτιά, οι Έλληνες δεν θέλαν 

άλλο τον τίτλο του ραγιά. 

Την τύχη τους απαίτησαν μόνοι τους να ορίζουν, παίρνουν του Σουλτάνου τα 

φιρμάνια και τα σκίζουν."  

 

Η επέτειος αυτή στέλνει σε όλους μας ένα ηχηρό μήνυμα. Στην υποδουλωμένη 

και ταπεινωμένη από τον εχθρό Ελλάδα του 1821, οι Έλληνες πάλεψαν 

σκληρά, αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις και απέκτησαν την ελευθερία 

τους. 

 

Φέτος έχουμε ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να ακούσουμε από τα βάθη των αιώ-

νων την φωνή του τραγικού ποιητή ΑΙΣΧΥΛΟΥ να λέει:  
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*Σήκω πια, χώρα μου Ελλάδα. Πολύ καιρό πεσμένη έμεινες.* 

 

Αυτήν τη φωνή άκουσαν και οι Έλληνες τότε, που 400 ολόκληρα χρόνια σκλα-

βωμένοι, ζητούσαν την ελευθερία τους, που τόσο πολύ στερήθηκαν. 

 

Από την αποφράδα εκείνη ημέρα, που η βασιλεύουσα έπεσε οριστικά, και για 

400 και πλέον χρόνια, οι Έλληνες ζούσαν μέσα στο σκοτάδι, στην αμάθεια και 

τον φόβο. 

 

Μέσα στη καρδιά τους όμως υπήρχε μία σπίθα, που όλο και δυνάμωνε. Και 

αυτή η σπίθα έγινε φωτιά δυνατή, που ξέσπασε και έγινε επανάσταση με το 

σύνθημα της το: 

 

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ" 

 

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ στο βιβλίο του "Πονεμένη Ρωμιοσύνη", γράφει: 

  

Η σκλαβιά που έσπρωξε τους Έλληνες να ξεσηκωθούνε καταπάνω 

στον Τούρκο δεν ήτανε μονάχα η στέρηση κι η κακοποίηση του 

κορμιού, αλλά, απάνω απ' όλα, το ότι ο τύραννος ήθελε να χαλάσει 

την πίστη τους. Εκείνες οι απλές ψυχές, που ζούσανε στα βουνά 

και στα ρημοτόπια, ήτανε διδαγμένες από τους πατεράδες τους 

στην πίστη του Χριστού, γνωρίζανε, μ' όλο που ήτανε αγράμματες, 

κάποια από τα λόγια του, όπως είναι τούτα. 

"Τι θα ωφελήσει άραγε τον άνθρωπο, 

αν κερδίσει τον κόσμο όλο και 

ζημιωθεί την ψυχή του". 

 

Αυτοί είναι οι νέοι και οι νέες από όλες τις γωνιές της πατρίδας μας, που φλε-

γόμενοι από την αγάπη του Χριστού, αρνήθηκαν κάθε θέλγητρο και κάθε υπό-

σχεση για μια ζωή γεμάτη ανέσεις και πλούτη και προτίμησαν να ακολουθήσουν 

τον μαρτυρικό δρόμο που θα τους οδηγούσε στην αιώνια ζωή. 
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"Είναι θέλημα θεού. Είναι κοντά μας και βοηθάει, γιατί πολεμάμε, για την πίστη 

μας, για την πατρίδα μας, για τους γέρους γονείς, για τα αδύνατα παιδιά μας, 

για τη ζωή μας, την λευτεριά μας....... Κι όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος 

εχθρός μπορεί να μας κάνει καλά;" έλεγε και ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ. 

 

"Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν για σένα, 

να σ' αναστήσουμε, να ξαναειπωθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα", είπε 

κάποτε ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ. 

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

 

Τον Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Η αριθμητική 

υπεροχή των Ελλήνων στην περιοχή και ύπαρξη πολλών στελεχών της φιλικής 

Εταιρείας, ήταν δύο από τους βασικούς λόγους που βοήθησαν τους επαναστα-

τημένους Έλληνες να σημειώσουν τις πρώτες τους επιτυχίες. 

 

Η επιλογή της Πελοποννήσου ως μιας από τις βασικές περιοχές, όπου θ' άρχιζε 

η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν τυχαία, καθώς σ' αυτήν οι Έλληνες υπερτε-

ρούσαν αριθμητικά. 

 

Επίσης, αρκετοί ένοπλοι Τούρκοι της Πελοποννήσου ,είχαν μετακινηθεί στην 

Ήπειρο για να πολεμήσουν τον Αλή Πασά. 

 

Άλλοι ευνοϊκοί παράγοντες ήταν το ορεινό έδαφος της, η απόστασή της από 

την Κωνσταντινούπολη και ιδίως η ευρεία εξάπλωση της Φιλικής Εταιρείας 

στους προκρίτους και τους κληρικούς του τόπου. 

 

Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στην έναρξη της επανάστασης; 

 

Δύο μέλη της Φιλικής Εταιρίας, ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ και ο ΓΡΗ-

ΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, γνωστός και ως ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, είχαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην έναρξη της επανάστασης. 
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Συγκεκριμένα, ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ διέτρεξε την ύπαιθρο και μετέφερε το μήνυμα 

της Μεγάλης Επανάστασης και της ελευθερίας με ενθουσιασμό, ενώ ο ΚΟΛΟ-

ΚΟΤΡΩΝΗΣ πέρασε στη Μάνη ξεσηκώνοντας τους Έλληνες. 

 

Δύο ακόμα πρωταγωνιστές της επανάστασης, ήταν ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡ-

ΜΑΝΟΣ, ο οποίος μετά τις πρώτες νίκες, ύψωσε στην Πάτρα την σημαία της 

ελευθερίας και ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ο οποίος έφτασε στην Πελοπόν-

νησο τον Ιούνιο του 1821, στη θέση του φυλακισμένου αδελφού του Αλέξαν-

δρου. Εκεί έλαβε την αρχηγία της επανάστασης. 

 

Οι κινήσεις αυτές ανησύχησαν τους Τούρκους, οι οποίοι κάλεσαν προληπτικά 

τους αρχιερείς και τους προεστούς στην Τριπολιτσά (Τρίπολη). 

 

Όσοι από αυτούς πήγαν, φυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι πραγματοποίησαν σύ-

σκεψη στις 10 Μαρτίου στη μονή της Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια επέστρε-

ψαν στις επαρχίες τους, για να στρατολογήσουν παλικάρια. 

 

Η Επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1831 στην Πελοπόννησο, με επιθέσεις 

εναντίον οχυρωμένων Τούρκων στα Καλάβρυτα και στη Βοστίτσα (Αίγιο). 

 

Στις 23 Μαρτίου παραδόθηκε στους Έλληνες η Καλαμάτα και άρχισε η πολιορ-

κία των κάστρων, όπου κατέφευγαν οι Οθωμανοί. 

 

Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί στην Πάτρα, ύψωσαν τη σημαία της Ελευθε-

ρίας και ψήφισαν επαναστατική επιτροπή με ηγέτη τον Μητροπολίτη Παλαιών 

Πατρών Γερμανό. 

 

Τον επόμενο μήνα οι Τούρκοι νικήθηκαν ακόμη μια φορά στο Λεβίδι της Αρκα-

δίας. 

 

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. 
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Την ηγεσία των Ενόπλων ανέλαβε τότε ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ. 

 

Αυτός έκρινε αναγκαία, για την επιτυχία της Επανάστασης την κατάληψη της 

Τριπολιτσάς, που ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννή-

σου, κι έπειτα των υπολοίπων φρουρίων. 

 

Με την βοήθεια Επτανήσιων εθελοντών, οι εξεγερμένοι Έλληνες κατέλαβαν τη 

Μονεμβασιά και το Νεόκαστρο. 

 

Η Επανάσταση είχε σημειώσει τις πρώτες επιτυχίες της. 

 

Το 2021 ας είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους Έλληνες, που ανέστησαν, χύνο-

ντας το αίμα τους, στην πληγωμένη μας πατρίδα. 

 

Ας αποτελέσει ένα μεγαλοπρεπές μνημόσυνο σε όσους μας χάρισαν μια ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ. 

 

Ας είναι αναπαυμένες οι ψυχές των αιώνιων υπερασπιστών της φυλής μας, απ' 

το 1453 ως το 1821 και ακόμα πιο μετά, που σαν θεριά αγωνίστηκαν υπέρ της 

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ. 

 


