«Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα
στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις
ράχες στα βουνά…»
Ρήγας Φεραίος

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
1821

Ιδρύεται στην Οδησσό η Φιλική
Εταιρεία, από τον Νικόλαο Σκουφά,
τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον
Πάτμιο Εμμανουήλ Ξάνθο, με
την
σκοπό
αποκλειστικό
προετοιμασία της επανάστασης.
Γενικός Επίτροπος της «Ανωτάτης
Αρχής της Φιλικής Εταιρείας»
ανέλαβε, το 1820, ο Αλέξανδρος
του
Υψηλάντης, αξιωματικός
τσαρικού στρατού.

1814-1820
29 Ιουνίου 1822

Φθινόπωρο 1823
-Καλοκαίρι 1824

Θανάσιμος τραυματισμός του
Γεωργίου Καραϊσκάκη στη μάχη
του Φαλήρου.

22 Απριλίου 1827

Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον
Ιωάννη Καποδίστρια «κυβερνήτη
της Ελλάδος» με επταετή θητεία.

30 Μαρτίου 1827

Ανδρούτσος,
Ο
Οδυσσέας
Ακρόπολη
στην
δολοφονείται
Αθηνών, θύμα της εμφύλιας
διαμάχης.

5 Ιουνίου 1825

Ας μην ξεχνάμε και τις δύο
γυναικείες μορφές που έδωσαν τη
Η
τους.
ζωή
Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα, η οποία συμμετείχε
στις μάχες των Σπετσών, του
Ναυπλίου, της Μονεμβασιάς και της
και
Μαντώ
Πύλου,
η
Μαυρογένους, η οποία με πλοία
καταδίωξε τους
εξοπλισμένα
πειρατές που λυμαίνονταν τις
Κυκλάδες και αργότερα πολέμησε
στη Φθιώτιδα και
στο Πήλιο,
στη Λιβαδειά

Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών
Γερμανός ορκίζει τους επαναστάτες
στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Οι
επαναστάτες είχαν εισέλθει από τις 23
Μαρτίου στην πόλη των Πατρών και
κήρυξαν την επανάσταση στην
πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο
Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης απελευθερώνουν
την Καλαμάτα από τους Τούρκους.

25 Μαρτίου 1821
30 Μαρτίου 1822
Καταστροφή της Χίου από τα
του
στρατεύματα
τουρκικά
Καπουδάν Πασά Καρά Αλή. Μια
μαζική θυσία που θα εμπνεύσει
προσωπικότητες της τέχνης και του
πνεύματος, όπως ο Ντελακρουά και
ο Βίκτορ Ουγκό και θα συγκινήσει
την Ευρώπη, που θα δείξει
περισσότερο ενδιαφέρον για τον
ελληνικό Αγώνα. Τρεις μήνες
ο
αργότερα,
Κωνσταντίνος
Κανάρης θα πυρπολήσει και θα
τουρκική
την
καταστρέψει
ναυαρχίδα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα
καταστρέψει στα Δερβενάκια την Εμφανίζονται οι πρώτες αντιθέσεις
στρατιά του Μαχμούτ πασά ή ανάμεσα στο Νομοτελεστικό υπό
Δράμαλη ανατρέποντας τα φιλόδοξά τον Θ. Κολοκοτρώνη και τον
του σχέδια.
Πετρόμπεη και το Βουλευτικό υπό
τον
Κουντουριώτη
που
ξεχωριστές
δύο
σχηματίζουν
κυβερνήσεις. Είναι η απαρχή της
12 Ιουλίου 1823
πρώτης φάσης του εμφυλίου
Ο φιλέλληνας, λόρδος Βύρων θα σπαραγμού που θα τερματιστεί τον
στηρίξει την επανάσταση και θα Ιούνιο με την επικράτηση του
πεθάνει στο Μεσολόγγι τον Απρίλη Κουντουριώτη.
του 1824. Στο Μεσολόγγι θα ταφεί
και ο Μάρκος Μπότσαρης που
του
μάχη
στη
πέθανε
Κεφαλόβρυσου Ευρυτανίας.
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