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“Σσξίο ηελ ειεπζεξίαλ ηη ζα ήζνπλ, σ! Διιάο  
ρσξίο εζέ, ηη ζα ήην ν θόζκνο!” 
 Ζ πξνζσπνπνίεζε ηεο Διιάδαο σο θξάηνο 

 

“Ohne die Freiheit, was wärest du Hellas?  
Ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?”. (Wilhelm  Müller ) 

Die Personifizierung Griechenlands als Staat 

Ludwig von Schwanthaler   1802-1848 



Δςπωπαίοι Φιλέλληνερ  
Φηιέιιελεο νλνκάδνληαη  νη μέλνη πνπ 
εκπλεύζηεθαλ από ηελ εζληθή επαλάζηαζε 
ηνπ 1821 θαη ππνζηήξημαλ ηνλ αγώλα ησλ 
εμεγεξκέλσλ Διιήλσλ. Νη επξσπαίνη 
θηιέιιελεο ζπκκεηείραλ  ελεξγά ζηνλ έλνπιν 
αγώλα παίξλνληαο κέξνο ζηηο κάρεο ησλ 
Διιήλσλ θαηά ησλ Ρνύξθσλ (όπσο ε Κάρε 
ηνπ Ξέηα). Πε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 
ηδξύζεθαλ επίζεο επηηξνπέο κε ζθνπό ηελ 
πιηθή ελίζρπζε ηνπ αγώλα ( ρξήκαηα, 
πνιεκνθόδηα θ.α.)  αιιά θαη ηελ εζηθή 
ζηήξημε( δεκνζηεύκαηα ζε εθεκεξίδεο θαη 
πεξηνδηθά, θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο θαη 
ζπλαπιίεο. Νη επξσπαίνη θηιέιιελεο ήηαλ 
θπξίσο ήηαλ ιάηξεηο ηεο αξραίαο Διιάδαο, 
πνιηηηθνί, ζηξαηησηηθνί, δησθόκελνη 
επαλαζηάηεο έκπνξνη θαη κέιε 
ζξεζθεπηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 
ηδξπκάησλ. Ν θηιειιεληζκόο δηήξθεζε όζν 
θαη ν πόιεκνο ηεο  αλεμαξηεζίαο. 
Κε  ηελ  δεκηνπξγία  ηνπ  ειιεληθνύ θξάηνπο 
νη  θηιέιιελεο  έπαςαλ  λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο. 
 

George Opitz  

Έιιελεο θαη   Φηιέιιελεο   

Griechen und Phihellenen 



 
 

Ρν κλεκείν ησλ πεζόλησλ Γεξκαλώλ 
Φηιειιήλσλ, ζηνλ Θήπν ησλ Ζξώσλ ηνπ 
Κεζνινγγίνπ. 
        

Ρν θηιειιεληθό θίλεκα ηεο Γεξκαλίαο, 
θαίλεηαη πσο άξρηζε από ηε Πηνπηγάξδε, 
όπνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ηεο Φηιειιεληθήο Δπηηξνπήο, 
ζηελ νπνία δηαπηζηώζεθε ε αλάγθε 
δεκηνπξγίαο ζώκαηνο εζεινληώλ θαη 
παξνρήο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ζε όζνπο 
επηζπκνύζαλ λα κεηαβνύλ ζηελ Διιάδα. 
Γηα ην ιόγν απηό, δηεμήρζεζαλ πνιινί 
έξαλνη ελίζρπζεο ησλ Διιήλσλ πνπ 
πνιεκνύζαλ γηα ηελ ειεπζεξία 
ηνπο. Πύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 
ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο, θαηά ηα έηε 1821-
22 αλαρώξεζαλ από ηε Γεξκαλία 327 
εζεινληέο, ζπλνιηθά, ζηνπο νπνίνπο 
πξνζηέζεθαλ επηπιένλ άιινη 50, νη νπνίνη 
θαηήιζαλ ζηελ Διιάδα, κεκνλσκέλα. Από 
απηνύο 121 έραζαλ ηελ δσή ηνπο ή 
απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλάζηαζεο. 
 
 

O Φηιειιεληζκόο ζηε Γεξκαλία     Philhellenismus in Deutschland  

Das Denkmal der gefallenen deutschen 
Philhellenen im Garten der Helden von 
Messolonghi.  



PENTELI MONASTERY 

Ρν έξγν ησλ θηιειιήλσλ θαιιηηερλώλ ζπγθιόληζε ηνλ θόζκν  θαη θηλεηνπνίεζε ηελ 
θνηλή γλώκε ηεο Δπξώπεο ζεηηθά ππέξ ηνπ Αγώλα Αλεμαξηεζίαο ησλ Διιήλσλ. 
Δηθνλνγξάθεζαλ θαη έηζη δηέζσζαλ από ηε ιήζε κνξθέο, ζηηγκέο θαη κάρεο  ηεο 
επαλάζηαζεο θαη απνηύπσζαλ ηα δεηλά θαη ηελ θξίθε ηνπ πνιέκνπ γηα ηνλ άκαρν 
πιεζπζκό . Ζ ηζηνξηθή καο κλήκε βαζίδεηαη ζηα έξγα ηέρλεο  ησλ θηιειιήλσλ 
δσγξάθσλ  πνπ απνηεινύλ θαη ηηο κνλαδηθέο νπηηθέο καξηπξίεο αλ ζθεθηεί θαλείο πσο 
δελ ππήξρε ηόηε ε θσηνγξαθία. Νη νπηηθέο απηέο καξηπξίεο έπαημαλ  ηνλ ξόιν ηνπ 
πνιεκηθνύ αληαπνθξηηή θαη επεξέαζαλ όρη κόλν ηελ θνηλή γλώκε αιιά θαη ηηο 
θπβεξλήζεηο ηεο  Δπξώπεο.   

Ludwig Lange 1808-1868 

Philhellenische Künstler 

 

 

Φηιέιιελες Καιιηηέτλες 



 
Bαπαξόο δωγξάθνο, πνπ  κε ηα έξγα  ηνπ, ράξαμε 
ζηελ εζληθή κλήκε καο ηηο κνξθέο ηωλ εξώωλ 
ηνπ 1821. Ο Peter Von Hess έθζαζε ζηελ Διιάδα 
ζπλνδεύνληαο ηνλ λεαξό Βαζηιηά Όζωλα ,κεηά 
από εληνιή ηνπ βαζηιηά Λνπδνβίθνπ Α΄ ηεο 
Βαπαξίαο, παηέξα ηνπ Όζωλα, θαη είρε ηελ ηύρε 
λα γλωξίζεη ηνπο πξωηαγωληζηέο ηεο 
Δπαλάζηαζεο θαη λα δωγξαθίζεη κέζα ζηα 
εξείπηα πνπ αθόκε θάπληδαλ.  Όινη 
πξνζδνθνύζαλ  ηόηε λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα ηελ 
αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, ε νπνία 
αλαζπζηάζεθε  κεηά από έλα αηκαηεξό αγώλα 
αλεμαξηεζίαο από ηα δεζκά  ηεο Οζωκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο. Απηέο ηηο αλεπαλάιεπηεο θαη 
κεγάιεο ζηηγκέο ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο είρε ηελ 
επθαηξία λα βηώζεη ν Von Hess θαηαγξάθνληαο 
ηεο κε ηνλ ρξωζηήξα ηνπ. Ο Peter von 
Hess, θηινηέρλεζε 39 ζθελέο ζρεηηθέο κε ηνλ 
αγώλα, θαζώο θαη πξνζρέδηα ηνηρνγξαθηώλ ηα 
νπνία επξόθεηην λα δηαθνζκήζνπλ  ηηο ζηνέο ηωλ 
θήπωλ ηνπ παιαηηνύ ζην Μόλαρν αιιά θαη ηνπο 
ηνίρνπο ηωλ αλαθηόξωλ ηνπ ηζάξνπ Νηθνιάνπ Α΄ 
ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε.   



Karl Krazeisen  Ν Θαξι Θξάηζατδελ (Karl Krazeisen, 1794-
1878) ήηαλ Γεξκαλόο αμησκαηηθόο ηνπ 
ζηξαηνύ, εηθνλνγξάθνο θαη θηιέιιελαο  πνπ 
πνιέκεζε σο εζεινληήο θαηά ηελ Διιεληθή 
Δπαλάζηαζε θαη θηινηέρλεζε πνξηξαίηα 
κεγάισλ κνξθώλ ηνπ αγώλα, όπσο 
νη Θεόδσξνο Θνινθνηξώλεο , Γεώξγηνο 
Θαξατζθάθεο θαη άιινη.  
Ρν 1826 θαηαηάρηεθε ζε ζώκα Βαπαξώλ 
εζεινληώλ θαη κε ην βαζκό ηνπ ππνινραγνύ 
θαη  ήξζε ζηελ Διιάδα γηα λα πνιεκήζεη καδί 
κε ηνπο επαλαζηάηεο. Πηελ αλάπαπια ησλ 
ερζξνπξαμηώλ, ν απηνδίδαθηνο δσγξάθνο 
δεηνύζε από ηνπο εγέηεο ησλ Διιήλσλ ηελ 
άδεηα λα απνηππώζεη ηε κνξθή ηνπο. 
 
Πην ηέινο, αθνύ ηνπο απαζαλάηηδε κε ην 
κνιύβη ηνπ, ηνπο έβαδε λα ππνγξάςνπλ νη 
ίδηνη ην έξγν θαη ε ππνγξαθή απηή 
απνηεινύζε πηζηνπνηεηηθό απζεληηθόηεηαο. 
 Αλ θαη έκεηλε κόλν γηα έλα ρξόλν, πήξε 
κέξνο ζε ζεκαληηθέο κάρεο όπσο ε πνιηνξθία 
ηεο Αζήλαο ην 1826 θαη ηελ πνιηνξθία ηεο  
Αθξόπνιεο  ην 1827. 



Karl Wilhelm Freiherr von Heideck 
Ιηζνγξαθία ηνπ 19νπ αηώλα 

Ν Θάξνινο Γνπιηέικνο θνλ Σάπληεθ (Karl 
Wilhelm Freiherr von Heideck), ζπλδέεηαη 
κε ηε κνίξα ηεο ζεκειίσζεο ηνπ λένπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηε δηηηή ηνπ ηδηόηεηα 
σο ζηξαηησηηθόο θαη δσγξάθνο. 
Υο έκπεηξνο ζηξαηησηηθόο έιαβε κέξνο ζηελ 
επαλάζηαζε θαηά ηελ πεξίνδν 1826 – 1829, 
ελώ θαηά ηα έηε 1833 - 1835 ρξεκάηηζε κέινο 
Αληηβαζηιείαο ηνπ Όζσλα. Υο πεπαηδεπκέλνο 
θαη ραξηζκαηηθόο δσγξάθνο δεκηνύξγεζε 
εληππσζηαθέο πνιεκηθέο ζπλζέζεηο 
αληιώληαο θπζηθά έκπλεπζε από ηνπο 
επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο ζε ζπλδπαζκό κε 
ην ειιεληθό ηνπίν. Ρν έξγν ηνπ πξνζέδσζε 
κία εξσηθή δηάζηαζε ζηνλ αγώλα ησλ 
Διιήλσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 
Πθπξειαηεκέλνο ζηα πεδία ησλ καρώλ ησλ 
λαπνιεόληεησλ πνιέκσλ, έραηξε εθηίκεζεο σο 
ηθαλόο ζηξαηησηηθόο πνπ θαηείρε ζπλ ηνηο 
άιινηο θαη ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο 
ηθαλόηεηεο. Απηόο ν εθιεθηόο ζπλδπαζκόο 
ήηαλ πνπ νδήγεζε ηνλ πξώην Θπβεξλήηε ηεο 
Διιάδαο, Ησάλλε Θαπνδίζηξηα, λα ηνπ 
εκπηζηεπζεί ην απαηηεηηθό έξγν ηεο 
αλαδηνξγάλσζεοηνπ ζηξαηνύ. Ζ δεκηνπξγία 
ηεο πξώηεο ζηξαηησηηθήο ζρνιήο, πνπ ζηε 
ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζηελ Πηξαηησηηθή Πρνιή 
Δπειπίδσλ, απνδίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ 
Heideck. 

Karl Wilhelm von Heideck 



LUDWIG  SCHWANTALER   
1802-1848 

CARL HAAG 
(1820-1915) FANZ HANFSTAENGEL 

Franz Ludwig Catel ( 1778 - 1856 ) 
 August Wilhelm Ammon (1812 – 1895)              

Georg Emanuel Opiz (1775 - 1841) 

Christian Johann Georg Perlberg (1806 - 1884) 

Από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο γεξκαλνύο  δωγξάθνπο ζεκάηωλ ζρεηηθά κε ηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

Leopol  Müller (1834 - 1892) 



 Griechischer Freiheitskämpfer 

 ΄Διιελεο αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο  

Έιιελεο  κε  θαξηνθύιηα 1855 

Johann Georg  Perlberg 1806–1884 Leopold   Muller (1834-1892)  

Bewaffnette Griechen  1855 Griechischer Freiheitskämpfer 

 ΄Διιελαο πνιεκηζηήο  



 
Griechischer Krieger “Der Bergsteiger 1861 Mann in griechischer Tracht 

Carl von Binze 1824-1902 Carl Haag 1820-1915) 

΄Διιελαο Ξνιεκηζηήο   «Ν  Νξεζίβηνο» Άληξαο κε παξαδνζηαθή θνξεζηά  

https://www.google.com/search?q=Franz+Seraph+Hanfstaengl+-+%CE%9F&rlz=1C1GCEA_enGR887GR887&sxsrf=ALeKk02qcDyctDcZp8peQ2nCxCHSxlKdOw:1613853006161&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=15VnZImTbb9V3M,jTJmcDk0a9C4pM,/m/03mc1y3&vet=1&usg=AI4_-kTQbeQezhhlF6jEJYhyaDRT8Pz2ww&sa=X&ved=2ahUKEwjZg5v5pvnuAhUz8-AKHZLSB8wQ_B16BAgtEAI


. 

. 

,  

Junger Tambour in Messolonghi 

August Wilhelm Ammon (1812-1895) 

Έθηππνο έιιελαο ζε αξραία εξείπηα Λεαξόο ηπκπαληζηήο ζην Κεζνιόγγη 

Griechischer  Reiter zwischen antiken 
Ruinen 



 Ν Γεξκαλόο αμησκαηηθόο, 
ηνπνζεηεκέλνο ζηελ θάησ 
αξηζηεξή γσλία ηνπ 
πίλαθα, ζηέθεηαη αλάκεζα 
ζηνπο θνπζηαλεινθόξνπο, 
κε ιπγηζκέλν ην δεμηό ηνπ 
πόδη, ελώ δείρλεη ηελ 
Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ κε 
ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη. 

O Krazeisen όπως απεικονίζεται στον πίνακα τοσ Βρσζάκη 

Krazeisen wie in Vryzakis Gemälde dargestellt ist  



ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ     ΑΓΟΑΦΗΥΡΖΠ 

Τν θηιειεύζεξν πλεύκα, ε 
άδνιε θηινπαηξία, ε θηινηηκία, 
ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, ε 
ζπληξνθηθόηεηα θαη ε 
νκαδηθόηεηα είλαη εθείλα ηα 
ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπ έιιελα καρεηή. 
Ο Θαλάζεο Καξπελεζηώηεο 
εμαθνινπζεί λα είλαη ην 
παξάδεηγκα γηα εθείλνπο πνπ 
αξπάδνπλ ηε δσή θαη ηε 
δακάδνπλ, θαη δεκηνπξγνύλ, 
θαηαθηώληαο κε θόπν θαη κε 
ζέιεζε ηνλ θόζκν»  
Γεκήηξε Δπαγγεινδήκνπ 

Ν Αζαλάζηνο Αγξαθηώηεο αγσληδόκελνο εηο ηνλ Ξξνύζν 
17 Ηνπλίνπ 1821.Athanasios Agrafiotis kämpft   in 
Pruthos   am 17. Juni 1821 

Ν Αζαλάζηνο εμ  Αγξάθσλ κε 500 κάρεηαη πεξί Ξξνύηνλ  
πξνο   12000   ηππηθόλ. 
 Athanasios aus Agrafa mit 500 Kämpfen um “Pruton“ 
um 12000 Kavallerie 
 

Peter von Hess 1792-1871 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ Ή  ΑΝΑΓΝΩΣΑΡΑ 
                    Ν Αλαγλσζηαξάο ληθά ηνπο Ρνύξθνπο ζην Βαιηέηζη 

                             Anagnostaras besiegt die Türken in Valtetsi  

Peter von Hess 1792-1871 



Πηηο 27 Καξηίνπ ηνπ 1821 ν Αζαλάζηνο 
Γηάθνο, κεηά από δνμνινγία ζηε Κνλή 
ηνπ Νζίνπ Ινπθά, θεξύζζεη ηελ 
Δπαλάζηαζε ζηελ Αλαηνιηθή Πηεξεά 
Διιάδα.  

   ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΓΗΑΘΝΠ 

Peter von Hess 1792-1871 

                 Ν Γηάθνο νδεγεί ηνπο Γεξβελνρσξίηεο ζηνλ αγώλα.  

Diakos führt die Dervenochoriten im Kampf  an.  

«Δγώ Γξαηθόο γελλήζεθα, 
 Γξαηθόο ζει‟ λα πεζάλσ». 



ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΘΑΛΑΘΑΟΖΠ  

«Ν Αζαλάζηνο Θαλαθάξεο θαηαιακβάλεη ηελ Ξάηξαλ» 

”Athanasios Kanakaris besetzt Patras „ 

Ν Αζαλάζηνο Θαλαθάξεο (Ξάηξα, 1760 – 
Δξκηόλε, 14 Ηαλνπαξίνπ 1823) ήηαλ 
Ξαηξηλόο πνιηηηθόο θαη πξνεζηόο. Έιαβε 
κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη 
δηαηέιεζε πξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ 
Πώκαηνο ηνπ λένπ ειιεληθνύ 
θξάηνπο.Ήηαλ από ηηο επγελέζηεξεο 
κνξθέο ηεο επαλαζηάζεσο θαη πνιινί 
ηζηνξηθνί έγξαςαλ γηα ην ήζνο ηνπ. 
Σαξαθηεξηζηηθά ν Πππξίδσλ Ρξηθνύπεο 
ηνλ ραξαθηήξηζε σο «ηνλ 
δεκνθξαηηθώηεξνλ ησλ πξνπρόλησλ», ν 
Ξαλαγηώηεο Πνύηζνο ηνπ αθηέξσζε 
ζηίρνπο ζηνπο νπνίνπο ζαπκάδεη ηελ 
πξνζσπηθόηεηα ηνπ, ν Αιέμαλδξνο 
Πνύηζνο ηνλ ραξαθηήξηζε «άξηζην Αραηό»  

Peter von Hess 1792-1871 



Konstantinos Kanaris :Griechischer Admiral, 
Revolutionär und Politiker 
Karl von Krazeisen (1794 – 1878) 

-Να, μύπλεζα εθείλν ην πξσί θαη 
είπα: 
Απόςε Κσζηαληή, ζα πεζάλεηο γηα 
ηελ Ειιάδα. 
 

Πηηο 30 Απξηιίνπ 1831, ν λαύαξρνο 
Θσλ. Θαλάξεο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο 
ηνλ αδειθό ηνπ Θπβεξλήηε Βηάξν 
Θαπνδίζηξηα, κεηαμύ άιισλ 
πιεξνθνξηώλ γηα ηελ ηξαγηθή 
θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο, γξάθεη:  
 
 
 
«Δελ κέλεη πιένλ ίρλνο ειπίδνο δηα 
λα ζεξαπεπζεί ε πιεγή κε 
έκπιαζηξα καιαθηηθά· απηά ίζσο 
επαπεηινύλ εηο ηελ γάγθξελαλ!» 



O Kαλάξεο ππξπνιεί πεξί ηελ Σίνλ ηελ Λαπαξρίδα ηνπ 
Θαξά Αιή   

Kanaris zündet Kara Alis Flaggschiff um Chion an.  

Peter von Hess 1792-1871 Georg Emanuel Opiz (1775-1841) 

Πθελή από ηνλ πόιεκν ηεο 
Αλεμαξηεζίαο κε ηνλ Θσλζηαληίλν Θαλάξε 

Szene aus dem Unabhängigkeitskrieg mit 
Konstantinos Kanaris  



Ludwig von Schwanthaler   1802-1848 

O Kαλάξεο ππξπνιεί πεξί ηελ Σίνλ ηελ Λαπαξρίδα ηνπ Θαξά Αιή 

Kanaris zündet Kara Alis Flaggschiff um Chion an  
   





 
 

Γεώξγηνο Θαξατζθάθεο, (1827),  

«Όπνηνο ζέιεη λα θνπκαληάξε 
ηνπο Έιιελεο πξέπεη λα βαζηάε 
έλα δηζάθη γεκάην, νκπξόο ην 
Σξηζηό, πίζσ ηνπο δηαόινπο θαη 
ζηε κέζε ην ρξπζάθη.» 

 

Ιίγν πξνηνύ πεζάλεη ν αηίζαζνο απηόο 
καρεηήο είπε ζηνλ ζηξαηεγό Καθξπγηάλλε 
πνπ ηνλ επηζθέθζεθε λα ηνλ δεί : 
 --" Δγώ πεζαίλσ ...όκσο εζείο λα είζηε 
κνληαζκέλνη θαη λα βαζηήμεηε ηελ παηξίδα 
!..." 

Tν εκηηειέο πνξηξέην ηνπ Γηώξγνπ Θαξατζθάθε, πνπ 
θηινηερλήζεθε ιίγν πξηλ (κέξεο ίζσο) ην ζάλαην ηνπ 
ζηξαηεγνύ ζηε κάρε ηνπ Αλαιάηνπ.  

Karl August Krazeisen (1794-1878) 

Das unvollendete Porträt von George Karaiskakis, kurz 
vor (vielleicht Tagen) dem Tod des Generals in der 
Schlacht von Analatos gemalt.  

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΑΦΠΘΑΘΖΠ   



Georgios Karaiskakis Genaral des griechischen Unabhängigkeitskriegen  
                  

Δξσηεζείο πόηε κεη‟ επλνίαο 
από ηνλ Αιή παζηά ην «ηη ζέιεηο 
λα ζε θάκσ, κσξέ 
Καξατζθάθε»; απεθξίζε: 
 
«Αλ κε γλσξίδεο άμηνλ δη‟ 
απζέληελ, θάκε κε απζέληελ. 
Αλ κε γλσξίδεο άμηνλ δηα 
ρνπζκεθηάξελ (δνύινλ), θάκε 
κε ρνπζκεθηάξελ. Αλ κε 
γλσξίδεο αλάμηνλ ηνπ παληόο, 
ξίςαη κε εηο ηεο ιίκλεο ησλ 
Ησαλλίλσλ ηνλ γηαιόλ» 

Karl August Krazeisen (1794-1878) 

Γεώξγηνο Θαξατζθάθεο ζηξαηάξρεο  ηνπ 
Διιεληθνύ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηεο 
Αλεμαξηεζίαο  



 

 

 

 

Georgios Karaτskakηs  
“Der Sieg von Arachova  am 24. November” 

«Φνβηηδηάξεο ην αζθέξη σο 
παλνύθια ην κνιεύεη 
Θαη δεηιόο απειπηζκέλνο γίλεηαη 
αλδξεησκέλνο.» 

«Καη’ αξράο εμηπάζζελ, νγιήγνξα όκωο 

εθηιηωζήθακελ θαη ειπίδω λα ηνπ θνζηίζε ε 

θηιία κνπ. Δίπακε πνιιά, εθείλνο κε ηελ 

ηδέαλ όηη έρεη ξαγηάδεο ηνπο Έιιελαο θαη εγώ 

κε ηελ ηδέαλ όηη είκεζα ειεύζεξνη.(από 

επηζηνιή ηνπ Καξαϊζθάθε πξνο ηνλ 

Κνινθνηξώλε, ζρεηηθά κε ζπλάληεζή ηνπ κε 

ηνλ Κηνπηαρή) Peter von Hess 1792-1871 

Γεώξγηνο Καξαϊζθάθεο  
«Ζ λίθε ηεο Αξάρσβαο ζηηο 24 Λνεκβξίνπ»  



«Ν πνιεκαξρεγόο ν θαιόο, πξέπεη λα 
έρε θξνλήκαηα ηνπ πεηεηλνύ (δηα ην 
αξρηθόλ), ακλεζηθαθίαλ ηνπ 
ζθύινπ (δηα λα αγαπάηαη), αλδξίαλ 
θαη ζεσξίαλ ηνπ ιένληνο (δηα λα 
πξνμελεί ζέβαο θαη θόβνλ), ύπλνλ θαη 
πόδαο ιαγσνύ (δηα λα είλαη ηαρύο θαη 
άγξππλνο, θαηά ην „νπ ρξε παλύρηνλ 
εύδεηλ βνπιεθόξνλ άλδξα, σ ιανί 
επηηεηξάθαηαη, θαη ηόζα κέκειε‟) θαη 
πνλεξίαλ γπλαηθόο (δηα λα απαηά θαη 
λα έιθε αλζξώπνπο)». 

Georgios Karaτskakis im Kampf 1829  

Christian Johann Georg Perlberg (1806-1884) 

Ν Γεώξγηνο Θαξαίζθάθεο ζηε κάρε 1829 



Δηθόλα από ιηζνγξαθία ηνπ Κύιιεξ, 
ζρέδην εθ ηνπ θπζηθνύ. Φέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ Θαπνδίζηξηα κε ηε θξάζε: 
«Απηό πνπ κε θνιαθεύεη πεξηζζόηεξνλ 
είλαη λα δήζσ εηο ηελ αλάκλεζηλ ησλ 
αλζξώπσλ ».  
Ζ ιηζνγξαθία επαλεθηππώζεθε ζηελ 
Θαξιζξνύε κε ζθνπό ηα έζνδα από ηηο 
πσιήζεηο λα δηαηεζνύλ ππέξ ηνπ Αγώλα 
ησλ Διιήλσλ. 

Der Graf Ioannis Kapodistrias war ein  
griechischer  Diplomat und Politiker. Er 
diente als Außenminister des Russischen 
Reiches  und später als erster Gouverneur 
des neuen griechischen Staates während der 
Übergangszeit, in der das Land unter dem 
Schutz der Großmächte stand. 

Ν Θόκε Ησάλλεο Θαπνδίζηξηαο ήηαλ 
Έιιελαο δηπισκάηεο θαη πνιηηηθόο. 
πεξέηεζε σο πνπξγόο Δμσηεξηθώλ 
ηεο Οσζηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη 
αξγόηεξα σο ν πξώηνο θπβεξλήηεο ηνπ 
λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαηά ηε 
κεηαβαηηθή πεξίνδν, όηαλ ε ρώξα ήηαλ 
ππό ηελ πξνζηαζία ησλ κεγάισλ 
δπλάκεσλ.  

https://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://www.wikiwand.com/el/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82


       Ζ ίδξπζε ηνπ Ξαλειιελίνπ από ηνλ Ησάλλε Θαπνδίζηξηα 

         Die Gründung von Panhellenic durch Ioannis Kapodistrias  



Ν Ξαλαγηώηεο Θεθάιαο πςώλεη ηε ζεκαία ηεο 
ειεπζεξίαο ζηα ηείρε ηεο Ρξίπνιεο 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ   ΘΔΦΑΙΑΠ 

Peter von Hess (1792-1871) 
 

Panajiotis Kefalas richtet die Fahne  der 
Freiheit auf  den Mauern von Tripolis  

«Εηο όινπο ηνύηνπο ηνπο πνιέκνπο 
εμώδεπζα εμ ηδίσλ κνπ θαη αξθεηά 
ρξήκαηα, θαηά ηα αλά ρείξαο κνπ 
θαηάζηηρα. Ταύηαο ηαο εθδνπιεύζεηο κνπ 
αλαθέξσ εηο ην ζεβαζηόλ Μηληζηέξηνλ 
λα ηαο παξαζηήζε όπνπ αλήθεη, δηα λα 
δνζή θαη εηο εκέ ην αλάινγνλ 
ζηξαηησηηθόλ αμίσκα, θαζώο θαη εηο 
άιινπο πνιινύο παηξηώηαο εδόζε. Μέλσ 
παλεπζεβάζησο. Ο δνύινο ζαο, 
Παλαγηώηεο Κεθάιαο». 
        
  Ν Θεθάιαο, ζεκλόο θαη αληδηνηειήο 
παηξηώηεο, δελ ζηακάηεζε λα 
αγσλίδεηαη.   

https://gr.pinterest.com/amvrakiablogspo/
https://gr.pinterest.com/amvrakiablogspo/


 

Theodoros Kolokotronis war ein griechischer 
Freiheitskämpfer, Partisanenführer und 
Generalfeldmarschall in der Revolution von 1821. 
Er ist auch bekannt als der „Alte von Morea 
(Peloponnes)“.  

«Ν Θεόο έβαιε ηελ ππνγξαθή ηνπ γηα ηε 
ιεπηεξηά ηεο Διιάδαο θαη δελ ηελ παίξλεη 
πίζσ.» 
 
 
 
 
«Κηα θνξά εβαπηίζηεκελ κε ην ιάδη, 
βαπηηδόκεζα θαη κία κε ην αίκα δηα ηελ 
ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο καο.» 
 
 

Karl Krazeisen, 17 94-187  

Ν Θεόδσξνο Θνινθνηξώλεο ήηαλ 
Έιιελαο  αξρηζηξάηεγνο θαη εγεηηθή 
κνξθή ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821.΄Δγηλε 
γλσζηόο θαη ζαλ «Γέξνο ηνπ Κνξηά». 



 

 

Mittag des 26. Juli 1822  in Dervenakia  

«Όηαλ απνθαζίζακε λα θάκνπκε 
ηελ Επαλάζηαζε, δελ 
εζπιινγηζζήθακε, νύηε πόζνη 
είκεζα, νύηε πσο δελ έρνπκε 
άξκαηα, νύηε όηη νη Τνύξθνη 
εβαζηνύζαλ ηα θάζηξα θαη ηαο 
πόιεηο, νύηε θαλέλαο θξόληκνο καο 
είπε; «πνύ πάηε εδώ λα πνιεκήζεηε 
κε ηα ζηηαξνθάξαβα βαηζέιηα». 
Αιιά, σο κηα βξνρή, έπεζε εηο όινπο 
καο ε επηζπκία ηεο Ειεπζεξίαο καο 
θαη όινη θαη νη θιεξηθνί θαη νη 
πξνεζηνί θαη νη θαπεηαλαίνη θαη νη 
πεπαηδεπκέλνη θαη νη έκπνξνη, 
κηθξνί θαη κεγάινη, όινη 
εζπκθσλήζακε εηο απηόλ ην ζθνπό 
θαη εθάκακε ηελ επαλάζηαζε». 
 
Θεόδσξνο Θνινθνηξώλεο (Από ην ιόγν ηνπ 
ζηελ Ξλύθα ζηηο 8 Νθησβξίνπ 1838). 

Peter von Hess (1792 – 1871) 

Ρν κεζεκέξη ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1822 ζηα Γεξβελάθηα  



   Γεώξγηνο Kνπληνπξηώηεο 

Ρέιε ηεο άλνημεο ηνπ 1824 ν 
δξαίνο πινηνθηήηεο θαη λένο 
πξόεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνύ 
(«πξσζππνπξγόο») Γεώξγηνο 
Θνπληνπξηώηεο πεξηγξάθεη µε 
γιαθπξά ιόγηα ζηνλ αδειθό ηνπ 
ην απόιπην αδηέμνδν ζην νπνίν 
είρε βξεζεί ε Δπαλάζηαζε ηξία 
µόιηο  ρξόληα µεηά ηελ εθδήισζή 
ηεο:  
 
«∆ελ δύλαµαη λα ζε πεξηγξάςσ 
εηο πόζελ ειεεηλήλ θαηάζηαζηλ 
επξίζθνληαη ηα πξάγµαηα ηεο 
Ξαηξίδνο· » 

Karl   Krazeisen,    1794-1878 



  

 

 

 

 

       ΑΝΓΡΔΑ    ΛΟΝΣΟ 

Πηηο 23 Καξηίνπ  θήξπμε ηελ 
επαλάζηαζε ζην Αίγην, εθδίσμε 
ηνπο Ρνύξθνπο  ρσξίο κάρε θαη ύςσζε 
ηελ  πξώηε Διιεληθή  επαλαζηαηηθή 
ζεκαία .Πηε δηάξθεηα ηεο 
επαλάζηαζεο δηνηθνύζε δηθό ηνπ 
ζώκα ζηξαηνύ, κε ην νπνίν πήξε 
κέξνο ζηελ πνιηνξθία ηεο Ξάηξαο θαη 
ηνπ Κεζνινγγίνπ. 

Ν Αλδξέαο Ιόληνο κε ηνπο Αλδξέα Εατκε θαη 
Νδπζζέα Αλδξνύηζν  θαηαιακβάλνπλ ηελ 
Βνζηίηζα 

Peter von Hess (1792 – 1871) 

Andreas Londos mit Andreas Zaimis und Odysseas 
Androutsos besetzen Vostitsa  



 

 
«Θαη 
ιεπηεξσζήθακελ 
από ηνπο 
Ρνύξθνπο  
θαη 
ζθιαβσζήθακελ 
εηο αλζξώπνπο 
θαθνξίδηθνπο όπνπ 
ήηαλ 
 ε αθαζαξζία ηεο 
Δπξώπεο.» 
 
 

Karl Krazeisen, 1794-187 

《Όηαλ κνπ πεηξάμνπλ ηελ παηξίδα θαη ηε 
ζξεζθεία  κνπ,ζα  κηιήζσ, ζα‟ λεξγήζσ  

θη‟ ό,ηη  ζέινπλ αο κνπ θάλνπλ》  

 
 



«Λίθε ησλ ππό ηνλ Καθξπγηάλλε Διιήλσλ ελ 
Ξεηξαηεί» 

Sieg  der Griechen  in   Piräus unter  der Führung von  
Makrygiannis  
 

“Ξαηξίδα…Ξνηέο απηόο δελ ζε 
ςύρξαλε εηο ηα δεηλά ζνπ θαη ηώξα 
πξόζπκνο λα πεζάλε δηά ζέλα γηα λα 
ζε ηδνύλεηα παηδηά ηνπ ειεύηεξε 
Διιάδα θη όρη παιηόςαζα ηεο 
ηπξαγλίαο θαη ησλ θνιάθσλ 
ηεο.Έρεηε γεηα όινη θαη ηελ ηπξαγλία 
λα κελ ηελ αθήζεηε λα θσιηάζε εηο 
ηελ παηξίδα,λα κελ ληξνπηάζεηε 
ηόζα αίκαηα νπνύ ρύζεθαλ.” 

 

 

Peter von Hess (1792 – 1871) 



ΑΛΓΟΔΑΠ     ΚΔΡΑΜΑΠ 

Peter von Hess (1792 – 1871) 

Ν Αληξέαο Κεηαμάο επηθεθαιήο ησλ Δπαηλεζίσλ ληθά 
ηνπο Ρνύξθνπο ζηε Κάρε ηνπ Ιάια.  Ηνπληνο  1821 

Andreas Metaxas besiegt die Türken in der Schlacht  
von Lala. Juni 1821  

  



ΑΛΓΟΔΑΠ    ΚΗΑΝΙΖΠ 

(Karl Krazeisen, 1794-1878)  

Ρν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα είλαη  
Αλδξέαο Βώθνο. 
Ρν Κηανύιεο είλαη ςεπδώλπκν θαη 
πξνέξρεηαη από ηε από ηε ιέμε 
«Κηανύι» πνπ ζεκαίλεη Βάξθα . 

Andreas Miaoulis  schlägt die türkische Flotte bei Kos 

Ν Αλδξέαο Κηανύιεο ρηππά ηνλ ηνπξθηθό ζηόιν 
θνληά ζηελ Θσ  

Peter von Hess (1792-1871) 



Peter von Hass (1792 – 1871) 

«Αδέιθηα, εγώ έθακα ην ρξένο κνπ θαη 
πεζαίλσ επραξηζηεκέλνο. Κείλεηε πηζηνί 
ζηελ Ξαηξίδα θαη πηζηνί δνύινη ηνπ Θενύ. 
Αθήζηε κε θαη ηξεράηε εθείλα πνπ εγώ 
άξρηζα» 

ΚΑΟΘΝΠ ΚΞΝΡΠΑΟΖΠ 
Ζ δνινθνλία ηνπ Κπόηζαξε 

Der Mord von Botsaris  



Ν Κπόηζαξεο επηηίζεηαη ζην ζηξαηόπεδν ησλ Ρνύξθσλ ζην Θαξπελήζη  

Botsaris greift das türkische Lager in Karpenisi an  
Ludwig von Schwanthaler (1802–1848)  



Franz   Seraph Hanfstaengl (1804-1877)  Georg Emanuel Opitz Georg Emanuel 
Opiz (1775-1841) 



ΚΞΝΚΞΝΙΗΛΑ  
H Κπνπκπνπιίλα  
«Ζ Θπξά ηεο Δπαλάζηαζεο»  

• Peter von Hess  (1792-1871) 
Bouboulina  die  Herrin der Revolution 

«Έραζα ην ζύδπγό  κνπ. Δπινγεηόο ν 
Θεόο! 
Ν πξεζβύηεξνο πηόο κνπ έπεζε κε ηα όπια 
αλά ρείξαο. Δπινγεηόο ν Θεόο! 
 
Ν δεύηεξνο πηόο κνπ δεθαηεηξαεηήο ηελ 
ειηθίαλ κάρεηαη κεηά ησλ Διιήλσλ θαη 
πηζαλώο λα εύξε έλδνμνλ 
ζάλαηνλ. Δπινγεηόο ν Θεόο! 
 
πό ηελ ζθηάλ ηνπ ζηαπξνύ ζα ξεύζε 
επίζεο ην αίκα κνπ. Δπινγεηόο ν Θεόο! 
 
  
Αιιά ζα ληθήζσκελ ή ζα παύζνκελ λα 
δώκελ. Θα έρνκελ όκσο ηελ παξεγνξίαλ 
όηη δελ αθήζακελ όπηζζελ εκώλ δνύινπο 
Έιιελαο" 
 
 
(Ιόγνο ηεο Ιαζθαξίλαο Κπνπκπνπιίλαο 
πξνο ηνπο Έιιελαο πξνθξίηνπο). 
 
  

https://gr.pinterest.com/amvrakiablogspo/


ΞΑΙΑΗΥΛ ΞΑΡΟΥΛ ΓΔΟΚΑΛΝΠ 

  

Peter von Hass (1792 – 1871) 

Ρν Διιεληθόλ Έζλνο, αθ‟ νύ 
ππέθπςελ εηο ηνλ βάξβαξνλ θαη 
ζθιεξόηαηνλ δπγόλ ηεο 
Νζσκαληθήο ηπξαλλίαο, 
πζηεξήζε όρη κόλνλ ηελ 
ειεπζεξίαλ ηνπ, αιιά θαη παλ 
είδνο καζήζεσο…θαη ήηνλ 
ελδερόκελνλ λα εθιείςε δηόινπ 
από ην Έζλνο ε Διιεληθή 
γιώζζα, εάλ δελ ηελ δηέζσδελ ε 
Δθθιεζία πξνο ήλ νθείιεηαη θαη 
θαηά ηνύην επγλσκνζύλε». 
(Ν Ξαιαηώλ Ξαηξώλ Γεξκαλόο) 

Ν Ξαιαηώλ Ξαηξώλ Γεξκαλόο επινγεί ηα όπια 
ησλ Δπαλαζηαηώλ.  
 

Der Metropolit  Germanos  segnet  die Waffen der 
Revolutionäre  



Ν Φηιηθόο θαη 
πξσηεξγάηεο ηεο 
επαλαζηαηηθήο δξάζεο 
ζηελ Ύδξα α θήξπμε ηνλ 
αγώλα ζην λεζί ηνπ. 
ςώλνληαο ην ιάβαξν ηεο 
επαλάζηαζεο ηε λύρηα ηεο 
27εο Καξηίνπ 1821 

Peter von Hass (1792 – 1871) 

ΑΛΡΥΛΖΠ    ΝΗΘΝΛΝΚΝ 

Economou predigt Freiheit in Hydra  

Ν Νηθνλόκνπ θεξύηηεη ελ Ύδξα ηελ ειεπζεξίαλ  



Ν Γεσξγάθεο Νιύκπηνο (1772-1821) 
ήηαλ αξκαηνιόο, Φηιηθόο, αγσληζηήο 
ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, από 
ηνπο πην άμηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 
Αιεμάλδξνπ ςειάληε θαηά ηνλ 
αγώλα ζηηο Ξαξαδνπλάβηεο 
Ζγεκνλίεο. Πθνηώζεθε θαηά ηελ 
πνιηνξθία ηεο κνλήο Πέθνπ από ηνπο 
Ρνύξθνπο, όηαλ αλαηίλαμε ηελ 
ππξηηηδαπνζήθε, γηα λα κελ πέζνπλ, 
απηόο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ, ζηα 
ρέξηα ησλ Ρνύξθσλ.  

ΓΔΥΟΓΑΘΖΠ ΝΙΚΞΗΝΠ 
Ν Γεσξγάθεο Νιύκπηνο κε ηέζζεξηο ζπληξόθνπο ηνπ αλαηηλάδεη  
ην κνλαζηήξη ηνπ Πέθνπ 

Georgakis Olympios und seine vier Gefährten 
sprengen das Kloster Sekos  

Ρνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1820 έγξαθε ζηνλ 
Αιέμαλδξν ςειάληε: "ππόζρνκαη λα 
αγσληζηώ σο ηελ πζηεξηλήλ ξαλίδα ηνπ 
αίκαηνο κνπ ρσξίο πνηέ λα κε δεηιηάζεη 
θακκία αλζξώπηλνο πεξίζηαζηο" 

Peter von Hass (1792 – 1871) 



ΞΑΛΝΟΓΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Peter von Hess (1792-1871) 

Ν Ξαλνπξγηάο θπξηεύεη ηνλ Αθξνθόξηλζν 

Panourgias erobert Akrokorinth  

Πηηο 27 Καξηίνπ 1821 ύςσζε ηε 
ζεκαία ηεο επαλάζηαζεο ζηελ 
Άκθηζζα ,ηελ πξώηε πόιε ηεο 
Πηεξεάο Διιάδαο πνπ ύςσζεθε ε 
ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο. Ιίγεο 
εκέξεο αξγόηεξα ζηηο 10 Απξηιίνπ 
1821, πεξηήιζε ζηα ρέξηα ησλ 
επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ ηεο 
Πηεξεάο Διιάδαο ην Θάζηξν ηεο 
Άκθηζζαο (Πάισλα). Δπξόθεηην γηα 
ηελ πξώηε ηζρπξή ζέζε πνπ 
θαηαιακβαλόηαλ θαη απηό ήηαλ 
θπξίσο έξγν ηνπ κέρξη ηόηε 
αξκαηνινύ Ξαλνπξγηά.  



ΠΕΣΡΟΜΠΕΗ     ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗ  

«Αγαπεκέλε κνπ Ξαηξίδα! Πε απνραηξεηώ! 
Απηά είλαη ηα ηειεπηαία ιόγηα κνπ, ε γξαπηή 
εμνκνιόγεζή κνπ ιίγν πξηλ παξνπζηαζηώ ζηνλ Ξιάζηε 
θαη Θεό κνπ. 
Γελ ρόξηαζα πνηέ εζληθή λίθε ρσξίο λα θιάςσ γηα ηνλ 
ζάλαην ησλ παηδηώλ κνπ, ησλ αδειθώλ κνπ, ησλ 
ζπγγελώλ κνπ, ησλ αλζξώπσλ κνπ. Ζ κόλε κνπ 
παξεγνξηά είλαη όηη μεπιήξσζα ηα ρξέε κνπ πξνο ηελ 
παηξίδα.   

F. Aichholzer 

Peter von Hess (1792-1871) 

Petrobeis Mavromichalis mit den 
griechischen Freiheitskämpfer von 
Messinia.  



22 Ηνπλίνπ / 4 Ηνπιίνπ 
1826: Κάρε ηεο 
Βέξγαο-Γηξνύ Ζ κάρε 
ήηαλ ε κνλαδηθή 
επηηπρία ηεο 
επαλάζηαζεο ην 1826 
θαη εμαζθάιηζε ηελ 
ύπαξμε θαη αζθάιεηα 
ηεο Κάλεο, πνπ δελ 
δέρηεθε μαλά επίζεζε 



 

 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΛΑΠΟΤΣΑ 

Ν Ξιαπνύηαο  ππεξαζπίδεηαη ηα Γεξβέληα θαη ηνλ  Ηζζκό . 

Plapoutas  verteidigt  Dervenia und  «Isthmus»  

Peter von Hess (1792-1871) 

Ήπωαρ ηηρ Δλληνικήρ Δπανάζηαζηρ, 
ζηπαηιωηικόρ και πολιηικόρ. 
 Καηά ηην Δπανάζηαζη, επικεθαλήρ ζώμαηορ και 
ςπό ηιρ διαηαγέρ ηος Θεόδωπος Κολολοηπώνη, 
έλαβε μέπορ ζηιρ πεπιζζόηεπερ επισειπήζειρ 
(Βαληέηζι, Λάλα, Σπιπολιηζά, Μανιάκι, 
Ακποκόπινθορ, Πάηπα, Γεπβενάκια) και 
διακπίθηκε για ηη θπόνηζη και ηην ανδπεία ηος. 
Σην πολεμική ηος δπαζηηπιόηηηα εξιζηοπεί ζηο 
βιβλίο ηος «Γιοπθώζειρ και Παπαηηπήζειρ ζηην 
Ιζηοπία ηηρ Δλληνικήρ Δπανάζηαζηρ ηος 
πςπίδωνα Σπικούπη». Σο 1823 έλαβε ηον βαθμό 
ηος ζηπαηηγού και μεηά ηην απελεςθέπωζη 
διεηέλεζε διοικηηήρ σιλιαπσίαρ αηάκηων 
ζηπαηεςμάηων και ηο 1832 ζηπαηηγόρ. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 ΞΑΡΟΗΑΟΣΖΠ ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ Ν Δ΄  

Ν απαγρνληζκόο  ηνπ Ξαηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄  

Das  Erhängen  des Patriarchen  Gregor  V. 

Ζ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο ζηελ 
Ξεινπόλλεζν ήηαλ ε θαηαδίθε ηνπ. Πε 
κηα θίλεζε ηξνκνθξαηίαο θαη πςεινύ 
ζπκβνιηζκνύ πξνο ηνπο ρξηζηηαληθνύο 
πιεζπζκνύο (ν παηξηάξρεο είλαη θεθαιή 
ηνπ Κηιιέη ησλ Σξηζηηαλώλ), ν 
Γξεγόξηνο θεξύρζεθε έθπησηνο από ηνλ 
Πνπιηάλν σο «αλάμηνο (…) αγλώκσλ (…) 
θαη άπηζηνο», ζπλειήθζε, βαζαλίζηεθε, 
θξεκάζηεθε επηδεηθηηθά ζηελ 
κεζεκβξηλή πύιε ηνπ Ξαηξηαξρείνπ 
(πνπ παξακέλεη ζθξαγηζκέλε σο 
ζήκεξα) γηα ηξείο κέξεο θαη θαηόπηλ ην 
πηώκα ζύξζεθε ζηνπο δξόκνπο ηεο 
Ξόιεο, θαη πεηάρηεθε ζην Βόζπνξν. Ν 
θαπεηάληνο ηνπ ξσζηθνύ πινίνπ «Άγηνο 
Ληθόιανο», Καξίλνο Πθιάβνο από ηελ 
Θεθαινληά, ην αλαθάιπςε ηξείο κέξεο 
κεηά θαη ην αλέζπξε. Θάθηεθε ζηελ 
Νδεζζό θαη ην 1871 ηα ιείςαλά ηνπ 
κεηαθέξζεθαλ ζηελ Αζήλα, ζηε 
Κεηξόπνιε. Αγηνπνηήζεθε ην 1921 ζηελ 
εθαηνληαεηεξίδα ηεο επαλαζηάζεσο. 



(Karl Krazeisen, 1794-1878)  

Θσλζηαληίλνο Ληθόδεκνο  Ξπξπνιεηήο ηνπ 1821 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΗΘΝΓΖΚΝΠ  

Konstantinos Nikodimos  von  1821  

. Γηνξίζηεθε ην 1821 από ηελ Βνπιή ησλ 
Ταξώλ γξακκαηέαο ζην πινίν ηνπ 
Ληθνιάνπ Αξγύξε. Ξήγε θαη απηόο 
ζηε Σίν  γηα λα πνιεκήζεη ηνπο 
Νζσκαλνύο Ρνύξθνπο πνπ είραλ 
αγθπξνβνιήζεη εθεί. Πηηο 24 
Πεπηεκβξίνπ 1824 αλαηηλάδεη ζηνλ αέξα 
κηα θνξβέηα θαη ελ ζπλερεία επηηειεί 
επαλεηιεκκέλεο άιιεο εθόδνπο κε ην 
ππξπνιηθό ηνπ. Υο θπβεξλήηεο 
ππξπνιηθνύ έιαβε κέξνο ζηε λαπηηθή 
επηρείξεζε ζην Ρξίθεξη (1823), 
ζηε Πάκν (1824) θαη 
ζην Κεζνιόγγη (1826). 
Ξήξε πξναγσγή ζε βαζκό Ξινίαξρνπ 
ηνπ Ξπξνβνιηθνύ   θαη ζπλέρηζε λα 
κάρεηαη κέρξη ην 1827. Κέηα ηελ 
απειεπζέξσζε δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο 
"Δπηηξνπήο Δζληθνύ Πηόινπ".  



 
 

  Die   Seeschlacht   von   Navarino 

H Λαπκαρία   ηνπ    Λαβαξίλνπ 

Ludwig von Schwanthaler   1802-1848 



 

 

  

 

Personifizierung der Stadt von Mesologgi 



"Ν Καπξνθνξδάηνο ππεξαζπίδεηαη ην Κεζνιόγγη"  

Ludwig von Schwanthaler   1802-1848 

Mavrokordatos verteidigt Messolonghi 



 
 

 
 

Ν Γεώξγηνο Παρηνύξεο , λίθε θαηά ζάιαζζαλ πεξί  Πάκνλ  

George Sachtouris, Sieg auf dem Seeweg 
um Samos  

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΑΣΡΝΟΖΠ 

 Ν Γεώξγηνο Παρηνύξεο (1783-1841) 
ήηαλ αγσληζηήο ηνπ 1821 θαη 
αμησκαηηθόο ηνπ Ξνιεκηθνύ 
Λαπηηθνύ. Ξήξε κέξνο ζηελ 
επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζπκκεηείρε 
ζε πνιιέο λαπκαρίεο όπσο απηέο ησλ 
Ξαηξώλ, Ππεηζώλ, Γέξνληα, Πάκνπ 
θ.α. Ρνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 1826 
αλεθνδίαζε ην πνιηνξθεκέλν 
Κεζνινγγη  θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 1827 
πήξε κέξνο ζηελ απνηπρεκέλε 
επηρείξεζε ηνπ Θόρξαλ γηα ηελ 
ππξπόιεζε ηνπ αηγππηηαθνύ ζηόινπ 
ζηα λεξά ηεο Αιεμάλδξεηαο. 
Κε ηελ έιεπζε ηνπ Θαπνδίζηξηα 
δηνξίζηεθε αξρεγόο ηεο κνίξαο ησλ 
αθηώλ ηεο Κεζζελίαο. Γξήγνξα 
όκσο ηάρζεθε κε ηνπο 
αληηπνιηηεπόκελνύο ηνπ. 

Peter von Hess 1792-1871 

https://www.sansimera.gr/articles/243


ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΠΗΠΗΛΖΠ 

(Karl Krazeisen, 1794-1878)  

Ν Γεώξγηνο Πίλεζ κπήζεθε ζηε Φηιηθή 
Δηαηξεία ην 1819. Θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε 
ην 1821 ζηελ Ζιεία θαη βνήζεζε 
ζεκαληηθά ηνλ αγώλα. Θεσξείηαη σο έλαο 
από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο ηξνθνδόηεο ησλ 
επαλαζηαηηθώλ ζσκάησλ ηεο 
Ξεινπνλλήζνπ. Πηνλ ζηξαηησηηθό αγώλα 
δηαθξίζεθε θπξίσο ζηηο κάρεο ηεο Ξάηξαο, 
ηνπ Ιάια θαη ηνπ Σιεκνπηζίνπ. 

George Sisinis (1769-1831) war Politiker  
und Führer der griechischen Revolution von 1821  

Ν Γεώξγηνο Πηζίλεο (1769-1831) ήηαλ πνιηηηθόο θαη 
νπιαξρεγόο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821  

 Ζ ζεκαία πνπ θέξεηαη λα ύςσζε ζηελ Ήιηδα ην Κάξηην ηνπ 
1821 εθηίζεηαη ζην Δζληθό Ηζηνξηθό Κνπζείν (θηίξην Ξαιηάο 
Βνπιήο) ζηελ Αζήλα. 

Griechische Fahne mit den Symbolen der Phili ki Heta iria 
von 1821 



     ΠΡΑΦΘΝΞΝΙΝΠ  

Ν Πηατθόπνπινο θπξηεύεη ην Ξαιακήδη.   

Staikopoulos erobert Palamidi. 

Peter von Hess (1792-1871) 

Ν δαθλνζηεθαλσκέλνο ήξσαο ηνπ 
1821 Πηάτθνο Πηατθόπνπινο, «ν 
θνπληνζεηάθεο» όπσο ηνλ 
απνθαινύζε ε εξσηθή 
Κπνπκπνπιίλα, κε ηελ έλαξμε ηεο 
επαλάζηαζεο  ηνπ 1821 ζύζηεζε 
δηθό ηνπ ζηξαηησηηθό ζώκα θαη από 
ηελ Ύδξα πέξαζε ζην Άξγνο. 
Νξγάλσζε ηελ αληίζηαζε θαηά ηνπ 
Θεραγηάκπεε θαη μεθίλεζε ηελ 
πνιηνξθία ηνπ Λαππιίνπ. Ρειηθά 
ζηηο 29 Λνεκβξίνπ ηνπ 1822 καδί κε 
ηνλ Γεκήηξην Κνζρνλεζηώηε 
θαηέιαβε ην Ξαιακήδη, πξάμε γηα 
ηελ νπνία έκεηλε γλσζηόο ζηελ 
ηζηνξία.... 
 
 



ΝΙΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΔΛΟΠΟΤΛΟ 

Karl von Krazeisen (1794 – 1878)  

«Πξακαηεπηήο δελ ήκνπλα  

Η κνίξα κνπ ην ζέιεζε λα γίλω 

θαπεηάληνο . 

Μα δε ζα ήηαλε ζωζηό λα 

θάλω πξακάηεηα  ην 

θαπεηαλιίθη κνπ γηα λα 

θαδαληίζω!!!!!» 

 

 «Γελ ζέιω ηίπνηα. Θέιω λα 

δω ηελ παηξίδα κνπ 

ιεύηεξε». 



Nikitaras, der die Kavallerie von Dramali  Pascha 
zerstört hat, heißt Turkophagus.  

Peter von Hess 1792-1871 

Ν Ληθεηαξάο θαηαζξαύζαο ην ηππηθόλ ηνπ Γξάκαιε παζά 

επνλνκαδεηαη «Ρνπξθνθάγνο»  

«Έγελλήζεθα είο έλα ρσξηό 
Κεγάιε Άλαζηάζνβα 
άπεδώζε άπό ηνύ Κπζηξά 
πξόο ηήλ Θαιακάηα. Ό 
πξνπάππνο κνπ ήηνλ 
πξνεζηόο θαί ν παηέξαο 
κνπ  έθπγε δεθάμη ρξόλσλ θαί 
έπήγε κέ ηά ζηξαηεύκαηα ηά 
ξνύζηθα ζηήλ Ξάξν θαί ήηνλ 
πνιεκηθόο. Ρόλ έζθόησζαλ είο 
ηήλ Κνλνβαζηά καδί κ‟ έλαλ 
αδειθό κνπ θαί κε έλαλ 
θνπληάδν κνπ. Άπό έληεθα 
ρξνλώλ καδί κέ ηόλ παηέξα 
κνπ έζεξλα άξκαηα». 



Η Μόζτφ Τδαβέιια  ο Λάκπρος 

Τδαβέιιας είλαη δσο ηδηαίηερα 

εκβιεκαηηθές θαη ερφηθές κορθές 

ηες προεπαλαζηαηηθής περηόδοσ. 

Καηά ηε δηάρθεηα ηες κάτες ηες κία 

τούθηα Σοσιηφηώλ λίθεζε 10.000 

ηοσρθαιβαλούς. Η Μόζτφ, 

επηθεθαιής 400 Σοσιηφηηζζώλ, 

έηρευαλ ζε θσγή ποισάρηζκοσς 

ετζρούς ποσ επητείρεζαλ λα ηης 

αητκαιφηίζοσλ. Ο ερφηζκός ηες 

Μόζτφς έτεη απαζαλαηηζηεί ζηα 

δεκοηηθά ηραγούδηα θαη έτεη 

επερεάζεη θαη ηελ θηιειιεληθή 

ηέτλε.  

Ζ Κόζρσ Ρδαβέιια πάλσ από ηνλ ζνβαξά 
ηξαπκαηηζκέλν Ιάκπξν Ρδαβέιια ζηε κάρε ηεο 
Θηάθαο (Ηνύιηνο 1792).  

ΚΝΠΣΥ   ΡΕΑΒΔΙΙΑ 

Moscho Ρzavella bei  dem schwer verletzten Lambros Tzavella 
in der Schlacht von Kiafa (Juli 1792). 

Karl Wilhelm Freiherr von (1788 – 1861) 



ΘΗΡΠΝΠ  ΡΕΑΒΔΙΙΑΠ  

  

O Θπξηάθνο "Θίηζνο" Ρδαβέιαο    
αγσληζηήο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ ΄21  από ην Πνύιη 
ηεο Ζπείξνπ θαη κεηέπεηηα ζηξαηεγόο, ππνπξγόο θαη 
πξσζππνπξγόο. 

Kämpfer der Revolution von '21 von Souli von   Epirus 
und später General, Minister und Premierminister 

Πηηο 25 Καξηίνπ 1826 
πξσηαγσλίζηεζε ζηε κάρε ηεο 
Θιείζνβαο, θαηά ηελ νπνία 
επηθεθαιήο 137 αγσληζηώλ ζην 
εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Ρξηάδαο 
απώζεζαλ ηα Ρνπξθν-
Αηγππηηαθά ζηξαηεύκαηα πνπ 
επηρείξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην 
λεζάθη, πξνθαιώληαο ηνπο 
ηξνκαθηηθέο απώιεηεο (πεξίπνπ 
3.500 Νζσκαλνί λεθξνί θαη 
ηξαπκαηίεο). Θαηά ηελ εξσηθή 
έμνδν ησλ Κεζνινγγηηώλ 
αξρεγόο 2.500 αλζξώπσλ 
έζπαζε ηηο γξακκέο ησλ 
Ρνύξθσλ θαη πήγε ζηα Πάισλα 
κε 1.300 άλδξεο.  

Karl von Krazeisen (1794 – 1878)  



ΡΝΚΞΑΕΖΠ     ΗΑΘΥΒΝΠ 

Ν Γεώξγηνο Ρνκπάδεο ήηαλ θηιηθολαύαξρνο ηεο λαπηηθήο κνίξαο ηεο Ύδξαο. Γηα ηνλ αγώλα 
αθηέξσζε όιε ηελ πεξηνπζία ηνπ ελώ πξόζθεξε θαη ηα ηέζζεξα πινία ηνπ, ηα νπνία ηα 
κεηέηξεςε ζε πνιεκηθά. Ήηαλ ν πξώηνο πνπ εηζεγήζεθε ηελ ρξήζε ππξπνιηθώλ, ηα νπνία 
απνδείρηεθαλ ηξνκεξά όπια ζηνλ Αγώλα ηνπ 1821. Ππκκεηείρε ζηελ επηρείξεζε εμέγεξζεο 
ηεο Σίνπ θαη ζηε λαπκαρία ηεο Δξεζζνύ. Πηε ζπλέρεηα έζπεπζε ζηηο Θπδσλίεο ώζηε λα ζώζεη ηνλ 
άκαρν πιεζπζκόο ηνπο από ηελ εθδηθεηηθή καλία ησλ Ρνύξθσλ. Ρνλ Ηνύιην ηνπ  1821 ζπκκεηείρε 
επίζεο ζηελ εθζηξαηεία δηάζσζεο ηεο Πάκνπ, όπνπ ν Νζσκαληθόο ζηόινο επηρείξεζε πνιηνξθία 
ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ λεζηνύ.  

Ν Ρνκπάδεο ππξπνιεί ην πξώην ηνπξθηθό ηξίθξνηνλ 

Peter von Hess 1792-1871 Karl von Krazeisen (1794 – 1878)  



ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΤΨΗΛΑΝΣΗ 
«….Σηξέςαηε ηνπο νθζαικνύο ζαο, σ 

Σπκπαηξηώηαη, θαί ίδεηε ηήλ ειεεηλήλ καο 

θαηάζηαζηλ! ίδεηε εδώ ηνπο Νανύο 

θαηαπαηεκέλνπο! εθεί ηά ηέθλα καο 

αξπαδόκελα δηά ρξήζηλ αλαηδεζηάηελ ηήο 

αλαηδνύο θηιεδνλίαο ηώλ βαξβάξσλ 

ηπξάλλσλ καο! ηνπο νίθνπο καο 

γεγπκλσκέλνπο, ηνύο αγξνύο καο 

ιεειαηηζκέλνπο θαί εκάο απηνύο ειεεηλά 

αλδξάπνδα! 

Είλαη θαηξόο λά απνηηλάμσκελ ηόλ αθόξεηνλ 

ηνύηνλ δπγόλ, λά ειεπζεξώζσκελ ηήλ 

Παηξίδα, λά θξεκλίζσκελ από ηά λέθε ηήλ 

εκηζέιελνλ λά πςώζσκελ ηό ζεκείνλ, δη’ νπ 

πάληνηε ληθώκελ! ιέγσ ηόλ Σηαπξόλ, θαί 

νύησ λά εθδηθήζσκελ ηήλ Παηξίδα, θαί ηήλ 

Οξζόδνμνλ εκώλ Πίζηηλ από ηήλ αζεβή ηώλ 

αζεβώλ θαηαθξόλεζηλ…» 

 

Απόζπαζκα από ηελ  

Πξνθήξπμε Αιέμαλδξνπ Υςειάληνπ 

24 Φεβξνπαξίνπ 1821, Ιάζηνλ 
Alexandros  Ypsilantis überquert  den  Fluss  Pruth 

Peter von Hess 1792-1871 



ΗΔΟΝΠ ΙΝΣΝΠ  
«Νξθίδνκαη λα ελσζώ κε όινπο ηνπο αδειθνύο 
κνπ Σξηζηηαλνύο δηα ηελ ειεπζεξίαλ ηεο 
Ξαηξίδνο καο. 
Νξθίδνκαη λα ρύζσ θαη απηήλ ηελ πζηέξαλ 
ξαλίδα ηνπ αίκαηόο κνπ ππέξ ηεο ζξεζθείαο θαη 
Ξαηξίδνο κνπ. 
Λα απνζάλσ κεηά ησλ αδειθώλ κνπ ππέξ ηεο 
Διεπζεξίαο ηεο Ξαηξίδνο θαη ηεο Θξεζθείαο 
κνπ. 
Λα θνλεύζσ θαη απηόλ ηνλ ίδηνλ ηνλ αδειθόλ 
κνπ, εάλ ηνλ εύξσ πξνδόηελ ηεο Ξαηξίδνο καο. 
Λα ππνηάζζνκαη ζηνλ ππέξ ηεο Ξαηξίδνο κνπ 
αξρεγόλ, Λα κε βιέςσ εηο ηα όπηζζέλ κνπ, εάλ 
δελ απνδηώμσ ηνλ ερζξόλ ηεο Ξαηξίδνο θαη 
Θξεζθείαο κνπ. 
Λα ιάβσ ηα όπια εηο θάζε πεξίζηαζηλ, επζύο 
κόιηο αθνύζσ όηη ν Αξρεγόο κνπ εθζηξαηεύεη 
θαηά ησλ ηπξάλλσλ θαη λα ζπγθαηαθέξσ 
άπαληαο ηνπο θίινπο θαη γλσξίκνπο κνπ εηο ην 
λα κε αθνινπζήζσζηλ. Λα βιέςσ πάληνηε ηνπο 
ερζξνύο κνπ κε κίζνο θαη κε πεξηθξόλεζηλ. Λα 
κε παξαηήζσ ηα όπια πξνηνύ λα ηδώ ειεπζέξαλ 
ηελ Ξαηξίδα κνπ θαη εμνινζξεπκέλνπο ηνπο 
ερζξνύο ηεο. 
Λα ρύζσ ην αίκα κνπ, ίλα ληθήζσ ηνπο ερζξνύο 
ηεο ζξεζθείαο κνπ ή λ΄ απνζάλσ σο κάξηπο δηα 
ηνλ Ηεζνύ Σξηζηόλ». 

400 Ηεξνινρίηαη, πξόδξνκνη ηνπ ηεξνύ αγώλνο  
πίπηνπζη πεξί ην Γξαγαζάληνλ. 

400 Hierolochita, Vorläufer des heiligen 
Kampfes  fallen  um Dragasanion  

Peter von Hess 1792-1871 



ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΤΖΙΑΛΡΖΠ 
O Γεκήηξηνο Yςειάληεο ππεξαζπίδεηαη ην Άξγνο, 
 12-23 Ηνπιίνπ 1822 

Dimitrios Ypsilantis verteidigt Argos vom 2. 
bis 23. Juli 1822  

Peter von Hess 1792-1871 

Ρν ηέινο ησλ αγώλσλ καο είλαη ε 
ειεπζεξία, ή ν έλδνμνο ζάλαηνο. Αηώληνο 
δόμα παξά Θεώ θαη αλζξώπνηο, βξαβεία 
θαη πξνβηβαζκνί ζέινπλ δνζή εηο έθαζηνλ 
αλαιόγσο ηεο αμηόηεηνο θαη ησλ 
αλδξαγαζεκάησλ ηνπ κεηά ηελ 
απνθαηάζηαζηλ ηνπ Έζλνπο. 
 
'Δλ δξα ηε 12 Ηνπλίνπ 1821, 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΤΖΙΑΛΡΖΠ 

Ξιεξεμνύζηνο ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ». 



 
 

ΡΗΓΑ  ΦΔΡΡΑΙΟ 

Peter von Hess 1792-1871 

Οήγαο Φεξαίνο: «ν Οήγαο ςάιιεη ηνλ Θνύξην θαη  εμάπηεη 
ηνλ  πξνο  ειεπζεξίαλ  ησλ Διιήλσλ έξσηα» 

Rigas Feraios: "Rigas singt  “Thourios „und weckt  
die Liebe  der Griechen zur Freiheit " 
 
 

«Όπνηνο ειεύζεξα ζπιινγάηαη, ζπιινγάηαη 
θαιά.» 

«Θαιύηεξα κηαο ώξαο ειεύζεξε δσή παξά 
ζαξάληα ρξόληα ζθιαβηά θαη θπιαθή.» 
ζηηρ. 7-8 
Θάιιην γηα ηελ παηξίδα θαλέλαο λα 
ραζεί,παξά λα θξεκάζεη θνύληα γηα μέλνλ 
ζην ζπαζί. ζηηρ. 57-58 
«Θνύξηνο»,  

Ρν 1797, ζην ζρέδην ηνπ Ππληάγκαηόο ηνπ, ν 
Οήγαο πεξηγξάθεη ηνλ ρξσκαηηζκό ηεο 
ζεκαίαο ηεο «Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο»: «Ρν 
θόθθηλνλ ζεκαίλεη ζεκαίλεη ηελ 
απηνθξαηνξηθή πνξθύξαλ θαη ηελ 
απηεμνπζηόηεηα ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. Ρν 
άζπξνλ ζεκαίλεη ηελ αζσόηεηα ηεο δηθαίαο 
εκώλ αθνξκήο θαηά ηεο Ρπξαλλίαο. Ρν 
καύξνλ ζεκαίλεη ηνλ ππέξ Ξαηξίδνο θαη 
Διεπζεξίαο εκώλ ζάλαηνλ». 



  «Δπανάζηαζη ηων Δλλήνων ενανηίον ηων Σούπκων» 

Ludwig von Schwanthaler   1802-1848 

     "Griechische Revolution gegen die Türken"  



Η ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ .Οη εθπξόζωπνη ηωλ κεγάιωλ δπλάκεωλ 

απνθαζίδνπλ γηα ηα ζύλνξα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Der Vertrag von London. Die Vertreter der Großmächte 
entscheiden über die Grenzen des griechischen Staates  



Ν όξθνο ησλ πιεξεμνύζησλ παξαζηαηώλ ηεο  Α΄Δζλνζπλέιεπζεο  

Der Eid der Bevollmächtigten der 1. Nationalversammlung  



 
 

ΔΟΥΞΑΗΘΝΠ ΦΗΙΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ  



4ο Γσκλάζηο Χαλίφλ  

Μαρηέδα –Πειαγία  Α2 


