
 

Κεφάλαιο Γ3: Η επανάσταση στην Πελοπόννησο 

 

Ερωτήσεις: 

1. Για ποιους λόγους επιλέχθηκε η Πελοπόννησος ως κατάλληλο μέρος για την έναρξη της 

επανάστασης; 

2. Ποιοι έφθασαν στην Πελοπόννησος αρχές του 1821 και πως αντέδρασαν οι Τούρκοι; 

3. Τι έγινε στις 10 Μαρτίου 1821 και ποιες οι πρώτες επιτυχίες των Ελλήνων απέναντι στους 

Οθωμανούς; 

4. Ποιο ήταν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη; 

5. Τι συνέβη τον Ιούνιο του 1821;  

6. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στην έναρξη της επανάστασης στην Πελοπόννησο; 

 

 

Λόγοι επιλογής Πελοποννήσου ως περιοχής έναρξης της επανάστασης:  

1. Οι Έλληνες ήταν περισσότεροι σε αριθμό από τους Οθωμανούς εκεί. 

2. Αρκετοί Οθωμανοί της Πελοποννήσου είχαν μετακινηθεί στην Ήπειρο για να πολεμήσουν 

τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. 

3. Η Πελοπόννησος είναι ορεινή (ευνοούσε τον κλεφτοπόλεμο). 

4. Έχει μεγάλη απόσταση από την Κωνσταντινούπολη. 

5. Υπήρχαν εκεί πολλοί Φιλικοί. 

Αρχές 1821: Ο Κολοκοτρώνης (πρώην κλέφτης και αξιωματικός των βρετανικών και γαλλικών 

στρατευμάτων) και ο Παπαφλέσσας (αρχιμανδρίτης- Γρηγόριος Δίκαιος) φτάνουν στην 

Πελοπόννησο για να συντονίσουν την επανάσταση σε συνεργασία με τους προκρίτους και τους 

αρχιερείς της περιοχής. 

Οι Τούρκοι αρχίζουν να ανησυχούν         καλούν τους αρχιερείς και τους προεστούς στην 

Τριπολιτσά         όσοι πήγαν φυλακίστηκαν.  

10 Μαρτίου: Σύσκεψη αρχιερέων και προκρίτων στη μονή της Αγίας Λαύρας όπου αποφάσισαν να 

ξεκινήσουν τη διαδικασία στρατολόγησης των νέων. 

23 Μαρτίου        Κατάληψη Καλαμάτας από τους Έλληνες (οι Οθωμανοί κατέφυγαν στα κάστρα 

όπου πολιορκήθηκαν από τους Έλληνες). Οι Έλληνες στην Πάτρα υψώνουν τη σημαία της 

Ελευθερίας με ηγέτη το μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό. 

Απρίλιος 1821          Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το Λεβίδι της Αρκαδίας. 

 

Αργότερα την ηγεσία της επανάστασης ανέλαβε ο 

Κολοκοτρώνης          Σχέδιο Κολοκοτρώνη: Να 

καταλάβουν οι Έλληνες την Τριπολιτσά που ήταν 

το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της 

Πελοποννήσου και μετά τα υπόλοιπα φρούρια. 

 

Ιούνιος 1821: Φθάνει στην Πελοπόννησο ο Δημήτριος Υψηλάντης (αδερφός του Αλέξανδρου-

φυλακισμένος) για να αναλάβει την ηγεσία του Αγώνα         Κατάληψη Μονεμβασιάς και 

Νεοκάστρου (Ναυαρίνο).  

 

 

 

 

 


