
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821



Η Ελλάδα σήμερα

• Η Ελλάδα δεν ήταν 

πάντα όπως φαίνεται 

στο χάρτη σήμερα.



Οθωμανική Αυτοκρατορία

• Μετά από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, το 

1453, ξεκίνησε η τουρκική 

σκλαβιά

• Η Τουρκία ήταν μια τεράστια 

χώρα. 

• Η Ελλάδα ήταν ένα μικρό 

κομμάτι της Τουρκίας .



Οι σκλαβωμένοι Έλληνες

Οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι
για 400 χρόνια. Οι Τούρκοι δεν
τους άφηναν να ζουν όπως
ήθελαν, τους έπαιρναν τα ζώα,
τα χωράφια, τα χρήματά τους
και έκλεβαν τα παιδιά τους για
να τα κάνουν Τούρκους
στρατιώτες τους Γενίτσαρους



Οι κλέφτες

• Πολλά παλικάρια για να 

ξεφύγουν από τη δουλεία 

πήραν τα όπλα και 

ανέβηκαν στα βουνά. 

Εκεί ζούσαν κλέβοντας 

τους πλούσιους Τούρκους 

και βοηθώντας τους 

φτωχούς Έλληνες. 



Οι Έλληνες ξεσηκώνονται

• Μην αντέχοντας πια 
οι Έλληνες 
αποφάσισαν να 
πάρουν τα όπλα και 
ν’ αγωνιστούν για τη 
λευτεριά τους. Ο 
πόλεμος αρχίζει στις 

25 Μαρτίου 1821.



Πρώτοι στον πόλεμο ρίχνονται
οι κλέφτες και  οι αρματολοί



Τα άρματα

• Ο πόλεμος με τους 

Τούρκους είναι 

δύσκολος. Οι Έλληνες 

είναι φτωχοί και δεν 

έχουν χρήματα για 

όπλα. Τα όπλα τους ή 

αλλιώς άρματα ήταν οι 

πιστόλες , τα καριοφίλια

και τα σπαθιά ή πάλες



Τα άρματα των αγωνιστών



Ο πόλεμος εξαπλώνεται σ’ όλη την Ελλάδα και 

οι μάχες είναι δυνατές. Οι λίγοι Έλληνες 

πολεμούν εναντίον των πολλών και πολύ καλά 

εξοπλισμένων Τούρκων  



Πάντα οι Έλληνες πολεμούν 

γενναία



Οι Έλληνες είναι πάντα λιγότεροι 

αλλά νικούν



Οι Τούρκοι έχουν πιο πολλά όπλα



Οι νησιώτες

• Οι νησιώτες  με τα 

καράβια τους και τα 

μικρά πυρπολικά 

τους γίνονται φόβος 

και τρόμος των 

Τούρκων.



Οι Έλληνες πολλές φορές προτιμούν

να πεθάνουν παρά να πέσουν στα

χέρια των Τούρκων.



΄Ηρωες του 1821

Γεώργιος Καραϊσκάκης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης



΄Ηρωες του 1821

Οδυσσέας Ανδρούτσος Ιωάννης Μακρυγιάννης



΄Ηρωες του 1821

Αθανάσιος Διάκος Αντρέας Μιαούλης



΄Ηρωες του 1821

Κανάρης Παπαφλέσσας



Ηρωίδες του ΄21

Μπουμπουλίνα Μαντώ Μαυρογένους



Η σημαία

• Όλοι ξέρουμε ότι η 

γαλανόλευκη είναι η 

σημαία της Ελλάδας 

σήμερα. 



Οι πρώτες όμως σημαίες ήταν 
διαφορετικές



Κάθε τόπος αρχικά είχε τη δική του



Ο Διονύσιος Σολωμός γράφει τον

«Ύμνον εις την Ελευθερία». 

Ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος είναι απόσπασμα του 
ποιήματος αυτού.



Το νέο κράτος
• Μετά από  10 σχεδόν 

χρόνια οι Έλληνες με 
πολλούς αγώνες και θυσίες 
κατάφεραν να αποκτήσουν 
την ελευθερία τους. Μια  
χώρα γεννιέται, η        

ΕΛΛΑΔΑ.

• Πέρασαν περίπου 90 χρόνια 
μέχρι να ελευθερωθούν όλα 
τα εδάφη που σήμερα 
αποτελούν το ελληνικό 
κράτος


