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Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν γιος του Νικόλαου Γραμματικού ήταν από τους ενδοξότερους ήρωες της 
Επανάστασης. Στην αρχή έγινε μοναχός

και διάκονος (σε αυτό οφείλει την επωνυμία "Διάκος"), αργότερα όμως κατέφυγε στα βουνά, 
ακολούθησε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και το 1820 έγινε Φιλικός και οπλαρχηγός της Λιβαδειάς, 

όπου ύψωσε το 1821 τη σημαία της Επανάστασης. 
Καθάρισε ολόκληρη σχεδόν την ανατολική Στερεά από τους Τούρκους. Στη γέφυρα της 

Αλαμάνας στις 22 Απριλίου 1821 προσπάθησε να καθυστερήσει την πορεία του Ομέρ Βρυώνη και 
του Κιοσέ Μεχμέτ προς την Πελοπόννησο. Τραυματίστηκε, συνελήφθη και θανατώθηκε.



Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ή Καραΐσκος υπήρξε  σπουδαίος αρματολός και στη συνέχεια 
έγινε κορυφαίος στρατηγός της επανάστασης του 1821. Το επίθετό του είναι μάλλον 
υποκοριστικό του Καραΐσκος όπου είναι οικογενειακό επώνυμο του. Το δε επώνυμο 

Καραΐσκος είναι σύνθετο από τη τουρκική λέξη "καρά" και Ίσκος.
Χάρη στη στρατηγική του ιδιοφυΐα πέτυχε σημαντικές νίκες κατά των Τούρκων και κράτησε 

τον τουρκικό στρατό καθηλωμένο στην Αθήνα για μεγάλο διάστημα. 



Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε σημαντικότατη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία 
της Επανάστασης του 1821, γνωστός ως "Γέρος του Μοριά". Εισχώρησε στα σώματα των 
Κλεφτών της Πελοποννήσου  και στα 15 του έγινε καπετάνιος. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
πέθανε μια νύχτα του 1843 από αποπληξία, επιστρέφοντας από γλέντι στα βασιλικά 

ανάκτορα. 



Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης υπήρξε από τους επιφανέστερους στρατηγούς της Επανάστασης. 
Ονομάστηκε Μακρυγιάννης λόγω του ότι ήταν ψηλός. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες του 
Αγώνα. Η σημαντικότερη όμως νίκη του ήταν κατά του Ιμπραήμ στους Μύλους του 

Ναυπλίου. Το 1826 πρόβαλε αντίσταση στον Κιουταχή κατά την πολιορκία της Ακρόπολης. 
Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 για την παραχώρηση 
Συντάγματος από τον Όθωνα. Εκτός από τη συμμετοχή του στον Αγώνα σπουδαία είναι η 

προσφορά του στην ιστορία με τη συγγραφή των "Απομνημονευμάτων" του.



Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν επιφανής αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, γιος του 
οπλαρχηγού Ανδρέα Ανδρούτσου.

Φοίτησε στη στρατιωτική σχολή του Αλή Πασά και διορίστηκε δερβέναγας στην ανατολική 
Στερεά. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης βρέθηκε 

στη Στερεά Ελλάδα και έγραψε μία από τις λαμπρότερες σελίδες της Επανάστασης 
αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους του Ομέρ Βρυώνη στο Χάνι της Γραβιάς (8 Μαΐου 1821).



Ο Γρηγόρης Δικαίος (1788-1825) ή κατά κόσμο Παπαφλέσσας ήταν κληρικός, πολιτικός 
και επαναστάτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο Παπαφλέσσας ήταν το 28ο παιδί του Δημητρίου Φλέσσα, και είχε αρχικά βαπτιστεί με 
το όνομα Γεώργιος. Φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας, και μόνασε στο μοναστήρι της Παναγιάς 
της Βελανιδιάς, στην Καλαμάτα όπου πήρε το όνομα Γρηγόριος. Εξαιτίας του χαρακτήρα 
του, εγκατέλειψε την Πελοπόννησο περνώντας στην Ζάκυνθο, και αργότερα πήγε στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκεί χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης από τον Γρηγόριο Ε΄ με το 

εκκλησιαστικό προσωνύμιο "Δίκαιος".



Ο Ψαριανός πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του 
ναυτικού αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων στην Επανάσταση. Πυρπόλησε στη Χίο την 
τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή (Ιούνιος 1822) παίρνοντας εκδίκηση για την καταστροφή 

της Χίου, και τουρκική φρεγάτα στη Σάμο (Αύγουστος 1824). Προσπάθησε επίσης να 
πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο στην Αλεξάνδρεια (Ιούλιος 1825). 

Μετά την απελευθέρωση διετέλεσε πολλές φορές υπουργός των Ναυτικών και πρωθυπουργός. 



Ο Ανδρέας Βώκος ή Μιαούλης ήταν Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής 
ελληνικού στόλου κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Γεννήθηκε στα Φύλλα της Εύβοιας και το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. 
Το όνομα Μιαούλης προέρχεται από το όνομα του καραβιού μιαούλ (φελούκα). Μετά το 
ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, όταν και η Ύδρα αποφάσισε να επαναστατήσει το 

1822, ορίστηκε συναρχηγός της ναυτικής μοίρας της Ύδρας μαζί με τον Ιάκωβο Τομπάζη και 
τον επόμενο χρόνο τον διαδέχτηκε στην αρχηγία του στόλου. Συμμετείχε σε ναυμαχίες 
στην Πάτρα, Χίο, Σπέτσες, και στο Βόρειο Αιγαίο κατά το 1823. Κατά την πρώτη πολιορκία 

του Μεσολογγίου κατάφερε να διασπάσει τον κλοιό και να εφοδιάσει την πόλη με 
τρόφιμα και πολεμοφόδια τον Δεκέμβριο του 1822 και τον Ιανουάριο του 1823.



Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ήταν μητροπολίτης Πάτρας και πρωταγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με διπλωματική και πολιτική δράση.

Γεννήθηκε στη Δημητσάνα από τον Ιωάννη Κόζη και την Κανέλα Κουκουζή το αληθινό 
όνομά του ήταν Γεώργιος. Φοίτησε στη Σχολή Δημητσάνας, στο Άργος και στη Σχολή της 

Σμύρνης. Το 1806 εκλέχθηκε μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και ήταν μέλος της 
Πατριαρχικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης. Το Νοέμβριο του 1818 μυήθηκε στη Φιλική 

Εταιρεία. Πέθανε στο Ναύπλιο το 1826.
Στα τελευταία του χρόνια ο Παλαιών Πατρών Γερμανός έγραψε τα απομνημονεύματά του, 

στα οποία αναφέρονται τα γεγονότα της Επανάστασης μέχρι το τέλος του 1822.



Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, μια από τις διασημότερες ηρωίδες της παγκόσμιας ιστορίας. 

Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, είχε σχηματίσει δικό της στρατό από Σπετσιώτες, τους 
οποίους αποκαλούσε "γενναία μου παλικάρια". Στις 13 Μαρτίου 1821, στο λιμάνι των 
Σπετσών, η Μπουμπουλίνα ύψωσε στο κατάρτι του πλοίου Αγαμέμνων την δική της 

επαναστατική σημαία.Εκτός από την πολιορκία του Ναυπλίου, πήρε μέρος στον ναυτικό 
αποκλεισμό της Μονεμβασιας ,όλη της την περιουσία την έδωσε για τον αγώνα των Ελλήνων 

για ελευθερία.



Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν αγωνίστρια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που 
έκαναν οι Έλληνες κατά των Τούρκων.

Με την έναρξη της επανάστασης πήγε στην Μύκονο και ξεσήκωσε τους κατοίκους εναντίον 
των Τούρκων. Με πλοία εξοπλισμένα με έξοδά της καταδίωξε τους πειρατές που λυμαίνονταν 

τις Κυκλάδες και αργότερα πολέμησε στο Πήλιο, στη Φθιώτιδα και στη Λιβαδειά.


