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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ 
 
Τον Φεβρουάριο του 1821 ο υπασπιστής του Ρώσου τσάρου, Αλέξανδρος Υψηλάντης, ηγήθηκε 
της εξέγερσης εναντίον των Τούρκων στη Μολδοβλαχία. Ωστόσο, μετά από επτά μήνες, 
η εξέγερση καταπνίγηκε από τον οθωμανικό στρατό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Γιατί η Φιλική Εταιρεία αποφάσισε να ξεκινήσει η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία;  
2) Πώς έγινε η έναρξη της επανάστασης; 
3) Ποια ήταν η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην επανάσταση; 
4) Τι έκανε ο Υψηλάντης; 
5) Πού πήγε ο Υψηλάντης μετά τη μάχη στο Δραγατσάνι; 
6) Τι απέγιναν οι υπόλοιποι Έλληνες πολεμιστές; 
7) Ποια ήταν τα αποτελέσματα της επανάστασης στη Μολδοβλαχία; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 
 
 

 Δεν υπάρχει οθωμανικός 
στρατός 

 Οι Ηγεμόνες είναι Έλληνες 
Φαναριώτες. 

 Κατοικούν εκεί πολλοί 
Έλληνες. 

 Έχει αναπτυχθεί ένοπλη 
δράση από τους Γιωργάκη 
Ολύμπιο και Ιωάννη 
Φαρμάκη. 

 Οι Ρώσοι θα αντιδράσουν, 
αν οι Τούρκοι στείλουν 
στρατό. 

 Δεν βρίσκει ανταπόκριση 
από ντόπιους κατοίκους. 

 Καταφέρνει να 
συγκεντρώσει μόνο 
2.000 στρατιώτες. 

 Στρέφεται προς το 
Βουκουρέστι. 

 Συγκροτεί τον «Ιερό 
Λόχο» από εθελοντές 
Έλληνες σπουδαστές. 

 Κυκλοφορεί προκήρυξη 
και καλεί τους Έλληνες 
στα όπλα. 

 Καταλαμβάνει το 
Βουκουρέστι αλλά τελικά 
αποσύρεται. 

 Ο Υψηλάντης με τους 
λίγους στρατιώτες του 
αντιμετωπίζουν τον 
πολυάριθμο οθωμανικό 
στρατό.  

 Αποφασιστική μάχη στο 
Δραγατσάνι.  

 Ήττα των Ελλήνων. 
 Αποδεκατίζεται ο Ιερός 

Λόχος. 
 

  

 Από τις Μεγάλες 
Δυνάμεις. 

 Από τον Πατριάρχη 
Γρηγόριο Ε' (κατόπιν 
πιέσεων των 
Τούρκων). 

 Από τον Τσάρο της 
Ρωσίας (καθαιρεί τον 
Υψηλάντη, δίνει άδεια 
στους Τούρκους να 
εισβάλουν στη 
Μολδοβλαχία). 
 

 Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ 
ΠΡΟΥΘΟ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ 

ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

 Ο Υψηλάντης μαζί με τον 
υπασπιστή του, μερικούς 
αξιωματικούς και αρκετούς 
στρατιώτες διαφεύγουν στην 
Αυστρία. 

 Άλλοι Έλληνες μάχονται ακόμα αλλά 
τελικά διαλύονται. 

 Περίπου 100 φτάνουν στην Ελλάδα. 
 Ο Φαρμάκης και ο Ολύμπιος 

πολεμούν αλλά χάνουν τον 
Σεπτέμβριο του 1821. 

 Ο Ολύμπιος με τους συμπολεμιστές 
του ανατινάζονται στη μονή Σέκου. 

 
  
  

 Τα στρατεύματα των 
Οθωμανών διασπώνται. 

ΤΟΠΟΣ: 
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ 

ΗΓΕΜΟΝΙΕΣ 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

