
03.02 Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία 

 

Γιατί η Επανάσταση ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία ; 

Μολδοβλαχία λεγόταν το 18ο και 19ο αιώνα η περιοχή που σήμερα καλύπτεται από 

τη Μολδαβία και τη Ρουμανία. Στις αρχές του 1821 στις περιοχές αυτές : 

α) Διορίζονταν Έλληνες ηγεμόνες (Φαναριώτες). 

β) Οι ηγεμόνες παρ’ ότι εκπροσωπούσαν το Σουλτάνο είχαν πολύ καλές σχέσεις με 

τους ντόπιους πληθυσμούς. 

γ) Στις περιοχές αυτές ζούσαν αρκετοί Έλληνες. 

δ) Οι λαοί των περιοχών αυτών όπως και όλης της Βαλκανικής ήθελαν ν’ 

αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. 

  

Ποιο ήταν το σχέδιο ; 

Σε σύσκεψη του Υψηλάντη με τους Φιλικούς αποφασίστηκε : 

1.    Να ξεκινήσει η Επανάσταση από τη Μολδοβλαχία για να διασπαστούν οι 

τουρκικές δυνάμεις. 

2.    Οι Έλληνες θα έβρισκαν την υποστήριξη των ντόπιων που θα ξεσηκώνονταν κι 

αυτοί κατά των Τούρκων. 

3.    Μετά τον ξεσηκωμό στις Ηγεμονίες ο Υψηλάντης με το στρατό που θα 

συγκέντρωνε, θα κατέβαινε προς την Ελλάδα. 

4.    Να σταλεί ο Παπαφλέσσας στην Πελοπόννησο να ετοιμάσει τον ξεσηκωμό της 

Νότιας Ελλάδας. 

 

Πώς το σχέδιο έγινε πράξη ; 
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Ο Υψηλάντης, πράγματι, πέρασε από τη Ρωσία στη Μολδαβία και έφτασε στην 

πρωτεύουσά της, το Ιάσιο. 

Οι ντόπιοι δεν έδειξαν τελικά κάποιο ενδιαφέρον για την Επανάσταση. 

Εκείνος συγκέντρωσε ένα στρατό που αποτελούνταν από 2.000 άντρες και 

κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Βλαχίας, το Βουκουρέστι. 

Στη διαδρομή συγκρότησε ένα σώμα πολεμιστών από νεαρούς Έλληνες που 

σπούδαζαν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ήρθαν ως εθελοντές, για να βοηθήσουν 

την επανάσταση της πατρίδας τους. Αυτό το σώμα ονομάστηκε «Ιερός Λόχος». 

  

 Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία ; 

1.    Οι κάτοικοι των Ηγεμονιών δε βοήθησαν τον Υψηλάντη, όπως περίμενε. 

2.    Ξένη βοήθεια δεν ήρθε όπως περίμεναν οι Φιλικοί και διαβεβαίωναν τους 

κατοίκους. 

3.    Ο Τσάρος Νικόλαος Α΄ της Ρωσίας ως μέλος της Ιερής Συμμαχίας, όχι μόνο δε 

βοήθησε τον Υψηλάντη, αλλά τον καθαίρεσε από αξιωματικό του ρωσικού στρατού 

και επέτρεψε στους Τούρκους να στείλουν στρατό στις Ηγεμονίες. 

4.    Η οργάνωση της προσπάθειας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. 

5.    Ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να αφορίσει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη καιι τον 

Ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο. 

 

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα και ποιοι οι πρωταγωνιστές τους ; 

Δόθηκαν πολλές μάχες μεταξύ των λιγοστών στρατευμάτων του Υψηλάντη και των 

Τούρκων. Η πιο σπουδαία έγινε στο Δραγατσάνι (2 Ιουνίου 1821), όπου εξοντώθηκε 

ο Ιερός Λόχος. 

• Οι άλλοι πρωταγωνιστές της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία σκοτώθηκαν 

στις μάχες που ακολούθησαν. 

o Ο Αθανάσιος Καρπενησιώτης σκοτώθηκε στη μάχη στο Σκουλένι (17 

Ιουνίου 1821). 



o Ο Γιάννης Φαρμάκης και ο Γεωργάκης Ολύμπιος αντιστάθηκαν με 

350 συντρόφους τους για 13 μέρες στη Μάχη στη Μονή Σέκκου. τον 

Σεπτέμβριο του 1821. Στο τέλος, ο Ολύμπιος ανατινάχθηκε στην 

πυριτιδαποθήκη, ενώ ο Φαρμάκης παραδόθηκε με όρους. Οι όροι 

αυτοί δεν τηρήθηκαν από τους Τούρκους και τελικά εκτελέστηκαν 

όλοι. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με τον συνεργάτη του Γεώργιο Λασσάνη με δυσκολία 

κατόρθωσαν να περάσουν στην Αυστροουγγαρία, όπου συνελήφθησαν και 

φυλακίστηκαν. Αποφυλακίσθηκαν το 1827 μετά από μεσολάβηση του Τσάρου 

Νικολάου. 

 

Ο σουλτάνος έπαψε να διορίζει Έλληνες ηγεμόνες. 

 

Τελικά, υπήρχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα ; 

Το μόνο θετικό από την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία ήταν ότι οι Τούρκοι 

διέσπασαν τις δυνάμεις τους και έστειλαν μεγάλο μέρος τους στις Ηγεμονίες για να 

σταματήσουν την επανάσταση. 

 

Γλωσσάρι 

Βουκουρέστι : Σημερινή πρωτεύουσα της Ρουμανίας (τότε της Βλαχίας). 

Προκήρυξη : Κείμενο που δημοσιοποιείται και εξαγγέλλει τους λόγους μιας 

πολιτικής πράξης. 

Προύθος : Παραπόταμος του Δούναβη, σύνορο της Ρουμανίας και της Μολδαβίας. 

Αποτελούσε φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Ρωσία. 
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