
 

Η επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες  

Ο Αλ. Υψηλάντης είχε αποδεχθεί τη γενική αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας που του πρότεινε 

ο Εμμ. Ξάνθος στις 12 Απριλίου του 1820. Τον Οκτώβριο του 1820, έστειλε τον Χριστόφορο 

Περραιβό και τον Παπαφλέσσα στη Πελοπόννησο, για να ετοιμάσουν τον εκεί αγώνα. Ο 

ίδιος αποφάσισε να δράσει στη Μολδοβλαχία, όπου ζούσαν αρκετοί Έλληνες και περίμενε 

επίσης την συμμετοχή των εντοπίων που οι περισσότεροι ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Στη Μολδαβία έδρασαν οι Μακεδόνες Δ. Αργυρόπουλος,1 Γεωργάκης Ολύμπιος2 και 

ο Ιωάννης Φαρμάκης.3  Θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω σε αυτούς, καθώς και στα 

γεγονότα που συνέβησαν κατά την επανάσταση στη Μολδοβλαχία.   

Την 21η Φεβρουαρίου 1821 ο εκ Θεσσαλονίκης Δ. Αργυρόπουλος υπό την αρχηγία 

του Β. Καραβιά με 150 ένοπλους στρατοχωροφύλακες επαναστάτησαν στο Γαλάτσι. Από 

τους 100 Οθωμανούς ενόπλους σκοτώθηκαν 70 και 30 αφοπλίστηκαν. Στις συμπλοκές 

φονεύθηκαν κάποιοι Οθωμανοί προύχοντες και έμποροι. Επίσης κατασχέθηκαν 11 

οθωμανικά πλοία. Επειδή, όμως, συνέβησαν οι παραπάνω σοβαρές υπερβασίες του 

Καραβιά, οι Μολδαβοί ανησύχησαν και δεν είδαν την επανάσταση με συμπάθεια. 

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Αλ. Υψηλάντης κυκλοφόρησε την περίφημη προκήρυξη του 

με τη φράση «μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Επίσης απέστειλε επιστολή στον 

Τσάρο Αλέξανδρο τον Α΄ ζητώντας τη βοήθειά του.  

Η απάντηση του Τσάρου όχι μόνο ήταν απορριπτική, αλλά διέταξε και την απόταξη 

του Αλ. Υψηλάντη. Ωστόσο, στην έκδοση διατάγματος έλεγε ότι η Ρωσία θα κρατήσει 

ουδέτερη στάση απέναντι στους δυο εμπλεκόμενους, τους Οθωμανούς Τούρκους και τους 

επαναστάτες Έλληνες, αλλά αναγνώριζε τα δίκαια των Ελλήνων. Δυστυχώς ο Τσάρος δεν 

αντέδρασε στην είσοδο του οθωμανικού στρατού στις Ηγεμονίες και η στάση του 

προκαθόρισε σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της επανάστασης σε αυτές.  

  Οι Βογιάροι (ευγενείς) της Μολδαβίας όταν διαπίστωσαν ότι δεν θα βοηθήσει ο 

ρωσικός στρατός τους επαναστάτες στράφηκαν κατά της επανάστασης. Ο ηγεμόνας Μιχ. 

Σούτσος που υποστήριζε τον Υψηλάντη αναγκάστηκε για την ασφάλειά του να 

εγκαταλείψει την Μολδοβλαχία και να περάσει  στην Ρωσία.4 Ωστόσο ο Υψηλάντης δεν 

άλλαξε γνώμη. Ο κύβος είχε ριφθεί. 

 
1 Ο Αργυρόπουλος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και υπήρξε πρόξενος της Ρωσίας στο Γαλάτσι.  
2 Ο Γεωργάκης Ολύμπιος καταγόταν από το Βλαχολίβαδο Ελασσόνας και ήταν απόστολος της Φιλικής 
Εταιρείας από το 1818. Υπήρξε Συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού με παράσημα. Είχε εξαιρετικές 
στρατιωτικές ικανότητες και το 1804 με τους Νικοτσάρα και Καρατάσο συμπολέμησε εναντίον Τούρκων στη 
Σερβία. Επίσης βοήθησε στον επαναστατικό αγώνα του τον Σέρβο επαναστάτη Καραγεώργιεβιτς. 
3 Ο Ιωάννης Φαρμάκης καταγόταν από τη Βλάστη (τότε Μπλάτσι) και ήταν άριστος πολεμιστής. Είχε 
χρηματίσει Συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού. Υπήρξε Φιλικός «Απόστολος» από το 1818. Πολέμησε 
στην επανάσταση στη Μολδοβλαχία ως συναρχηγός μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο. 
4 Ο Σούτσος αργότερα συνελήφθη στην Αυστρία και έμεινε φυλακισμένος σχεδόν τέσσερα χρόνια. Όταν 
απελευθερώθηκε πήγε στην Ελβετία όπου  συγκέντρωνε χρήματα υπέρ του αγώνα της ανεξαρτησίας. Μετά 
την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπηρέτησε ως πρεσβευτής σε διάφορες χώρες. 



Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την επανάσταση στο Ιάσιο της Μολδαβίας την 

17η Μαρτίου 1821 και στις 22 Μαρτίου πέρασε τον Προύθο ποταμό που αποτελούσε 

σύνορο. Η προετοιμασία για την επανάσταση δεν ήταν πλήρης, αλλά η έναρξη 

επισπεύσθηκε, γιατί το μυστικό της είχε προδοθεί και ήδη το γνώριζαν οι Οθωμανοί. Το 

«Σχέδιον Γενικόν» των Φιλικών είχε τρία σκέλη: πυρπόληση του οθωμανικού στόλου στην 

Κωνσταντινούπολη, εξέγερση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, και μετάβαση του Υψηλάντη 

στην Πελοπόννησο. Τα σχέδια αυτά, όμως, δεν υλοποιήθηκαν και μια συμμαχία 

με Σέρβους και Βουλγάρους δεν συμφωνήθηκε. Ο Σέρβος ηγέτης Οβρένοβιτς, όταν 

ξέσπασε η επανάσταση, διαπραγματεύθηκε με τους Τούρκους την επικύρωση του 

ηγεμονικού του αξιώματος με αντάλλαγμα την ουδετερότητα. Οι τοπικοί οπλαρχηγοί Θεοδ. 

Βλαδιμηρέσκου και Σάββας Καμινάρης στη Μολδαβία έπαιζαν με διπροσωπία ύπουλο 

παιχνίδι, και δεν βοηθούσαν την επανάσταση. 

Στις 23 Μαρτίου ο Πατριάρχης αφόρισε τους επαναστάτες,5 γεγονός που επέδρασε 

στο ηθικό τους. Υπήρχαν όμως και άλλα προβλήματα. Έλλειψη χρημάτων, κακή σίτιση, 

ανεπαρκής οπλισμός, ανταγωνισμοί των οπλαρχηγών, απειθαρχίες στον στρατό που είχε 

συγκεντρωθεί και επιφυλακτικότητα έως αντίθεση των εντοπίων. Το χειρότερο ήταν η 

αποκήρυξη του Υψηλάντη από τον Τσάρο, γεγονός που έφθειρε ψυχικά τον ίδιο και 

αποθάρρυνε τον τοπικό πληθυσμό.6 Ωστόσο, πριν από την τελική μάχη που έγινε στο 

Δραγατσάνι υπήρξαν μερικές μικρές επιτυχίες των επαναστατών. 

α. Στο Βουζαίο οι Έλληνες επιτέθηκαν και διέλυσαν ένα σώμα 400 Οθωμανών. 

β. Ο χιλίαρχος Αθ. Καρπενησιώτης αντιμετώπισε με επιτυχία 800 Οθωμανούς ιππείς και τους 

κατεδίωξε ως το Σερέτι. Την επομένη σε νέα επίθεση των Τούρκων ο Καρπενησιώτης 

χρησιμοποίησε με επιτυχία ένα κανόνι και οι Οθωμανοί υποχώρησαν με βαριές απώλειες. 

Την επομένη μέρα έφτασε πολυάριθμος ισχυρός Οθωμανικός στρατός με κανόνια και οι 

Έλληνες έκαναν τη νύχτα έξοδο από το οχύρωμά τους με αρκετές απώλειες. Οι Τούρκοι σε 

αντίποινα έκαψαν το Γαλάτσι και έσφαξαν περί τους 100 Έλληνες και διπλάσιους 

Μολδαβούς. 

γ. Οι Ιωάννης Κολοκοτρώνης, ο Αργυροκαστρίτης, ο Δούκας και ο Ορφανός είχαν πρόσκαιρη 

επιτυχία αμυνόμενοι στη Μονή Νοτσέτου, αλλά τη νύχτα έφυγαν προς συνάντηση του Αλ. 

Υψηλάντη. Από αυτούς ο Δούκας δείλιασε και πέρασε για ασφάλειά του στη Ρωσία, πράξη 

που ο Υψηλάντης θεώρησε προδοσία.  

δ. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Αν. Μιχάλογλου νίκησαν σε σύγκρουση μια οθωμανική 

εμπροσθοφυλακή από 200 άντρες στο χωριό Κλένοβο. Μετά από λίγες μέρες ισχυρός 

οθωμανικός στρατός επικράτησε των σχετικά λίγων Ελλήνων. 

 
5 Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ αφόρισε τον Αλ. Υψηλάντη, τον ηγεμόνα Σούτσο και όλους τους συμμετέχοντες 
στην επανάσταση. Για τους λόγους που ενήργησε έτσι ο Πατριάρχης υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Όμως, παρά 
την αποδοκιμασία της επανάστασης ούτε οι σφαγές των Ρωμιών αποφεύχθηκαν ούτε ο απαγχονισμός του 
ιδίου από τους Τούρκους, ούτε του Μεγάλου Δραγουμάνου της Πύλης Κ. Μουρούζη.  
6 Η συγκυρία ήταν αρνητική για την επανάσταση, γιατί στο Λάιμπαχ (σημερινή Λουμπλιάνα) γινόταν συνέδριο 

ευρωπαϊκών δυνάμεων, με συμμετοχή της  Αυστρίας και της Ρωσίας και παρόντες τους αυτοκράτορες και 
τους υπουργούς Εξωτερικών.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1


Στο μεταξύ ο Αλ. Υψηλάντης από το Ιάσιο προχώρησε συγκεντρώνοντας στρατό από 

εθελοντές και πέρασε από το Φωξάνι και το Πλοέστι, και έφτασε στο Τιρκοβίστι, όπου 

στρατοπέδευσε επί μακρόν. Εκεί στο στρατόπεδό του η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. 

Ανταγωνισμοί των οπλαρχηγών, απραξία, κακή σίτιση και αβεβαιότητα έριχναν το ηθικό 

όλων. Επιπλέον, στο στρατόπεδο των επαναστατών υπήρχαν πολλά προβλήματα και 

απειθαρχίες, σε σημείο που ο Υψηλάντης φοβόταν δικαιολογημένα για την ασφάλειά του 

και έμενε απομονωμένος. Ωστόσο, αρκετοί Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν στην Ευρώπη 

εντάχθηκαν με ενθουσιασμό στο στράτευμα του Υψηλάντη (στο Φωξάνι) και αποτέλεσαν τον 

«Ιερό Λόχο».  

Ο Υψηλάντης σχεδίαζε να κάνει μάχη στο Δραγατσάνι στις 20 Ιουνίου, αφού προηγουμένως 

συγκεντρωνόταν εκεί όλο το στράτευμά του. Οι Οθωμανοί είχαν επικεφαλής τον βαλή της 

Σιλιστρίας Σελίμ Μεχμέτ που είχε εισέλθει στη Μολδοβλαχία από την περιοχή της Βράιλας. 

Ωστόσο, η μάχη έλαβε χώρα στις 19 Ιουνίου πριν ακόμη φτάσει στο Δραγατσάνι το κύριο 

σώμα του στρατού του και ο ίδιος ο Υψηλάντης.7 Η μάχη ξεκίνησε προώρως εξαιτίας μιας 

άκαιρης επίθεσης του Β. Καραβιά με το ιππικό του ―χωρίς να έχει σχετική διαταγή, ενώ 

έπρεπε να περιμένει διαταγή του αρχιστράτηγου. Ο Καραβιάς πιεζόμενος σύντομα 

υποχώρησε στα ορεινά, και άφησε τον Ιερό Λόχο των φοιτητών χωρίς υποστήριξη σε 

αναπεπταμένο πεδίο απέναντι στο ιππικό των Οθωμανών. 8 Έτσι, ο ελλειμματικός στρατός 

που βρέθηκε στο Δραγατσάνι νικήθηκε από τους Οθωμανούς που ήταν οκταπλάσιοι και 

καλύτερα εκπαιδευμένοι. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος κατέφθασε κι αυτός καθυστερημένος, 

αλλά στην κρίσιμη στιγμή κατόρθωσε να σώσει τους υπόλοιπους ιερολοχίτες και μεταξύ 

αυτών και τον αρχηγό τους Νικόλαο Υψηλάντη και τον Αθ. Τσακάλωφ.  Η κύρια δύναμη του 

Αλ. Υψηλάντη δεν πρόλαβε να συμμετάσχει στη μάχη, αλλά διαλύθηκε με κακό ηθικό, 

βλέποντας τα υπολείμματα του Ιερού λόχου και τους φυγάδες του Καραβιά σε κακή 

κατάσταση.9 Ο Αλ. Υψηλάντης με τα αδέλφια του και μερικούς συνοδούς τους πέρασαν στο 

έδαφος της Αυστρίας με αλλαγμένα επώνυμα για να σωθούν, αλλά οι Αυστριακοί στις 14 

Ιουλίου τους συνέλαβαν και τους φυλάκισαν στο μεσαιωνικό φρούριο Μούγκατς. Ο 

Υψηλάντης παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι τον Νοέμβριο του 1827 που αποφυλακίστηκε 

ως βαριά ασθενής δυο μήνες πριν να πεθάνει.10  

Ένας επιπρόσθετος παράγων που συνέβαλε στην ήττα των Ελλήνων ήταν οι 

προδοσίες των Ρουμάνων ηγετών (του Σάββα Καμινάρη και του Θεόδορος Βλαδιμηρέσκου) 

 
7 Υπήρχε έντονη βροχή και το έδαφος ήταν λασπώδες. Η προώθηση των στρατιωτών του Υψηλάντη γινόταν 
με μεγάλη δυσκολία.  
8 Ο Ιερός Λόχος προοριζόταν να είναι εφεδρεία αλλά έμπλεξε στη μάχη για να βοηθήσει τον Καραβιά. Από τον 
ιερό λόχο (375 συνολικά άτομα) 25 αξιωματικοί και 180 στρατιώτες σκοτώθηκαν στη μάχη, ενώ 37 
Ιερολοχίτες αιχμαλωτίστηκαν και αργότερα αποκεφαλίστηκαν.    
9 Στην τελευταία ανακοίνωσή του ο Αλ. Υψηλάντης κατηγόρησε οπλαρχηγούς και στρατιώτες για δειλία και 
απείθειες (ονομαστικά τους Κ. Δούκα, Β. Μπαρλά, Γ. Μάνο (Φαναριώτης), Γρ. Σούτζο (Φαναριώτης) και 
ονόμασε φαυλόβιο τον Ν. Σκούφο. Επίσης καθαίρεσε τον Β. Καραβιά για την «απείθεια και το απρεπές 
πολίτευμα»! 
10 Ο Υψηλάντης κι όλα τα αδέλφια του έπασχαν από μια σοβαρή νευρολογική νόσο, την μυοτονική δυστροφία 
οικογενούς μορφής, η οποία προκαλεί μεταξύ άλλων σοβαρές πνευμονικές λοιμώξεις. 



που έπαυσαν να συμπαραστέκονται στους Έλληνες και δεν συμπολέμησαν παρά τις αρχικές 

υποσχέσεις τους.  

Ο Βλαδιμηρέσκου ζητούσε από τους Βογιάρους να καταργηθεί η συνήθεια να διορίζονται 

Φαναριώτες ηγεμόνες (ήθελε να είναι μόνο εντόπιοι, υπολογίζοντας για τον ρόλο αυτόν τον 

εαυτό του), να σχηματιστεί ντόπιος στρατός δώδεκα χιλιάδων, να αλλάξει η φορολογία του 

λαού, να του δοθούν 500.000 γρόσια για το στρατό του και να τον χρηματοδοτούν και στο 

μέλλον. Ωστόσο για να επιβληθεί είχε δολοφονήσει αρκετούς οπλαρχηγούς του και είχε 

γίνει μισητός σε πολλούς στρατιωτικούς του. Αυτό το εις βάρος του κλίμα εκμεταλλεύτηκε ο 

Γεωργάκης Ολύμπιος και με πολύ θάρρος πήγε μόνος του στο στρατόπεδό του, τον 

κατηγόρησε ενώπιον όλων για υπαναχώρηση στις συμφωνίες τους και κατάφερε να τον 

συλλάβει. Έπειτα παρέδωσε τον Βλαδιμηρέσκου στον Λασσάνη. Ακολούθησε δίκη και ο 

Βλαδιμηρέσκου καταδικάστηκε εις θάνατον για προδοσία και εκτελέστηκε.   

 

Ο Σάββας Καμινάρης ενώ αρχικά έκανε τον φίλο στον Υψηλάντη παρέμεινε στο Τυργοβίστι, 

όπου προσκύνησε τους επερχόμενους Τούρκους μαζί με 1.000 ιππείς του και ανέλαβε να 

καταδιώξει τον ελληνικό στρατό για να συλλάβει τον Υψηλάντη, αλλά δεν το κατάφερε. Στο 

τέλος οι Οθωμανοί συνέλαβαν τον Σάββα Καμινάρη και τον σκότωσαν. 

Ένας από τους οπλαρχηγούς που σώθηκε ήταν ο Ι. Κολοκοτρώνης. Αυτός μετά την 

καταστροφή στο Δραγατσάνι συγκέντρωσε Πελοποννησίους και Ζακυνθινούς και μετά από 

περιπετειώδη πορεία εν μέσω συμπλοκών με εχθρούς κατάφεραν να φτάσουν στην 

Πελοπόννησο και συμμετείχαν στη μάχη της Γράνας στις 10 Αυγούστου 1821.  

 Μετά την ήττα στο Δραγατσάνι ο Γεωργάκης Ολύμπιος μαζί με τον Φαρμάκη και 350 

άνδρες τους περιπλανήθηκαν στα βουνά προσπαθώντας να επιστρέψουν στη Μακεδονία, 

αλλά τελικά κλείστηκαν στη Μονή του Σέκου, για να αμυνθούν στους Οθωμανούς.11 

Παρακάτω η προκήρυξή τους: 

«Ανδρείοι Έλληνες! Όλοι μας, ευγενείς, αδελφοί, υποκύψαμε σε μια τρομερή μοίρα. Από τους 

ομόδοξους γείτονές μας εκείνοι που μας υποσχέθηκαν βοήθεια, μας εγκατέλειψαν, οι άλλοι με 

συκοφαντίες εχαρακτήρισαν σαν έγκλημα τους αιματηρούς αγώνες μας για τη θρησκεία μας και την 

ύπαρξή μας. Ψηλά το κεφάλι αδέλφια. Δείξτε πως είστε αντάξιοι των προγόνων σας. Εσώσαμεν εν 

τούτοις την τιμήν μας. Η Ευρώπη εγνώρισε τους γυιούς της Ελλάδας. Η βοήθεια που υποσχέθηκε η  

Ρωσία έρχεται πολύ αργά για μας... Ας πεθάνωμε κοιτάζοντας άφοβα τον θάνατο στα μάτια. Ζήτω η 

θρησκεία και η ελευθερία της Ελλάδας! Θάνατος στους βαρβάρους».  

 

Ο αγώνας αυτών των δυο Μακεδόνων αρχηγών στη Μονή του Σέκου υπήρξε ηρωικός 

επί πολλές μέρες. Ο Γεωργάκης ανατινάχθηκε στο καμπαναριό, όταν κατάλαβε ότι κινδύνευε 

να συλληφθεί. Ο Ιωάννης Φαρμάκης, συνέχισε αρκετές μέρες να αγωνίζεται στη μονή του 

Σέκου. Ήρθαν, όμως, ενισχύσεις από Οθωμανούς περί τους 2.000 άνδρες υπό τον Σελήμ 

πασά, οπότε ο Φαρμάκης αναγκάστηκε και έκανε συμφωνία ανακωχής με τους Οθωμανούς 

με εγγυητή Αυστριακό διπλωμάτη. Οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν την ανακωχή που 

 
11 Ο Α. Οτσέτεα γράφει πως, όταν ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος βρισκόταν στο μοναστήρι Σλάτινα, δέχθηκε την 

πρόταση τού επισκόπου του Ρόμαν, Γερασίμου και του ηγουμένου της μονής του Σέκου, Βενεδίκτου, ο οποίος 
πρόσφερε στον Γεωργάκη 15.000 πιάστρα, αν υπεράσπιζε το μοναστήρι. Προφανώς ο Γεωργάκης χρειαζόταν 
χρήματα για τους άνδρες του, αλλά επιπλέον εκείνη την εποχή ήταν σοβαρά άρρωστος.  



συμφωνήθηκε, αλλά τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και εκεί τον 

βασάνισαν φρικτά πριν να τον σκοτώσουν. Η επανάσταση στη Μολδοβλαχία κράτησε 

περίπου 7 μήνες. 

 

Εικόνα 1. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αξιωματικός του τσαρικού στρατού ετέθη 

επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας από τις 12 Μαρτίου 1920 και επαναστάτησε στη Μολδαβία στις 

17 Μαρτίου του 1821.  

Εικόνα 2. Ο Γ. Λασσάνης ήταν λόγιος Κοζανίτης Φιλικός, υπασπιστής του Αλ. 

Υψηλάντη και χιλίαρχος του Ιερού λόχου. Φυλακίστηκε στην Αυστρία μαζί με τον Αλ. Υψηλάντη. Το 

1927 ήρθε και πολέμησε στην Ελλάδα μαζί με τον Δημ. Υψηλάντη. Ήταν πολυγραφότατος και 

εχρημάτισε το 1837 υπουργός Οικονομικών. 

Εικόνα 3. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος αγωνίστηκε στην παραδουνάβια εκστρατεία με 

1.500 άνδρες του σε συμπαράταξη με τον Αλ. Υψηλάντη. Σκοτώθηκε σε ανατίναξη του 

κωδωνοστασίου στη Μονή του Σέκου. 

  

 

  Εικόνα 4. Ο καπετάν Φαρμάκης, αγωνίστηκε μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο στην 

εκστρατεία του Αλ. Υψηλάντη. Αγωνίστηκε ηρωϊκά στη μονή Σέκου το 1821.  

 



Μειονέκτημα της ηγεσίας του Υψηλάντη ήταν ότι δεν είχε στρατηγική πείρα, πράγμα 

που φάνηκε στη μάχη στο Δραγατσάνι και στη μη υιοθέτηση των εισηγήσεων του Γεωργάκη 

Ολύμπιου. Ο πατριωτικός ενθουσιασμός του δεν τον άφηνε να δει με ψυχρή λογική την 

κατάσταση και ήταν στις αρχές αρκετά εύπιστος στις υποσχέσεις των Μολδαβών 

οπλαρχηγών. 

 


