
Ιερολοχίτες 

Ο Υψηλάντης περνά τον Προύθο 

Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 2 

Η Επανάσταση αρχίζει από την Μολδοβλαχία 
 

Υπολογίζοντας σε βοήθεια από τον τσάρο της Ρωσίας, ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης τον Φεβρουάριο του 1821 πέρασε τον 
Προύθο ποταμό (σύνορο Μολδαβίας με την Ρωσία) και βρέθηκε 
στην Μολδαβία.  

Από εκεί, μαζί με τον ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσο, καθώς και με 
2.000 περίπου μαχητές που συγκέντρωσε στον δρόμο, κατέβηκε στο 
Ιάσιο, την πρωτεύουσα , όπου κήρυξε την επανάσταση εναντίον των 
Τούρκων. Κυκλοφόρησε μάλιστα και μία προκήρυξη στην οποίαν 
υπονοούσε πως  από πίσω κρυβόταν η Ρωσία, η οποία θα τους βοη-
θούσε με την πρώτη ευκαιρία. 

 

Πολύ γρήγορα όμως εμφανίστηκαν οι δυσκολίες. Οι μεγάλες Δυ-
νάμεις καταδίκασαν αμέσως τις ενέργειες αυτές, τις οποίες χαρα-
κτήρισαν τρομοκρατικές. Ταυτόχρονα, η Ρωσία όχι μόνο δεν φάνηκε 

πρόθυμη να βοηθήσει, αλλά αντίθετα ο τσάρος αποκήρυξε τον Υψηλάντη και τους επαναστάτες. Το 
ίδιο έκανε και ο Πατριάρχης. 

Ο Υψηλάντης, απομονωμένος από τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ρωσία και την Εκκλησία, προσπά-
θησε να βρει συμπαράσταση από τον απλό κόσμο. Όμως κι εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα: οι Έλ-
ληνες των παροικιών ήταν διστακτικοί να συμμετάσχουν στον Αγώνα, αλλά και οι ντόπιοι πληθυ-
σμοί ήταν αρνητικοί έως και εχθρικοί προς τους επαναστάτες. 

 

Παρά τις δυσκολίες, ο Υψηλάντης έφυγε από το Ιάσιο μαζί με 
τους άλλους μαχητές και τέλη Μαρτίου έφτασε στο Βουκουρέστι. 
Στον δρόμο συγκρότησε τον Ιερό Λόχο, στρατιωτικό σώμα που απο-
τελούνταν από σπουδαστές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, που 
έτρεχαν με ενθουσιασμό να πάρουν μέρος στον Αγώνα. 

 

Χωρίς στρατιωτική εμπειρία και χωρίς βοήθεια από πουθενά, ο 
Υψηλάντης με μερικές χιλιάδες στρατιώτες έδωσε αρκετές μάχες 
εναντίον των Τούρκων. Η αποφασιστικότερη απ’ όλες δόθηκε στο 
Δραγατσάνι (2 Ιουνίου 1821).  

Σ’ αυτή την μάχη ο Ιερός Λόχος διαλύθηκε και οι Έλληνες κατατροπώθηκαν. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης  διέφυγε στην Αυστρία, όπου τον συνέλαβαν οι αυστριακές αρχές και 
τον κράτησαν στην φυλακή μέχρι το 1827. Άσχημο τέλος είχαν και οι υπόλοιποι αγωνιστές. 

 

Η επανάσταση στην Μολδοβλαχία έσβησε άδοξα.  

Παρ’ όλα αυτά δημιούργησε έναν αντιπερισπασμό στον οθωμανικό στρατό, ο οποίος αναγκά-
στηκε να συγκεντρώσει τα στρατεύματά του στον Δούναβη, με αποτέλεσμα οι Έλληνες της Πελο-
ποννήσου να βρουν ελεύθερο «χώρο» για να επαναστατήσουν πιο εύκολα. 



 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Ποιες δυσκολίες συνάντησε ο Υψηλάντης όταν ξεκίνησε 
την Επανάσταση; 

 Γιατί, νομίζετε, ο Πατριάρχης και ο τσάρος της Ρωσίας 
αποκήρυξαν τους επαναστάτες; 

 Ποια ήταν η σημαντικότερη μάχη του Ιερού Λόχου; Ποιο 
ήταν το αποτέλεσμά της; 

 Η Ελληνική Επανάσταση σε τι ωφελήθηκε από την επα-
νάσταση στην Μολδοβλαχία; 

 
 

 


