
Σημαίες της Επανάστασης
Δημιουργικό & Εκπαιδευτικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους



Ζωγραφίζω μερικές από  
τις Σημαίες του Αγώνα

Στο ξέσπασμα της Επανάστασης, 
δεν υπήρχε μια ενιαία διοίκηση 
και έτσι, κάθε στρατιωτικό σώμα 
δημιούργησε τη δική του σημαία. 
Ορισμένοι επαναστάτες 
υιοθέτησαν  το λάβαρο της 
εκκλησίας της ενορίας τους. 

Η σημαία, αποτελεί σήμα 
αναγνώρισης, είναι μια ταυτότητα.



Οι αγωνιστές της Επανάστασης έφτιαχναν ο 
καθένας το δικό του “μπαϊράκι”, δηλαδή τη δική 
του πολεμική σημαία. Τα σύμβολα και τα 
χρώματα που επέλεγαν σήμαιναν κάτι ξεχωριστό 
για εκείνους και για τους συντρόφους τους στον 
πόλεμο. 

Οι αγωνιστές ένιωθαν ότι ο δεσμός με τα 
σύμβολά τους ήταν πολύ σημαντικός, όπως 
ακριβώς και με τα όπλα τους, γι’αυτό δεν ήθελε 
κανείς να χάσει τη σημαία του!

Luis Dupré (1789-1837), Un Grec arborant son étendard sur 
les murs de Salone, (Ο Ν. Μητρόπουλος υψώνει την 

σημαία του Αγώνα στα Σάλωνα το 1821).



Ζωγράφισε κι εσύ τις σημαίες της 
Επανάστασης

Η ελληνική σημαία όπως καθιερώθηκε από 
το 1822 έως το 1969. 



Όμοίωμα της σημαίας που έφερε ο Ανδρέας 
Λόντος κατά την είσοδό του στην Πάτρα, το 1821.  
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός αφού ευλόγησε 
αυτή τη σημαία, έστησε έναν μεγάλο ξύλινο 
σταυρό στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, τον 
οποίο προσκύνησαν οι αγωνιστές ενώ 
ορκίζονταν “Ελευθερία ή Θάνατος”.

Στις 26 Μαρτίου 1821, το Αχαϊκόν Διευθυντήριον 
κηρύττει επίσημα την έναρξη της Επανάστασης.



Η σημαία που σχεδίασε ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας. 
Είναι η μοναδική σημαία που έχει φτιαχτεί από 
μετάξι.

ΗΕΑ σημαίνει Ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΗΘΣ σημαίνει Ή ΘΑΝΑΤΟΣ

Τη σημαία ύψωσε το 1821, ο Γεώργιος Σισίνης 
στην Ηλίδα (νομός Ηλείας, Πελ/νησος)



Ομοίωμα σημαίας που ύψωσε ο Άνθιμος Γαζής, 
το 1821,  στην Θεσσαλομαγνησία.



Ομοίωμα από την μπροστινή όψη της σημαίας 
του Δ.Υψηλάντη, η οποία υψώθηκε πρώτη φορά 
το 1821 στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας. 

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τον πατριωτισμό , 
το λευκό την αδελφότητα, το μαύρο την θυσία. 



Ομοίωμα της σημαίας του Αρείου Πάγου. 

Η άγκυρα συμβολίζει την σταθερότητα στον 
τελικό σκοπό, η φλεγόμενη καρδιά την αγνότητα 
του σκοπού της Επανάστασης και την φλόγα της 
ελευθερίας και ο σταυρός την πίστη και την 
ελπίδα για το δίκαιο αγώνα του Έθνους.



Σημαία του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού , την 
οποία είχαν υψωμένη πλοία που ανήκαν στον 
Εμπορικό στόλο της Επαναστατημένης Ελλάδας 
από το 1822 ως το 1828

. 



Ομοίωμα της σημαίας που υψώθηκε στο νησί της Ύδρας 
τον Απρίλιο του 1821. 

Ο σταυρός, σύμβολο της χριστιανικής πίστης, πατά 
πάνω στην Ημισέληνο που συμβολίζει την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Η όρθια άγκυρα συμβολίζει την ευχή για 
νίκη στις ναυμαχίες που θα έκαναν. Το φίδι που τυλίγεται 
στην άγκυρα είναι η δύναμη του ελληνικού έθνους ή οι 
Τούρκοι που τους τρώει η κουκουβάγια που συμβολίζει 
τους Έλληνες.Αριστερά, υπάρχει μια λόγχη με ένα 
λάβαρο που απεικονίζει μια περικεφαλαία, για να 
υπενθυμίσει τους ένδοξους αγώνες των αρχαίων 
Ελλήνων και κάτω γράφει Η’ ΤΑΝ Η΄ΕΠΙ ΤΑΣ, την φράση 
που έλεγαν οι γυναίκες της Σπάρτης στους άνδρες πριν 
φύγουν για τη μάχη.



Η σημαία που είχε προτείνει ο Ρήγας Φεραίος, 
φέρει το ρόπαλο του μυθικού ήρωα Ηρακλή, 
σύμβολο της ελληνικής δύναμης  καθώς επίσης 
και τρεις σταυρούς. Εσωτερικά είχε επιγραφή : 
Ελευθερία-Ισοτιμία-Αδελφότης και στην 
εξωτερική περιφέρεια έγραφε: “Υπέρ των νόμων 
και της πατρίδος” Τα χρώματα, συμβολίζουν την 
Επανάσταση ως εξής : το κόκκινο για το αίμα, το 
λευκό για την ελευθερία και το μαύρο για τον 
θάνατο. Ο Ρήγας είχε επηρεαστεί από την 
Γαλλική Επανάσταση και τα διδάγματα του 
Διαφωτισμού.



Δραστηριότητα : Εσύ πώς θα έφτιαχνες τη 
δική σου σημαία της Επανάστασης;

Με έμπνευση τις παραπάνω σημαίες, φτιάξε τη δική σου σημαία! 

Ζωγράφισε σε ένα χαρτί και στείλε μας φωτογραφία  το δικό σου σχέδιο ! 

στο email : info@capodistriasmuseum.gr

mailto:info@capodistriasmuseum.gr

