
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η Επανάσταση στην Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία 

1. Βασικοί άξονες του κεφαλαίου, ώστε να μπορείτε να το διηγηθείτε : 

 Στην Ήπειρο οι Σουλιώτες έχουν ήδη επαναστατήσει από τα τέλη 
του 1820, αλλά μένουν αβοήθητοι και υπογράφουν ανακωχή με τους 
Οθωμανούς. Ο Χουρσίτ εξοντώνει τον Αλή Πασά και κατευθύνεται στη 
νότια Ελλάδα. Έλληνες και φιλέλληνες προσπαθούν να τον 
σταματήσουν με τη μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822, αλλά νικιούνται. 
Συνέπεια της ήττας των Ελλήνων είναι η κατάληψη της Δυτικής 
Ελλάδας,  η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους και 
η οριστική εγκατάλειψη του Σουλίου από τους Σουλιώτες. 

 Οι κάτοικοι του Πηλίου στη Θεσσαλία επαναστατούν τον Μάιο 
1821, αλλά διασκορπίζονται από τον Δράμαλη. 

 Τον Μάιο εξεγείρεται και η Μακεδονία από τον Φιλικό 
Εμμανουήλ Παπά που ξεσηκώνει τη Χαλκιδική ως τη Θεσσαλονίκη. Οι 
Τούρκοι αντιδρούν με συλλήψεις και καταστροφές χωριών. Τον Απρίλιο 
του 1822 καταστρέφουν τη Νάουσα και οι γυναίκες μαζί με τα παιδιά 
τους, για να αποφύγουν την αιχμαλωσία, πέφτουν στον γκρεμό της 
Αράπιτσας. 

 Η επανάσταση περιορίζεται στην Πελοπόννησο , τη Στερεά και τα 
νησιά. 
 
2. Δραστηριότητα: Το πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης – Τα 

γεγονότα 

 Είμαι σίγουρη πως μετά από κάποιες δοκιμές και αναζητήσεις  

καταφέρατε να βάλετε τα γεγονότα στη σωστή χρονολογική 

σειρά. Μπράβο σας! 

3. Δραστηριότητα: Μελετώ την οπτική πηγή – Κέρκυρα 1821 

 Ενώ όλα τα παραπάνω συμβαίνουν στην Τουρκοκρατία, τα Ιόνια 

νησιά τα κατέχουν οι Άγγλοι. Ο πίνακας απεικονίζει στιγμές 

ξενοιασιάς, ηρεμίας, οικονομικής δραστηριότητας (πανηγύρι) και 

κοινωνικών σχέσεων τόσο μεταξύ των Ελλήνων όσο και με τους 

Άγγλους. Προσέξατε τις ενδυμασίες τους που είναι πιο κοντά στις 

ευρωπαϊκές; 

4. Διαβάζουμε - Ματιά στο παρελθόν 

 Αλήθεια τι σκεφτήκατε; Γράψατε ή ζωγραφίσατε; Το μοιραστήκατε με 

κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή συζητήσατε για τις δυσκολίες 



εκείνης της εποχής; Αν κάτι από αυτά κάνατε, σας αξίζει ένα μεγάλο 

μπράβο! 

 

 

  
 

 


