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ΔΝΟΣΗΣΑ 8 

 

Η εμέιημε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο (1821-1827) 
 

Η επλντθή ζπγθπξία 

 Επλντθέο πξνυπνζέζεηο για ηην έναπξη ηηρ επανάζηαζηρ ζηον νόηιο ελλαδικό σώπο: 

 Οι ελληνικοί πληθςζμοί ήηαν ππθλφηεξνη. 

 Δελ ςπήπσε ηζρπξφο οθυμανικόρ ζηξαηφο ηη δεδομένη ζηιγμή. Ένα μεγάλο μέπορ ηος ήηαν 

απαζσολημένο ενανηίον ηος Αλή παζά ηηρ Ηπείπος. 

 Τπήπσαν πνιινί θηιηθνί πος είραλ πξνεηνηκάζεη ηην επανάζηαζη. 

 Τπήπσαν έλνπια ζψκαηα (κλέθηερ). 

 Τπήπσαν ελληνικά εκπνξηθά πινία πος είσαν κανόνια. 

 Πολλοί Έλληνερ διέθεηαν ζηξαηησηηθή εκπεηξία ένοπλυν ζςγκπούζευν: 

 ηην ξηπά: ζηιρ ένοπλερ δςνάμειρ ηος Αλή παζά ή ζηον αγγλικό ζηπαηό ζηα Δπηάνηζα. 

 ηη θάλαζζα: ναύηερ ζηο ηοςπκικό ναςηικό ή ζςγκπούζειρ με πειπαηέρ. 

 Σα νξεηλά εδάθε ηηρ Πελοποννήζος και ηηρ ηεπεάρ διεςκόλςναν ηον κλεθηοπόλεμο. 

 

 

Επαλαζηαηηθέο εζηίεο 

 Επαλαζηαηηθέο θηλήζεηο εκδηλώθηκαν ζηιρ πεξηνρέο: 

 Πελοπόννηζο 

 ηεπεά Δλλάδα 

 Κπήηη 

 Νηζιά ηος Αιγαίος 

 Θεζζαλία 

 Ήπειπο 

 Μακεδονία 

 Θπάκη 

 Κύππο  

 Μικπά Αζία 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο η επανάζηαζη ανηιμεηυπίζηηκε από ηοςρ Σούπκοςρ και θαηεζηάιε 

(ζηαμάηηζε). 

 Παπέμεινε ελεξγή ζηιρ πεπιοσέρ: Πεινπφλλεζν, ηεξεά Ειιάδα, λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

 Οι επαναζηαηικέρ δςνάμειρ αποηελούνηαν από αγυνιζηέρ πος ακολοςθούζαν κάποιον οπλαπσηγό, ρσξίο 

θεληξηθή εγεζία. 

 

Οη πξσηαγσληζηέο 

 ηην επανάζηαζη μερψξηζαλ: 

 ηην ξηπά:  Θεόδυπορ Κολοκοηπώνηρ  ηη θάλαζζα:   Κυνζηανηίνορ Κανάπηρ 

Γεώπγιορ Καπαφζκάκηρ     Ανδπέαρ Μιαούληρ 

Οδςζζέαρ Ανδπούηζορ 

Μάπκορ Μπόηζαπηρ 

Αθανάζιορ Γιάκορ 

 Γςναίκερ: Λαζκαπίνα Μποςμποςλίνα 

   Μανηώ Μαςπογένοςρ 
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Η θάζε ησλ επηηπρηψλ (1821-1824) 

 ηη ζηεπιά: 

 Απειεπζέξσζε ηυν πόλευν: Αιγίος, Καλαμάηαρ, Πάηπαρ, Σπίποληρ, Άμθιζζαρ, Λιβαδιάρ, 

 

 εκαληηθέο κάρεο: 

ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

Αλαμάνα (Φθιώηιδα) 23 Αππ. 1821 Αθανάζιορ Γιάκορ Ήηηα ηυν Δλλήνυν. 

Θάναηορ ηος Γιάκος 

Γπαβιά (Φυκίδα) Απσέρ Μαΐος 1821 Οδςζζέαρ Ανδπούηζορ Πεηςσημένη έξοδορ ηυν 

Δλλήνυν από ηο σάνι 

Βαληέηζι (Απκαδία) 12/13 Μαΐος 1821 Θ. Κολοκοηπώνηρ, Γ. 

Πλαπούηαρ 

Νίκη ηυν Δλλήνυν 

Βαζιλικά (Φθιώηιδα) 28 Αςγ. 1821 Γιάννηρ Γκούπαρ, 

Πανοςπγιάρ 

Νίκη ηυν Δλλήνυν 

Γεπβενάκια (Απγολίδα) 25-28 Ιοςλίος 1822 Θ. Κολοκοηπώνηρ Νίκη ηυν Δλλήνυν 

 

 ηη θάλαζζα: 

 Σα ελληνικά πλοία: 

 Παξεκπφδηδαλ ηιρ κινήζειρ ηος ηοςπκικού ζηόλος. 

 Τπνζηήξηδαλ σεπζαίερ δςνάμειρ ηυν Δλλήνυν. 

 πκκεηείραλ ζε πολιοπκίερ παπαλιακών θποςπίυν. 

 Ο Κ. Καλάξεο ππξπφιεζε ηην ηοςπκική λαπαξρίδα ζηη Υίο (Ιούνιορ 1822). 

 Ναπκαρία Γέξνληα (πεπιοσή Λέπος – Καλύμνος, 29 Αςγ. 1824). Ο ελληνικόρ ζηόλορ (Ανδπέαρ 

Μιαούληρ) θαηαηξφπσζε ηον ηοςπκοαιγςπηιακό. 

 

Σοςπκικά ανηίποινα - ανηιδπάζειρ: 

 Οι Σούπκοι, αθόηος ξέζπαζε η επανάζηαζη: 

 ηξάθεθαλ ελαληίνλ ακάρσλ ζηην Κυνζηανηινούπολη, μύπνη, Θπάκη, Κύππο και αλλού. 

 Απαγρφληζαλ ηον παηξηάξρε Γπηγόπιο Δ΄ (10 Αππ. 1821). 

 Καηέιαβαλ ηη Υίν (Πάζσα 1822) και θαηέζθαμαλ ηον ελληνικό πληθςζμό (23.000 νεκποί και 

47.000 αισμάλυηοι). Η ζθαγή ηηρ Υίος ζπγθίλεζε ηοςρ Δςπυπαίοςρ πολίηερ και ελίζρπζε ην θχκα 

θηιειιεληζκνχ. 

 πλεξγάζηεθαλ με ηον ηγεμόνα ηηρ Αιγύπηος Μνράκεη Άιη, ο ζηπαηόρ ηος οποίος θαηέπλημε ηην 

επανάζηαζη ζηην Κξήηε και θαηέζηξεςε ηην Κάζν. 

 

Η θάζε ηεο θάκςεο 

 Αξρέο ηνπ 1825 

 Ο Ικπξαήκ (θεηόρ γιορ ηος Μοσάμεη Άλι) με οπγανυμένο ζηπαηό απνβηβάζηεθε ζηην 

Πελοπόννηζο και αλαθαηέιαβε ένα μεγάλο ημήμα. 

 Οι ειιεληθέο δπλάκεηο –καηαπονημένερ από ηον εμθύλιο– δελ κπνξνχζαλ να ανηιζηαθούν. 

 Ηπυική ανηίζηαζη από ηον Παπαθιέζζα ζηο Μαληάθη (20 Μαΐος 1825). 

 ημανηικό πιήγκα (νίκη ηυν Δλλήνυν) καηά ηυν Σούπκυν ζηοςρ Μχινπο (Απγολίδα) από ηοςρ 

Γημ. Ττηλάνηη, Κ. Μαςπομισάλη και Μακπςγιάννη. 

 ηο Μεζνιφγγη η πνιηνξθία από ηοςπκικέρ και αιγςπηιακέρ δςνάμειρ (Αππ. 1825-Αππ. 1826) έληξε 

με εξσηθή έμνδν και ζθαγή ηυν πολιοπκημένυν από ηοςρ Σούπκοςρ (10-11 Αππ. 1826). Σο 
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γεγονόρ αςηό πποκάλεζε ζπγθίλεζε ζηην Επξψπε και ζςνέβαλε ζηην ανάπηςξη ηος θηιειιεληθνχ 

κινήμαηορ. 

 Ο Γεώπγιορ Καξατζθάθεο ζθνηψζεθε ζηο Φάληπο (Αππίλιορ 1827). 

 Η Αθξφπνιε ηυν Αθηνών παξαδφζεθε ζηοςρ Σούπκοςρ (Μάιο 1827). 

 πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (6 Ιοςλίος 1827) 

 Οι κεγάιεο Δπλάκεηο (Αγγλία, Γαλλία, Ρυζία) απνθάζηζαλ (για δικούρ ηοςρ λόγοςρ) ηην 

εηξήλεπζε και ηη δημιοςπγία ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 Η ζςνθήκη αςηή δπομολόγηζε ηη δημιοςπγία ανεξάπηηηος ελληνικού κπάηοςρ απγόηεπα. 

 Η επαλάζηαζε όμυρ δελ είρε ηειεηψζεη ακόμα. 

 

Εξσηήζεηο 

ην βηβιίν: ελ. 32, Άζκηζη 1. 

1. Ποιοι παπάγονηερ εςνοούζαν ηην έναπξη ηηρ επανάζηαζηρ ζηον νόηιο ελλαδικό σώπο; 

2. ε ποιερ πεπιοσέρ εκδηλώθηκαν επαναζηαηικά κινήμαηα; Γιαηί ζε κάποιερ καηεζηάληζαν γπήγοπα; 

ε ποιερ πεπιοσέρ εδπαιώθηκαν και γιαηί; 

3. Να αναθέπεηε πένηε από ηοςρ ζημανηικόηεποςρ ππυηαγυνιζηέρ ηηρ Δπανάζηαζηρ (ζηη ζηεπιά και 

ζηη θάλαζζα) και ζςνδέζηε ηα ονόμαηά ηοςρ με κάποια γεγονόηα. 

4. Να αναθέπεηε ηπειρ από ηιρ ζημανηικόηεπερ μάσερ-ναςμασίερ ηηρ επανάζηαζηρ, ηοςρ ππυηαγυνιζηέρ 

ηοςρ και ηο αποηέλεζμά ηοςρ. 

5. Ποια ήηαν η δπάζη ηυν ελληνικών πλοίυν ζηη διάπκεια ηηρ επανάζηαζηρ; Να αναθέπεηε δύο από 

ηα ζημανηικόηεπα γεγονόηα αςηήρ ηηρ δπάζηρ. 

6. ε ποια ανηίποινα πποσώπηζαν οι Σούπκοι μεηά ηην έναπξη ηηρ επανάζηαζηρ; 

7. Ποιερ ενέπγειερ ηυν Σούπκυν δείσνοςν ηην επικπάηηζή ηοςρ από ηο 1825 και ηην ςποσώπηζη ηηρ 

επανάζηαζηρ (Η θάζη ηηρ κάμτηρ); 

8. Σι πποέβλεπε η ςνθήκη ηος Λονδίνος (6 Ιοςλίος 1827) και ποια η ζημαζία ηηρ; 


