
 
Κεφάλαιο Β9: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποια επαναστατικά κινήματα εκδηλώθηκαν τον 16ο αιώνα; Τι έγινε στη Ναυμαχία της 

Ναυπάκτου;  

2. Ποια επαναστατικά κινήματα εκδηλώθηκαν τον 17ο αιώνα; 

3. Ποια επαναστατικά κινήματα εκδηλώθηκαν τον 18ο αιώνα; Τι έγινε στη Ναυμαχία του 

Τσεσμέ;  

4. Γιατί η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή ήταν πολύ σημαντική για τους Έλληνες; 

5. Τι συνειδητοποίησαν οι Έλληνες στα τέλη του 18ου αιώνα; 

6.  Γιατί απέτυχαν όλα τα επαναστατικά κινήματα πριν την επανάσταση του 1821; 

 

16ος αιώνας:  

- Κερκυραίοι, Κρητικοί, Μανιάτες (συχνά με τη συνεργασία των Βενετών και Ισπανών) 

στρέφονται κατά των Τούρκων. 

- Ναυμαχία Ναυπάκτου (1571): Ο Τουρκικός στόλος καταστράφηκε από το στόλο των 

δυτικών ευρωπαϊκών κρατών.  

17ος αιώνας: 

- Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος (Φιλόσοφος) καλεί του Έλληνες της Θεσσαλίας και 

της Θεσπρωτίας να ξεσηκωθούν εναντίον των Τούρκων. 

- Οι Βενετοί πολιόρκησαν την Αθήνα και κατέκτησαν την Πελοπόννησο, την οποία μετά από 

20 χρόνια  την ξανά-κατέλαβαν οι Οθωμανοί. 

18ος αιώνας:  

- Η Ρωσία (ξανθό γένος) αναλαμβάνει δράση για την απελευθέρωση από τους Τούρκους. 

- Αδερφοί Ορλώφ (1770)        Φθάνουν στη Μάνη μαζί με ‘Έλληνες και Ρώσους στρατιώτες. 

-  Ναυμαχία Τσεσμέ         Ο Ορθόδοξος στόλος νίκησε τους Οθωμανούς και οι συγκρούσεις 

τερματίστηκαν με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή.  

- Λάμπρος Κατσώνης (Λιβαδειά- αξιωματικός του ρωσικού στρατού) & Γεώργιος Ανδρίτσος 

(κλέφτης)       Με το μικρό τους στόλο επιτίθονταν στα τουρκικά πλοία. 

Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή: Ήταν πολύ σημαντική καθώς: 

1. Η Ρωσία μπορούσε πλέον να παρεμβαίνει στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

για να προστατεύει τους Χριστιανούς που ζούσαν εκεί. 

2. Οι Έλληνες έμποροι μπορούσαν να υψώνουν στα καράβια τους τη ρωσική σημαία (ασφαλές 

εμπόριο).  

Τέλη 18ου αιώνα: Οι Έλληνες ανέμεναν βοήθεια από τους Γάλλους του Ναπολέοντα η οποία όμως 

δεν ήρθε ποτέ         Οι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι μόνοι τους πρέπει να διεκδικήσουν την 

απελευθέρωση τους και ότι καμιά χώρα δεν θα τους βοηθούσε. 
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