
 

Κεφάλαιο Γ6: Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη 

Θεσσαλία και τη Μακεδονία 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποιες ενέργειες έκαναν οι Σουλιώτες στην Ήπειρο;  

2. Τι έγινε στη μάχη του Πέτα και ποιες συνέπειες είχε; 

3. Ποιες επαναστατικές ενέργειες έγιναν στη Θεσσαλία;  

4. Ποιος ανέλαβε την επανάσταση στη Μακεδονία, τι ενέργειες έκανε και ποια η αντίδραση 

των Τούρκων; 

5. Ποιο αποτέλεσμα είχαν οι επαναστατικές ενέργειες στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη 

Μακεδονία; 

6. Ποια ήταν η καθημερινή ζωή των Ελλήνων αγωνιστών; 

 

. 

Ήπειρος:  

- Σουλιώτες          επαναστάτησαν         επιτέθηκαν εναντίον της Πάργας και της Άρτας αλλά 

δεν κατάφεραν να τις κατακτήσουν. Νίκησαν τον οθωμανικό στρατό στα Πέντε Πηγάδια αλλά 

υποχώρησαν καθώς οι Αλβανοί σύμμαχοι τους, τους εγκατέλειψαν        Υπέγραψαν τρίμηνη 

ανακωχή με τους Οθωμανούς. 

- Μάχη του Πέτα (1822): Οι Έλληνες με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 

ηττήθηκαν από τους Οθωμανούς για να τους εμποδίσουν να προχωρήσουν στην 

Πελοπόννησο. 

1) Το 1/3 των Ελλήνων αγωνιστών σκοτώθηκε. 

2) Πολλοί αιχμαλωτίστηκαν. 

3) 68 από τους 93 φιλέλληνες «έπεσαν» στη μάχη.  

4) Άνοιξε ο δρόμος για την κατάληψη της Δυτικής Ελλάδας από τους Τούρκους. 

5) Οι Σουλιώτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά το Σούλι. 

Θεσσαλία (Άνθιμος Γαζής, Κυριάκος Μπασδέκης): 

- Εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι του Πηλίου        πολιόρκησαν το Βόλο και το Βελεστίνο χωρίς όμως 

να καταφέρουν να τα κατακτήσουν.  

Μακεδονία (Εμμανουήλ Παπάς): 

- Εμμανουήλ Παπάς        Ανακηρύχτηκε στο Άγιο Όρος αρχηγός και υπερασπιστής της 

Μακεδονίας και κήρυξε την επανάσταση επίσημα. Ξεσήκωσε τον Πολύγυρο και τη Σιθωνία. 

- Αντίδραση Τούρκων:           

1) Αφόπλισαν τους κατοίκους και συνέλαβαν τους προεστούς των περιοχών αυτών. 

Νίκησαν στα Βασιλικά και την Κασσάνδρα. 

2) Κατέλαβαν τη Νάουσα (Απρίλιος 1822). Οι κάτοικοι (γυναίκες & παιδιά) της 

Νάουσας για να αποφύγουν την αιχμαλωσία έπεσαν στον γκρεμό της Αράπιτσας. 

Ήπειρος- Θεσσαλία- Μακεδονία           Η επανάσταση απέτυχε. 

Διαβίωση αγωνιστών: 

- Τρέφονταν με ψωμί και αλεύρι-λάδι και κρεμμύδια (κουρκούτι). 

- Στις εκστρατείες είχαν όπλα, ρούχα και την κάπα τους. Έτρωγαν παξιμάδι, ψωμί και κρεμμύδι. 

- Για τους τραυματίες έκαναν γιατροσόφια. Γιατροί δεν υπήρχαν και τα φάρμακα ήταν λιγοστά.  

  


