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Ιστορία ΣΤ΄- ενότητα 3η –κεφ 6:  ¨Η Επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία¨ 
Υπεύθυνος τάξης: Γεωργακόπουλος Ανδρέας 

    Οι Σουλιώτες εξεγέρθηκαν στην Ήπειρο καθώς και οι Θεσσαλοί και Μακεδόνες. 

Η έλλειψη όμως οργάνωσης και η παρουσία ισχυρών τουρκικών δυνάμεων 

οδήγησε σε αποτυχία τις επαναστατικές αυτές κινήσεις. 

Ήπειρος 

 Οι Σουλιώτες τον Δεκέμβριο του 1820 

χτυπούν τους Τούρκους και αποκόπτουν την 

επικοινωνία των Ιωαννίνων με την Άρτα και 

την Πρέβεζα. 

 Επιτέθηκαν στην Άρτα και την Πάργα, χωρίς 

όμως να καταφέρουν να τις κυριεύσουν. 

 Νικούν τον οθωμανικό στρατό στη θέση 

Πέντε Πηγάδια. 

 Οι Αλβανοί σύμμαχοι τούς εγκατέλειψαν  και 

οι Σουλιώτες υπογράφουν τρίμηνη συνθήκη 

με τους Τούρκους. 

 Το 1822 οι Σουλιώτες  εγκαταλείπουν 

οριστικά το Σούλι. 

Σουλιώτες Η μάχη του Πέτα 

 Ο Χουρσίτ Πασάς, μετά την εξόντωση του 

Αλή Πασά προχωρά με τα στρατεύματά του 

στην Πελοπόννησο.  

 Έλληνες και Φιλέλληνες με επικεφαλή τον 

Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο προσπαθούν να 

τον εμποδίσουν. 

 Οι ελληνικές δυνάμεις στη μάχη του Πέτα 

στις 4 Ιουλίου ηττούνται  με βαριές απώλειες. 

 Ανοίγει  ο δρόμος για την κατάληψη της 

Δυτικής Ελλάδας και για την πρώτη 

πολιορκία του Μεσολογγίου. 

Θεσσαλία 

   Η Θεσσαλία εξεγέρθηκε το Μάιο του 1821 

υπό την ηγεσία των φιλικών Άνθιμου Γαζή και 

Κυριάκου Μπασδέκη. 

 Γνωρίζοντας ότι έρχονται πλοία από την Ύδρα 

επαναστατούν  οι κάτοικοι του Πηλίου. 

 Πολιορκούν Βόλο και Βελεστίνο, αλλά 

διασκορπίζονται από τον Μαχμούτ Πασά ή 

Δράμαλη που βρίσκεται στην κοντινή Λάρισα. 

Μακεδονία 

 Ο Σερραίος μεγαλέμπορος Εμμανουήλ Παπάς, 

αναχωρεί από την Κων/πολη με όπλα και 

πολεμοφόδια και σε γενική συνέλευση 

ανακηρύσσεται  ¨αρχηγός και υπερασπιστής¨ 

της Μακεδονίας. 

 Φτάνει μέχρι τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. 

 Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν προεστούς και 

καταστρέφουν τα χωριά. 

 Το 1822 κυριεύουν την Νάουσα. Η πόλη 

καταστρέφεται και γυναίκες μαζί με τα παιδιά 

τους πηδούν στον γκρεμό της Αράπιτσας. 

Η εξέγερση στο Βορρά είχε κατασταλεί. Η δραστηριότητα των Τούρκων 

περιορίζεται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά. 


