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Οι ευνοϊκζσ ςυνθήκεσ ςτο νότιο ελλαδικό χϊρο
Οι ελλθνικοί πλθκυςμοί ιταν πυκνότεροι.
Η παρουςία τουρκικοφ ςτρατοφ δεν ιταν ιςχυρι.
Οι τουρκικζσ δυνάμεισ ιταν απαςχολθμζνεσ ςτθν Ήπειρο (Αλι Παςάσ).
Οι Φιλικοί προετοίμαηαν τον ξεςθκωμό.
Τπιρχαν ζνοπλα ςϊματα Ελλινων (κλζφτεσ).
Τπιρχαν ελλθνικά εμπορικά ςκάφθ με κανόνια.
Πολλοί Ζλλθνεσ διζκεταν εμπειρία ςυγκροφςεων ςε ξθρά και κάλαςςα.
Σα ορεινά εδάφθ Πελοποννιςου και τερεάσ διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο.
Επαναςτατικζσ εςτίεσ
Πελοπόννθςοσ, τερεά Ελλάδα, Κριτθ, νθςιά Αιγαίου, Θεςςαλία, Ήπειροσ,
Θράκθ, Μακεδονία, Κφπροσ, Μικρά Αςία.
Εδραίωςθ τθσ επανάςταςθσ ςε Πελοπόννθςο, τερεά και νθςιά του Αιγαίου.
Οι πρωταγωνιςτζσ
Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ, Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ,
Μάρκοσ Μπότςαρθσ (ςτθ ςτεριά).
Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ, Ανδρζασ Μιαοφλθσ (ςτθ κάλαςςα).
Λαςκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντϊ Μαυρογζνουσ.
Η φάςη των επιτυχιϊν (1821-1824)
Κατάλθψθ από Ζλλθνεσ πόλεων Πελοποννιςου (Καλαμάτα, Πάτρα) → ςκλθρά
αντίποινα από Σοφρκουσ ςε βάροσ αμάχων (Κων/πολθ, μφρνθ, Θράκθ, Κφπροσ απαγχονιςμόσ πατριάρχθ Γρθγορίου Εϋ).
Αντίςταςθ των Ελλινων ςτθ τερεά Ελλάδα (Αλαμάνα, Γραβιά, Βαςιλικά), για να
εμποδίςουν τουσ Σοφρκουσ να κατζβουν ςτθν Πελοπόννθςο.
Άλωςθ τθσ Σριπολιτςάσ (23 επτεμβρίου 1821) με επικεφαλισ το Θ.
Κολοκοτρϊνθ.
Κατάλθψθ Χίου από Σοφρκουσ (Πάςχα 1822) → ςφαγι πλθκυςμοφ τθσ (23.000
νεκροί και 47.000 αιχμάλωτοι). Ανατίναξθ τουρκικισ ναυαρχίδασ ςτο λιμάνι τθσ
Χίου από τον Κανάρθ ωσ αντίποινα.
Δερβενάκια (25-28 Ιουλίου 1822) : οι δυνάμεισ του Κολοκοτρϊνθ διζλυςαν τθ
ςτρατιά του Δράμαλθ.
1823 ςκοτϊκθκε ο Μ. Μπότςαρθσ ςτο Καρπενιςι.
1824 ςυμφωνία ςουλτάνου – Αιγφπτιου Μοχάμετ Άλι → αιγυπτιακόσ ςτρατόσ
κατζπνιξε τθν επανάςταςθ ςτθν Κριτθ, κατζςτρεψε τθν Κάςο/ τουρκικόσ τα
Ψαρά.
Ναυμαχία του Γζροντα (29 Αυγοφςτου 1824) : με επικεφαλισ τον Α. Μιαοφλθ το
ελλθνικό ναυτικό ζπλθξε τον τουρκοαιγυπτιακό ςτόλο.
Η φάςη τησ κάμψησ (1825-1827)
Αρχζσ 1825 απόβαςθ Ιμπραιμ ςτθν Πελοπόννθςο και ανακατάλθψθ μεγάλου
μζρουσ τθσ.
Μάχθ ςτο Μανιάκι (20 Μαϊου 1825) : αποτυχθμζνθ απόπειρα του Παπαφλζςςα
να τον ςταματιςει.
Μάχθ ςτουσ Μφλουσ (13 Ιουνίου 1825) : Δ. Τψθλάντθσ, Κ. Μαυρομιχάλθσ και
Μακρυγιάννθσ ζπλθξαν τισ δυνάμεισ του Ιμπραιμ.
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Πολιορκία Μεςολογγίου (Απρίλιοσ 1825 - Απρίλιοσ 1826) από
τουρκοαιγυπτιακζσ δυνάμεισ → θρωικι ζξοδοσ πολιορκθμζνων και ςφαγι τουσ.
Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ επιχειροφςε ςτθ τερεά Ελλάδα.
Πολιορκία Ακρόπολθσ και κατάλθψι τθσ από Σοφρκουσ / κάνατοσ Καραϊςκάκθ
(23 Απριλίου 1827) → θ επανάςταςθ ζςβθνε.
Συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827) : οι Δυνάμεισ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωςία)
αποφάςιςαν τθν ειρινευςθ και τθ δθμιουργία ελλθνικοφ κράτουσ.

Εσγένιος Ντελακροσά, Η συαγή της Χίοσ, Παρίσι, Μοσσείο Λούβροσ

ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Γιατί οι ςυνκικεσ για τθν επιτυχία τθσ επανάςταςθσ ιταν πιο ευνοϊκζσ ςτο νότιο
ελλαδικό χϊρο;
2. ε ποιεσ περιοχζσ εκδθλϊκθκαν επαναςτατικζσ κινιςεισ το Μάρτιο του 1821;
3. Ποιοι ιταν οι πρωταγωνιςτζσ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ;
4. Ποια ιταν τα κφρια ςτρατιωτικά γεγονότα κατά τθ φάςθ των επιτυχιϊν (18211824);
5. Ποια ιταν τα κφρια ςτρατιωτικά γεγονότα κατά τθ φάςθ τθσ κάμψθσ (1825-1827);
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