
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςθσ 

Δάςκαλοσ 

 Πρώτα επαναςτατοφν οι Σπζτςεσ 

(Λαςκαρίνα Μπουμπουλίνα). 

 Ακολουκεί θ Ύδρα (Αντώνιοσ 

Οικονόμου, Ανδρέασ Μιαοφλησ). 

 Στθ ςυνζχεια τα Ψαρά (Δημήτριοσ 

Παπανικολήσ, Κωνςταντίνοσ Κανάρησ), 

θ Σάμοσ, θ Κάςοσ, τα Δωδεκάνθςα και θ 

Κριτθ (ιδιαίτερα τα Σφακιά). 

 Οι κάτοικοι των Κυκλάδων φαίνονται 

διςτακτικοί. ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΙ 

ΑΝΣΙΔΡΟΤΝ     

 α/ πολιορκία καλάςςιων κάςτρων (π.χ. Μονεμβαςιά, 

Ναυαρίνο) και υποςτήριξη από τη θάλαςςα των χερςαίων 

μαχών. 

 β/ καταδρομζσ ςτα παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ με 

αιχμαλωςία ή καταςτροφή εχθρικών πλοίων (εμποδίηεται 

ο τουρκικόσ ςτόλοσ να πλεφςει προσ τθν Πελοπόννθςο). 

 γ/ ναυμαχίεσ ςτο ανοιχτό πζλαγοσ και χρήςη πυρπολικών 

(ςκάφθ γεμάτα με εφφλεκτο υλικό για πυρπόλθςθ ι 

ανατίναξθ οκωμανικών πλοίων). 

ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 

ΚΤΡΙΑΡΧΟΤΝ ΣΟ 

ΑΙΓΑΙΟ     

 Αντίποινα ςε βάροσ του ελλθνικοφ 

πλθκυςμοφ ςτα παράλια τθσ 

Μικράσ Αςίασ, αλλά και ςτα νθςιά. 

Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

ΜΕΣΑΔΙΔΕΣΑΙ ΣΑ 

ΝΗΙΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ     

 Είναι λιγότερα ςε αρικμό και 

μικρότερα ςε χωρθτικότθτα. 

 Είναι ταχφτερα και διακζτουν 

πλθρώματα με μεγάλθ ναυτικι 

εμπειρία. 

ΕΙΔΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ     

 Σζλη Αυγοφςτου 1824 

 Στον κόλπο του Γζροντα (παράλια Μικράσ 

Αςίασ) ο ελλθνικόσ ςτόλοσ νικά τον ογκώδθ 

τουρκοαιγυπτιακό. 

 Ο Μιαοφλθσ προκαλεί ςφγχυςθ ςτα εχκρικά 

πλοία και χρθςιμοποιεί πυρπολικά. 

 Οι τουρκοαιγυπτιακζσ δυνάμεισ 

διαςκορπίηονται και υποχωροφν.  

Η ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

ΣΗ ΧΙΟΤ     

 Απρίλιοσ 1822. 

 Οι Τοφρκοι ςτρατιώτεσ καίνε και καταςτρζφουν 

ολοκλθρωτικά τθ Χίο. 

 Οι περιςςότεροι από τουσ κατοίκουσ ςφαγιάηονται. 

 Το γεγονόσ αυτό ςυγκλονίηει τουσ χριςτιανικοφσ 

λαοφσ τθσ Ευρώπθσ. 

 Ο Κανάρθσ παίρνει εκδίκθςθ ανατινάηοντασ τθν 

τουρκικι ναυαρχίδα. 

Ο ΟΤΛΣΑΝΟ 

ΖΗΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ     

 Συνεχείσ αποτυχίεσ του τουρκικοφ ςτόλου. 

 Ο Σουλτάνοσ ηθτά βοικεια από τον παςά τθσ 

Αιγφπτου Μεχμζτ Αλι (διακζτει ςτρατό 

εκπαιδευμζνο από Ευρωπαίουσ αξιωματικοφσ). 

ΕΝΣΑΗ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ 

ΣΗ ΘΑΛΑΑ     

 Μάιοσ – Ιοφνιοσ 1824 

 Ο ενωμζνοσ τουρκοαιγυπτιακόσ ςτόλοσ 

επιτίκεται ςε Κάςο και Ψαρά. 

 Τοφρκοι και Αιγφπτιοι αποβιβάηονται   

και ζπειτα από μάχεσ τα καταςτρζφουν. 

Η ΝΑΤΜΑΧΙΑ 

ΣΟΤ ΓΕΡΟΝΣΑ     


