
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Πρώτα επαναστατούν οι Σπέτσες 

(Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα). 

 Ακολουθεί η Ύδρα (Αντώνιος 

Οικονόμου, Ανδρέας Μιαούλης). 

 Στη συνέχεια τα Ψαρά (Δημήτριος 

Παπανικολής, Κωνσταντίνος Κανάρης), 

η Σάμος, η Κάσος, τα Δωδεκάνησα και η 

Κρήτη (ιδιαίτερα τα Σφακιά). 

 Οι κάτοικοι των Κυκλάδων φαίνονται 

διστακτικοί. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ     

 α/ πολιορκία θαλάσσιων κάστρων (π.χ. Μονεμβασιά, 

Ναυαρίνο) και υποστήριξη από τη θάλασσα των χερσαίων 

μαχών. 

 β/ καταδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας με 

αιχμαλωσία ή καταστροφή εχθρικών πλοίων (εμποδίζεται 

ο τουρκικός στόλος να πλεύσει προς την Πελοπόννησο). 

 γ/ ναυμαχίες στο ανοιχτό πέλαγος και χρήση πυρπολικών 

(σκάφη γεμάτα με εύφλεκτο υλικό για πυρπόληση ή 

ανατίναξη οθωμανικών πλοίων). 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΑΙΓΑΙΟ     

 Αντίποινα σε βάρος του ελληνικού 

πληθυσμού στα παράλια της 

Μικράς Ασίας, αλλά και στα νησιά. 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 Είναι λιγότερα σε αριθμό και 

μικρότερα σε χωρητικότητα. 

 Είναι ταχύτερα και διαθέτουν 

πληρώματα με μεγάλη ναυτική 

εμπειρία. 

ΕΙΔΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     

 Τέλη Αυγούστου 1824 

 Στον κόλπο του Γέροντα (παράλια Μικράς 

Ασίας) ο ελληνικός στόλος νικά τον ογκώδη 

τουρκοαιγυπτιακό. 

 Ο Μιαούλης προκαλεί σύγχυση στα εχθρικά 

πλοία και χρησιμοποιεί πυρπολικά. 

 Οι τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις 

διασκορπίζονται και υποχωρούν.  

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΗΣ ΧΙΟΥ     

 Απρίλιος 1822. 

 Οι Τούρκοι στρατιώτες καίνε και καταστρέφουν 

ολοκληρωτικά τη Χίο. 

 Οι περισσότεροι από τους κατοίκους σφαγιάζονται. 

 Το γεγονός αυτό συγκλονίζει τους χριστιανικούς 

λαούς της Ευρώπης. 

 Ο Κανάρης παίρνει εκδίκηση ανατινάζοντας την 

τουρκική ναυαρχίδα. 

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 

ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ     

 Συνεχείς αποτυχίες του τουρκικού στόλου. 

 Ο Σουλτάνος ζητά βοήθεια από τον πασά της 

Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή (διαθέτει στρατό 

εκπαιδευμένο από Ευρωπαίους αξιωματικούς). 

ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ     

 Μάιος – Ιούνιος 1824 

 Ο ενωμένος τουρκοαιγυπτιακός στόλος 

επιτίθεται σε Κάσο και Ψαρά. 

 Τούρκοι και Αιγύπτιοι αποβιβάζονται   

και έπειτα από μάχες τα καταστρέφουν. 

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ 

ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ     


