
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από το Δεκζμβριο του 1820 βρίςκονται ξανά ςτο Σοφλι. 

 Επαναςτατοφν και χτυποφν τουσ Τοφρκουσ αποκόπτοντασ 

τθν επικοινωνία των Ιωαννίνων με Άρτα και Ρρζβεηα. 

 Επιτίκενται εναντίον τθσ Ράργασ και τθσ Άρτασ, αλλά δεν 

μποροφν να τισ κυριεφςουν. 

 Νικοφν τον οκωμανικό ςτρατό ςτθ κζςθ Ρζντε Ρθγάδια. 

 Σζλθ 1821 οι Σουλιϊτεσ μζνουν αβοικθτοι. 

 Υπογράφουν ανακωχι με τουσ Οκωμανοφσ και επιςτρζφουν 

ςτον τόπο τουσ. 

ΟΤΛΙΩΣΕ     

 Μάιοσ 1821: Επαναςτατοφν οι κάτοικοι του Ρθλίου 

(ενθαρρυμζνοι από την ζλευςη πλοίων από την Ύδρα). 

 Ρολιορκοφν Βόλο και Βελεςτίνο. 

 Διαςκορπίηονται κακϊσ κινείται εναντίον τουσ από τθ 

Λάριςα ο Μαχμοφτ Ραςάσ ι Δράμαλθσ. 

4 Ιουλίου 1822: Η μάχθ ςτο Πζτα τθσ Άρτασ 

 Ο Χουρςίτ  νικά τον Αλι Ραςά και ετοιμάηεται να επιςτρζψει 

ςτθν Ρελοπόννθςο για να καταπνίξει τθν Επανάςταςθ. 

 Ρροςπακοφν να τον εμποδίςουν Ζλλθνεσ και Φιλζλλθνεσ 

αγωνιςτζσ (επικεφαλήσ ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος). 

 Ο οκωμανικόσ ςτρατόσ είναι πολυάρικμοσ ενϊ οι ελλθνικζσ 

δυνάμεισ δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ οργάνωςθ. 

 ΑΝΘΙΜΟ ΓΑΖΗ - ΚΤΡΙΑΚΟ ΜΠΑΔΕΚΗ     

Η ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

ΣΗ ΝΑΟΤΑ     

 Οι ελλθνικζσ δυνάμεισ χάνουν τθ μάχθ. 

 Το 1/3 των Ελλινων αγωνιςτϊν ςκοτϊνεται, κακϊσ και 68 από 

τουσ 93 Φιλζλλθνεσ. 

 Ανοίγει για τουσ Οκωμανοφσ ο δρόμοσ για τθν κατάλθψθ τθσ 

Δυτικισ Ελλάδασ και για τθν πολιορκία του Μεςολογγίου. 

 επτζμβριοσ 1822: Οι Σουλιϊτεσ ςυνκθκολογοφν  και 

εγκαταλείπουν οριςτικά το Σοφλι. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ     

Η ΜΑΧΗ ΣΟΤ ΠΕΣΑ  

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Ρρωτοςτατεί ο Σερραίοσ μεγαλζμποροσ Εμμανουιλ Παπάσ. 

 Ορίηεται από τθ Φιλικι Εταιρεία αρχθγόσ του αγϊνα ςτθ 

Χαλκιδικι. 

 Μάρτιοσ 1821: Αναχωρεί με όπλα και πολεμοφόδια από τθν 

Κωνςταντινοφπολθ για το Άγιο Προσ. 

 Από το Άγιο Προσ κθρφςςει επίςθμα τθν Επανάςταςθ. 

 Ξεςθκϊνει Ρολφγυρο και Σικωνία και φτάνει μζχρι τα 

περίχωρα τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 Οι Τοφρκοι αντιδροφν, αφοπλίηουν τουσ κατοίκουσ, 

ςυλλαμβάνουν προεςτοφσ και καταςτρζφουν χωριά. 

 Οι επαναςτάτεσ πολεμοφν ςτα Βαςιλικά και ςτθν Καςςάνδρα, 

χάνουν τισ μάχεσ και διαλφονται. 
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 Ζχουν καταφφγει εκεί αγωνιςτζσ ςμίγοντασ με τον 

αρματολό Σςάμθ Καρατάςο και τον πρόκριτο 

Ζαφειράκθ Λογοκζτθ. 

 Απρίλιοσ 1822: Οι Τοφρκοι πολιορκοφν και 

καταςτρζφουν τθ Νάουςα. 

 Γυναίκεσ μαηί με τα παιδιά τουσ πζφτουν ςτον γκρεμό 

τθσ Αράπιτςασ για να αποφφγουν τθν αιχμαλωςία. 
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1822:  Η εξζγερςθ ςτο Βορρά καταςτζλλεται. Η Επανάςταςθ περιορίηεται ςτθν Πελοπόννθςο, τθ τερεά Ελλάδα και τα νθςιά του Αιγαίου. 


