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1457-1459 - Ο Βησσαρίων (1403-1472), επιχειρεί πρώτα 
με τον πάπα Καλλιστό Γ (1457), με τον Πάπα Πίο Β‘ (1459) 

να συγκεντρώσει στρατό με τη βοήθεια Ιπποτών για να 
απελευθερώσει τους Έλληνες, στον χώρο των νησιών του 

Αιγαίου, αλλά δεν τα καταφέρνει. 
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1461 - Ο οθωμανικός στόλος απέπλευσε από τη Σινώπη τον Iούλιο του 1461 με 
επικεφαλής τον εξωμότη Mαχμούτ, πρώτο εξάδελφο του μυστικοσύμβουλου του 

Δαβίδ Γεωργίου Aμοιρούτζη, και πολιόρκησε την Tραπεζούντα. 

O λαός της πόλης ήταν αποφασισμένος να προβάλει αντίσταση στην τουρκική 
απειλή. Mε μυστικές διαπραγματεύσεις Aμοιρούτζη με τον Mωάμεθ μέσω του 

Mαχμούτ, ο Δαβίδ πείστηκε να παραδώσει την πόλη έπειτα από πολιορκία 32 
ημερών, ενάντια στη θέληση του λαού.

Παρά την παράδοση της πόλης, οι Oθωμανοί προέβησαν σε βιαιότητες κατά του 
πληθυσμού. Από τους κατοίκους της Τραπεζούντας απέμεινε μόνο το ένα 

τρίτο και αυτό υποχρεώθηκε να ζήσει στα προάστια της πόλης. Οι υπόλοιποι, είτε 
κατασφάχτηκαν από τους γενίτσαρους, είτε στάλθηκαν στη μισοερειπωμένη 
Κωνσταντινούπολη. Πολλοί διαμοιράστηκαν στους στρατιώτες για να τους 

υπηρετούν ως σκλάβοι. Οκτακόσιοι έφηβοι επιλέχτηκαν και υποχρεώθηκαν να 
ενταχθούν στον οθωμανικό στρατό.
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1462 - επανάσταση στη Λέσβο. Απελευθέρωση του νησιού 
για περίπου ένα χρόνο. Καταστολή και όργιο σφαγών από 10 

χιλιάδες στρατιώτες
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1463 – Ο οπλαρχηγός Κροκόνδειλος Κλαδάς πολεμάει στο 
πλευρό των Βενετών εναντίον των Οθωμανών.  

Απελευθέρωση της Καλαμάτας. Μετά από 16 χρόνια πολέμου, 
δυσαρεστημένος που η Μάνη δίνεται στους Οθωμανούς 

μαζεύει 16000 άνδρες και συνεχίζει μόνος του τον πόλεμο. 

Απελευθερώνει τη Μάνη τον Οκτώβριο του 1479, το Άργος 
τον Δεκέμβριο του 1479 και πολλές άλλες περιοχές της 

Ρούμελης μαζί με άλλους αρχηγούς όπως Μιχαήλ Μπούας, 
Ράλης, Γραίτζας, Μποζίκης και άλλοι . 
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1474 - Οι Τούρκοι πολιορκούν την Λήμνο αλλά η τελική 
απόβασή τους στό φρούριο του «Κότσινου» αποτυγχάνει όταν, 
όταν στρατός και λαός ρίχνουν τους Τούρκους εισβολείς στην 

θάλασσα.
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1481 – Επανάσταση στην Ήπειρο. Πάλι με αρχηγό τον 
Κροκόνδειλο Κλαδά μαζί  με τον Ιωάννη Καστριώτη (γιος 
του Σκεντέρμπεη). Απελευθερώθηκε η Αυλώνα, η Χειμάρρα
και συνολικά 50 χωριά και κωμοπόλεις της Ηπείρου. Στη 
δεύτερη φάση ο Κλαδάς συγνεκτρώνει 15000 άνδρες αλλά 

χάνει στη μάχη τον Αύγουστο του 1481. 

Εντωμεταξύ, πέθανε ξαφνικά ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β', και ο 
Κλαδάς εγκλώβισε τον τοπικό διοικητή και απελευθέρωσε όλη 
την περιοχή της Ηπείρου. Ο Καστριώτης ορίζεται διοικητής της 

Χειμάρρας. 

Η εμφύλια διαμάχη των Οθωμανών λήγει, αναλαμβάνει 
Σουλτάνος ο Βαγιαζήτ Β', ο οποίος με 30000 άνδρες κινείται 
στη Χειμάρρα και την καταλαμβάνει το 1492 αναγκάζοντας 

όλους τους πληθυσμούς της περιοχής σε βίαιο εξισλαμισμό.
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1490 - Ο Κροκόνδειλος Κλαδάς έχει επιστρέψει στην 
Πελοπόνησο και ετοιμάζει νέο απελευθερωτικό κίνημα εκεί. 

Συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και αποκεφαλίζεται. Οι γιοι 
του πήραν μέρος στον δεύτερο βενετο-τουρκικό πόλεμο και 

πολιτογραφήθηκαν πολίτες της Βενετίας.
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1492-1495 - Πέντε χιλιάδες Ελληνες επαναστάτες υπό τους 
Ανδρέα Παλαιολόγο και Κων/νο Αριανίτη-Κομνηνό

(γυναικαδελφό του Σκεντέρμπεη), κυριεύουν την 
Βορειοηπειρωτική πόλη Σκόδρα και προελαύνουν πρός 
Ν.Ηπειρο και Θεσσαλία, ενώ οι Τούρκοι υποχωρούν 

τρομοκρατημένοι. 

Όμως οι Βενετοί συνεννοούνται με τους Τούρκους, αποκόπτουν 
τον εφοδιασμό των Ελλήνων επαναστατών και πράκτορές τους 
δολοφονούν με δηλητήριο τον ηγέτη τους Κων/νο Αριανίτη. 
Οι επαναστάτες ηττώνται και οι Ελληνικοί πληθυσμοί, οι οποίοι 

τους συνέδραμαν, κατασφάζονται από τους Τούρκους.
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1500 - Ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ εκστρατεύει κατά της 
Πελοποννήσου και καταλαμβάνει Πύλο, Μεθώνη και 

Κορώνη, σφάζοντας αλύπητα τους Ελληνικούς πληθυσμούς. Οι 
Ελληνες καταφεύγουν στά όρη του Μωριά και αντιστέκονται. 

Η προφορική παράδοση διασώζει για την εποχή εκείνη την 
ύπαρξη κάποιου οπλαρχηγού Τριαντάφυλλου Τσεργίνη, ο 
οποίος μέλλει να είναι ο γενάρχης των Κολοκοτρωναίων.
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1517 – Οι Οθωμανοί πολιορκούν την Αίγυπτο και 
ετοιμάζονται να κάψουν την μονή Σινά. 

Αντιδρούν οι Χριστιανοί σ(ι)παχήδες {ιππότες} 
με ηγέτη τον Ιωάννη Τσερνωτά και σώζεται η μονή. 

Ο Τσερνωτάς αποκαλείται από τους μοναχούς «μέγας 
σημαιοφόρος της Ελλάδος", διότι σήκωσε την σημαία του 
αγ. Γεωργίου !!! ( βλ. σχετ. Νεκτάριο Ιεροσολύμων και ανακ. 

Δημ. Σταθακόπουλου σε Κορινθιακό συνέδριο 2009)
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1522 - Πολιορκία και άλωση της Ρόδου πού την 
υπερασπίσθηκαν με γενναιότητα οι Ιππότες του Τάγματος 
Αγίου Ιωάννου και οι Ελληνες της νήσου. Μετοίκηση των 

Ιπποτών και χιλιάδων Ροδίων σε Πελοπόννησο και Κρήτη. 

Κατάληψη από τους Τούρκους και των νήσων Κώ, 
Καλύμνου, Νισύρου, Σύμης, Κάσου και Καρπάθου. 

Σφαγές και μετοικεσίες μέρους των Ελληνικών πληθυσμών.
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1525. Επανάσταση των Ελλήνων σε Μεθώνη και Κορώνη με 
την βοήθεια των Ιωαννιτών ιπποτών. Εγκατάλειψή τους από 

τους Δυτικούς, ήττα και σφαγές αυτών. 

Μετοικεσία των κατοίκων της Κορώνης στήν Κ.Ιταλία και 
Σικελία, όπου αποδεκατίζονται από την πανώλη.
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1537. Ο Τουρκικός στόλος υπό τον εξωμότη Χαϊρεντίν 
«Μπαρμπαρόσσα» («Κοκκινογένη»), καταναυμαχεί τον Βενετικό 

στόλο έξω από τους Παξούς και πολιορκεί την Κέρκυρα. 

Οι Χιμαριώτες επαναστατούν και αποκρούουν απόβαση των 
Τούρκων στήν περιοχή τους αλλά και οργανώνουν καταδρομική 

επιχείρηση κατά της σκηνής του Σουλτάνου! 

Ο Χαϊρεντίν λεηλατεί Κεφαλληνία, Ζάκυνθο και Κύθηρα, 
κατασφάζοντας και αιχμαλωτίζοντας τους Ελληνικούς 
πληθυσμούς. Εν συνεχεία κυριεύει Σύρο, Γυάρο, Ιο, 

Αστυπάλαια, Αίγινα, Πάρο, Αντίπαρο, Τήνο και Νάξο. 
Τρομοκρατεί και αποδεκατίζει τους πληθυσμούς τους.
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1538. Οι Τούρκοι πολιορκούν Ναύπλιο και 
Μονεμβασιά αλλά αποτυγχάνουν πρό της ηρωϊκής 

αντιστάσεως των Ελλήνων κατοίκων τους και της Βενετικής 
φρουράς.

Ο Τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν κυριεύει την Σκιάθο
και την Κάρπαθο, λεηλατεί Μυλοπόταμο και Σητεία, 
επιβάλλει δέ σκληρή φορολογία σε Ανδρο και Σέριφο.
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1571 - Ο Τουρκικός στόλος υπό τον περιώνυμο πειρατή Ουλούτζ Αλή 
πλέει πρός κατάληψη της Κέρκυρας. Τουρκικό σώμα στρατού πού 
αποβιβάστηκε στό Μανδράκι για λαφυραγώγηση, πέφτει σε ενέδρα 

Ελλήνων ιππέων υπό τον οπλαρχηγό Γεώργιο Μόρμορη και 
εξοντώνεται. Οι Τούρκοι αποτυγχάνουν στήν Κέρκυρα αλλά 

καταπλέουν στά παράλια της Κρήτης και κάνοντας αποβάσεις 
λεηλατούν και πυρπολούν περί τά πενήντα χωριά στήν επαρχία 

Αποκορώνου, αποχωρώντας με χίλιους αιχμαλώτους.

Στήν συνέχεια, ο Τουρκοπειρατικός στόλος πραγματοποιεί αποβάσεις 
και λεηλατεί τά Κύθηρα, την Ζάκυνθο και την Κεφαλληνία, 

σφάζοντας, αιχμαλωτίζοντας και σκλαβώνοντας περί τους έξη χιλιάδες 
Ελληνες και Ελληνίδες.
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1571- Οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες, μετά την κατάληψη της Κύπρου και την 
απάνθρωπη πειρατική δράση του Τουρκικού στόλου, επί τέλους 
ομονοούν και ο ενωμένος Ευρωπαϊκός στόλος υπό τον Δόν Ζουάν της 
Αυστρίας (και διάδοχο του Ισπανικού θρόνου), αντιμετωπίζει τους 
Οθωμανούς στη θρυλική ναυμαχία της Ναυπάκτου και τους κατανικά.

Στόν Ευρωπαϊκό στόλο περιλαμβάνονταν και περί τά 12 πλοία με 
Ελληνες πλοιάρχους και πληρώματα από την Κρήτη, την Κεφαλληνία 
και την Ζάκυνθο αλλά και ένα επανδρωμένο με δαπάνες του διάσημου 
Ελληνα ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου («Ελ Γκρέκο») και με 
καπετάνιο τον αδελφό του.

Στήν μεγάλη ναυτική νίκη συνέβαλαν τά μέγιστα οι περίπου 15.οοο 
σκλαβωμένοι Ελληνες ναύτες και κωπηλάτες των Τουρκικών πλοίων πού 
εξεγέρθηκαν στήν διάρκεια της ναυμαχίας και μάλιστα, εκείνοι της 
Τουρκικής ναυαρχίδας, συνέλαβαν τον ναύαρχο Μπέη-ζαντέ και τον 
κρέμασαν στό πρωραίο κατάρτι, παραλύοντας τό ηθικό των Τούρκων.
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1571 - Μετά την νίκη του Ευρωπαϊκού στόλου, οι Ελληνες 
επαναστατούν σε πολλά σημεία του Ελλαδικού χώρου. Στό 

περίφημο «Χρονικό του Γαλαξιδίου» περιγράφεται η εξέγερση 
στήν περιοχή της Παρνασσίδας, η οποία όμως -αβοήθητη από 
τους Δυτικούς- εξελίχθηκε σε διώξεις και σφαγές των Ελλήνων.
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1571 – Στην Πελοπόννησο, οι Ελληνες εξεγείρονται στον μεν 
νότο υπό τους αδελφούς Μελισσηνούς αλλά η επανάσταση 

χωρίς βοήθεια από τους Ευρωπαίους αποτυγχάνει και οι 
Μελισσηνοί με πολλούς συμπολεμιστές τους και γυναικόπαιδα 
καταφεύγουν στήν Νεάπολη της Ιταλίας, στο δε βορρά ( μονή 
Ταξιαρχών Αιγιαλείας ) με τον Ιωάννη Τσερνωτά ( υιό του 
Νικολάου και εγγονό του Ιωάννη που το 1517 είχε σώσει την 

μονή Σινά στην Αίγυπτο ) και τον Π.Π.Γερμανό τον Α'. 

Το κίνημα με 50.000 επαναστάτες (Ελληνες & Αρβανίτες 
χριστιανούς σύμφωνα με τα Ισπανικά αρχεία και τον 

Ιω.Χασιώτη, βλ. και Δημ. Σταθακόπουλο ανακ. σε Κορινθιακό 
συνέδριο 2009) προδίδεται και οι κεφαλές τους 

"εξελεπίζονται" δηλ. γδέρνονται ζωντανοί.
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1571 - Εν τώ μεταξύ οι Τούρκοι, πνέοντες μένεα για την 
πανωλεθρία του στόλου τους, ναυπηγούν ταχύτατα νέον και 
προβαίνουν σε σφαγές των Ελλήνων στήν Θεσσαλονίκη, τον 

Αθω και τά νησιά του Αιγαίου. 

Οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Πατρών καίγονται 
στήν πυρά για παραδειγματισμό.
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1585 – O επαναστατικός αναβρασμός γιγαντώνεται το 1585, 
όταν επαναστατεί η Aκαρνανία υπό τον Aρματολό Θεόδωρο 
Γρίβα. Mαζί του επαναστατούν, την ίδια περίοδο, οι Aρματολοί 

της Hπείρου Mάρκος Πούλιος και Mαλάμης. 

Kαταλαμβάνεται καί απελευθερώνεται η Aρτα και οι επαναστάτες 
βαδίζουν κατά των Iωαννίνων , τα οποία όμως αποτυγχάνουν να 
καταλάβουν με αποτέλεσμα η επαναστατική αυτή προσπάθεια να 

μη έχει συνέχεια
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1596 - Νέα εξέγερση στην Χιμάρα τον Αύγουστο με 
μπροστάρη τον Μανιάτη Αρχιεπισκόπο Αχρίδος 

Αθανάσιο. Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε βοήθεια από τον πάπα 
Κλημέντα Η’ κι από τον Γερμανό Ροδόλφον Β’ αλλά δεν 

έδειξαν ενδιαφέρον. 

Επειδή δεν ήξεραν μάλιστα οι “κάτοικοι” της Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας και Ηπείρου, ότι δεν είναι Ελληνες έστειλαν στον 

πάπα Κλήμεντα Η’ γράμμα. 

Το γράμμα έγγραφε:  “…Κέχηνε προς τούτο ο του Χριστού 
λαός, ο Θετταλίας, Ηπείρου τε και Μακεδονίας και σύμπασα 
εφεξής η ΕΛΛΑΣ και μυρίους υπερ της πίστεως θανάτους 

υποστήσεται…..”
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1600 – Το 1598 πήγε στην Βενετία μοναχός από τα Ιωάννινα, 
απεσταλμένος του Μητροπολίτου Λαρίσης για να 
συνεννοηθεί με τους Ελληνες της διασποράς για την 

απελευθέρωση, με την βοήθεια του Φιλίππου Γ’ της Ισπανίας 
και του Ροδόλφου Β΄ της Γερμανίας. 

Η επανάσταση ξέσπασε το 1600 αλλά βάφτηκε στο αίμα. 
Ανάμεσα στα θύματα ήταν κι ο νεομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος 

Νεοχωρίου και Φαναρίου Σεραφείμ. Ο Διονύσιος 
καθαιρέθηκε από την αρχιεπισκοπή μετά από την σφαγή και 

διέφυγε στην Ιταλία.
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1601. Τουρκικό φιρμάνι με ημερομηνία 29η Μαρτίου 1601, 
για επιβολή παιδομαζώματος επ’ απειλή καρατομήσεως των 

γονέων πού αρνούνται την παράδοση των παιδιών τους, 
προκαλεί και πάλι εξεγέρσεις των υποδούλων Ελλήνων σε 

Ρούμελη, Μακεδονία και Ηπειρο.

Εξ αιτίας των διώξεων των Τούρκων, κατά την ίδια εκείνη 
εποχή, παραδίδεται ότι πολλοί Ελληνες της Ηπείρου, για να 
σώσουν τά παιδιά τους καταφεύγουν στά όρη του Σουλίου 

και έτσι δημιουργούνται εκεί οι πρώτοι πυρήνες 
εγκαταστάσεως και επαναστατικής οργανώσεως των -

μετέπειτα- ξακουστών Σουλιωτών.
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1602 - Ο μακρινός απόγονος του Παλαιολόγου και Γάλλος 
ευγενής Charles Gonzaguw (1580-1637) δούκας του 
Nevers με την έγκριση του Γάλλου Βασιλιά Ερρικού Δ’, 
μετείσχε σε επίθεση των χριστιανικών κρατών κατά των 

Τούρκων κατά τον πόλεμο με τους Ουγγρους. Εκεί ήλθε σε 
επαφή με τον αρχιεπίσκοπο Τιρνόβου Διονύσιον Ράλλη 
Παλαιολόγο ο οποίος ήταν θερμός υποστηρικτής μιας 

επανάστασης. 

Το σχέδιο του αρχικώς δεν πραγματοποιηθεί αλλά το 1609 οι 
Μανιάτες ήρθαν σε επαφή μέσω κληρικών με του δούκα
και του ζητούσαν να ηγηθεί επανάστασης. Οι ετοιμασίες είχαν 

φτάσει σε καλό σημείο ο στρατός είχε συγκεντρωθεί αλλά 
ξέσπασε ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648) και τα 

σχέδια δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις προεργασίες 
συμμετείχαν κι ο Λακεδαιμονίας Χρύσανθος κι ο πρώην 

(καθαιρέθηκε) επίσκοπος Λάσκαρης.
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1603-06 - Επιδρομές Τοσκανών, Ναπολιτάνων
και Ιπποτών της Μάλτας στό Αιγαίο. Απόπειρα 
καταλήψεως της Πύλου και κατάληψη της Κώ. 
Επαναστατικός οργασμός σε όλη την Ελλάδα.
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1609. Ανταρσία των Μανιατών. Ενέργειες του Δούκα της 
Νεβέρ (ο οποίος ήταν απόγονος του τελευταίου δεσπότη του 

Μυστρά Θωμά Παλαιολόγου), πρός ενίσχυση της 
επαναστάσεως των Ελλήνων.
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1611. Ο Μητροπολίτης Διονύσιος Τρίκκης (γνωστός και 
ως «Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος») επανήλθε στην Ελλάδα 

στην ιερά μονή Αγίου Δημητρίου Διχούνη. Συγκέντρωσε 
ολίγους επαναστάτες όπως ο επίσκοπος Δρυϊνοπόλεως 

Ματθαίος, ο γραμματικός του Οσμάν Ιωάννης Λάμπρος, ο 
Ζώτος Τσιρίπος, ο Ντελή Γιώργος. 

Κατέλαβαν τα Ιωάννινα αλλά οι Τούρκοι αντεπιτέθηκαν και 
συνέλαβαν κατόπιν προδοσίας τον Διονύσιο. Τον έγδαραν 
ζωντανό, όπως καθώς και τον ιερωμένο Σεραφείμ από 

τά Αγραφα.
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1645-1669. Τούρκο-Βενετικός πόλεμος στήν Κρήτη. Οι Ελληνες -όπως 
παντού- συμπαρατάσσονται με τους Βενετούς, παρά την μακρόχρονη 

κατοχή της μεγαλονήσου από αυτους και τίς δόλιες συμπεριφορές τους, 
γιατί η σκλαβιά υπό τους Τούρκους είναι ανυπόφορη. 

Ο φοβερός σε πολεμικά γεγονότα αλλά και ιδιαιτέρως πολύνεκρος πόλεμος 
στήν Κρήτη (απαριθμούνται ως νεκροί εκατέρωθεν, τριάντα χιλιάδες 

Κρητικοί και Βενετοί αλλά και εκατό χιλιάδες Τούρκοι…) περιγράφεται με 
ενάργεια σε μακροσκελές επικό στιχούργημα του Ρεθυμνιώτη Μαρίνου 
Τζάνε Μπουνιαλή, με ιδιαίτερη αναφορά στίς πολιορκίες και καταλήψεις 
από τους Τούρκους των Χανίων, του Ρεθύμνου και -τέλος- του Χάνδακα 
(Ηράκλειο), η οποία διήρκεσε επί 25 ολόκληρα χρόνια και θεωρείται η 

πλέον μακροχρόνια στήν παγκόσμια ιστορία των πολέμων. 
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1647-1661. Μετά τον πόλεμο για την κατοχή της Κρήτης, γίνονται 
έντονες επαναστατικές διεργασίες σε συνεργασία με τους Βενετούς. Ετσι 
έχουμε πολιορκία του Ναυπλίου τον Ιούνιο 1647 αλλά και επιδρομές 

Βενετικού στόλου και καταδρομικών Ελληνικών πλοίων -ιδίως 
Μανιατικών- σε Εύβοια, Βόλο, Χίο, Μυτιλήνη και Τσεσμέ. Εξέγερση 

και στη Χιμαρρα.

Οι Μανιάτες, δέν διστάζουν να επιτεθούν στόν μεγάλο Τουρκικό στόλο 
πού πολιορκεί τον Χάνδακα και τό έτος 1661 «αναπετάσαντες την 

σημαίαν της επαναστάσεως επολιόρκησαν και κατέλαβαν τάς Καλάμας»…

Οι Τούρκοι, μετά την κατάληψη του Χάνδακα, επανέρχονται εναντίον 
των Μανιατών και με άφθονο χρυσό προκαλούν διχόνοια και 

αλληλοσκοτωμούς («βεντέττες») μεταξύ ισχυρών οικογενειών της 
Μάνης. Μία από τίς συνέπειες είναι η εγκατάλειψη της πατρώας γής από 

την μεγάλη οικογένεια των Στεφανόπουλων, πού εγκαταστάθηκε 
σύσσωμη στήν Γαλλική νήσο Κορσική. (Από αυτήν την γνωστή 

οικογένεια της Μάνης, λέγεται ότι κατάγονταν και η μητέρα του 
Μεγάλου Ναπολέοντος, η περίφημη Λετίτσια Λετίτσια καθώς και ο 

εξ απορρήτων του Nicolo Stefanopoli …) 30



1648-1687 - Ο μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος γράφει για τον 
οργασμό εξισλαμισμών αυτής της περιόδου στον Πόντο: 

"Ενεκα των από των Τερε-βέηδων πιέσεων τούτων και των δεινών διωγμών 
οι από του ποταμού Ακάμψιος (Τσορόχ) μέχρι Τραπεζούντος συμπαγείς 
ελληνικοί πληθυσμοί, οι κατοικούντες τας περιφερείας Ριζαίου, Οφεως, 
Σουρμένων και Γημωράς εξισλαμίστηκαν αθρόως. Οι χριστιανοί της 

περιφέρειας Οφεως είχον εξισλαμισθεί κατά την παράδοσιν ομού μετά του 
επισκόπου αυτών Αλεξάνδρου μετονομασθέντος Ισκεντέρ...".
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1680 - επαναστατεί πάλι η Πελοπόννησος σε συνεργασία με 
τους Eνετούς. H νέα αυτή επαναστατική κίνηση στέφεται από 

επιτυχία. 

Eτσι μέσα σε 7 χρόνια, το 1687, ολόκληρη η Πελοπόννησος 
εκδιώκει τους τούρκους και περιέρχεται υπό την κυριαρχία 

των Eνετών.
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1684. Η συντριβή των Οθωμανών στη Βιέννη, προκαλεί ενθουσιασμό στους υπόδουλους 
λαούς των Βαλκανίων και οι Βενετοί σπεύδουν να στείλουν στό Ιόνιο πέλαγος τον στόλο τους, 
με ναύαρχο τον υπερασπιστή της Κρήτης Φραντζέσκο Μοροζίνι, προκειμένου να συνεγείρει 

τους Ελληνες της Επτανήσου και της Ακαρνανίας. 

Μαζί συνεκστρατεύουν και τρείς ξακουστοί Ελληνες αρματωλοί, ο Αγγελής Σουμίλας ή 
«Βλάχος» από τά Γιάννενα, ο Πάνος Μεϊντάνης από την Κατούνα της Ακαρνανίας και 

τό «Μικρό» Χορμόπουλο από την ορεινή περιοχή των Αγράφων. Αυτοί είχαν 
αιχμαλωτισθεί αρχικά από τους Βενετους αλλά, ενώ μεταφέρονταν σιδηροδέσμιοι στήν Βενετία 

για δίκη και εκτέλεση, τό πλοίο δέχθηκε επίθεση από Αλγερινούς πειρατές. Oι αιχμάλωτοι 
αρματωλοί ζήτησαν από τον Βενετό πλοίαρχο να τους ελευθερώσει προκειμένου να πάρουν 
μέρος στήν μάχη. Όχι μόνο τους απέκρουσαν αλλά κατέλαβαν και τό πειρατικό πλοίο. Οι 
Βενετοί, εκτιμώντας την παλληκαριά των Ελλήνων οπλαρχηγών, τους προσέλκυσαν στήν 
υπηρεσία τους και στήν νέα αυτή ναυτική εκστρατεία κατά των Τούρκων (η οποία έγινε με 

τριάντα οκτώ γαλέρες, έξη γαλεάτσες και πολλά φορτηγά πλοία), τους αποβίβασε στήν 
Ηπειρωτική περιοχή «Δέματα», για να προετοιμάσουν την πολιορκία της Λευκάδας.

Στήν νέα αυτή επαναστατική κίνηση με άμεσο στόχο την απελευθέρωση της Λευκάδας, 
συμμετείχαν συνολικά 2.000 Ελληνες, οι μέν Κεφαλλήνες και Ιθακήσιοι με αρχηγούς τους 

: Μεταξά, Δελλαδέτσιμο και Αννινο, οι Ζακύνθιοι με τους ευγενείς Ιωάννη 
Κουτούβαλη και Νικόλαο Κομούτο και οι Κερκυραίοι με τους ιππότες Βαρβάτη και 
Μιδάνο. Συμμετείχε επίσης ο ευγενής Ζακύνθιος Σταματέλος Καπνίσης, ο οποίος είχε 

εξοπλίσει με δικά του χρήματα μιά πολεμική γαλιότα με πλήρωμα ογδόντα ανδρών.
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1687 - 1715 - H επιτυχημένη αυτή επαναστατική κίνηση 
στην Πελοπόννησο επηρρεάζει την κατάσταση στην Στερεά 
Eλλάδα. Eτσι τον Σεπτέμβριο του 1687 βαδίζουν προς την 

Aθήνα. Oι Tούρκοι υποχωρούν και κλείνονται αμυνόμενοι στην 
Aκρόπολη, όπου ως γνωστόν, από βόμβα που έρριξαν τα 

πυροβόλα του Mοροζίνι προκλήθηκαν και καταστροφές στο 
γνωστό τμήμα του Παρθενώνα που από τότε είναι 

γκρεμισμένο. 

Oμως και η επαναστατική αυτή προσπάθεια των επτά (7) ετών 
έληξε άδοξα, αφού οι Eνετοί «τά βρήκαν» και πάλι με τους 

Tούρκους και εγκατέλειψαν τους Eλληνες … οι οποίοι, ωστόσο 
διατήρησαν ελεύθερη την Πελοπόννησο μέχρι το 1715 

(δηλαδή επί 28 χρόνια), οπότε εκείνη τη χρονιά οι 
Tούρκοι, την ανακατέλαβαν.
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1764 – ο Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας ηγήθηκε 
επαναστατικού κινήματος (σε συνεργασία με τον Π. Πατρών). 

Αποκεφαλίστηκε από τους Οθωμανούς κατά τρόπο βάρβαρο 
(χωρίς μάλιστα να έχει εκδοθεί Σουλτανικό φιρμάνι)
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1766 - Υποκινείται νέο επαναστατικό κίνημα, στην Hπειρο
αυτή τή φορά, στο οποίο πρωτοστατεί ο Aρματολός Γεώργιος 

Παπάζωλης. Oμως και το εγχείρημα αυτό γρήγορα 
αποτυγχάνει.
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1770 - Καταπλέει στό Aιγαίο ο Pωσικός στόλος υπό τον 
Θεόδωρο Oρλώφ. Tο «ονειρο» των Eλλήνων για ελευθερία 

ξαναζωντανεύει. Eτσι, τη χρονιά αυτή, με την άφιξη της Mοίρας 
του Pωσικού Στόλου στο Aιγαίο, ξεσηκώνονται κατ αρχήν οι 

Mανιάτες. 

Kαι αμέσως μετά επαναστατούν:
η Aιγιάλεια, τα Καλάβρυτα (καταστέλονται από τους Papoli & 

Capar) η Kορινθία, η Λιβαδειά, 
η περιοχή Bάλτου και Ξηρομέρου στην Aιτωλοακαρνανία

και τα Σφακιά των Xανίων υπό τον Δασκαλογιάννη, 
ο οποίος γδάρθηκε ζωντανός από τους Τούρκους
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1782 - Με αφορμή την υπογραφή της Pωσο-αυστριακής 
συμφωνίας για την διάλυση της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας, (με 
την κωδική ονομασία «το μάδημα της παπαρούνας» οι Eλληνες 
ξεσηκώνονται και πάλι, αφού εξασφάλισαν την υποστήριξη της 

Aικατερίνης της Mεγάλης, της Aυτοκράτειρας της Pωσίας, η οποία 
απέστειλε στο Aιγαίο Mοίρα του Pωσικού Στόλου υπό τον 

Λάμπρο Kατσώνη, με σκοπό την υποστήριξη των 
επαναστατικών κινημάτων κατά της Tουρκίας. Oμως και η 

προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε.
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1808 - Νέα επαναστατική κίνηση στήν περιοχή των Xασίων και 
του Oλύμπου με επικεφαλής τον Παπα-Eυθύμιο Bλαχάβα, 

χωρίς όμως αποτέλεσμα.

1808 - Ελληνες ( Κολοκοτρώνης κ.λ.π ), ο Αλή Φαρμάκης ( 
Λάλα ) και οι Γάλλοι με Nicolo Stefanopoli και Xavier 

Donzelot ετοιμάζουν κοινό κίνημα αυτονόμησης του Μοριά 
υπό Γαλλική επικυριαρχία. 

Υπογράφεται μνημόνιο συμμαχίας και σχέδιο διοίκησης, αλλά οι 
Γάλλοι χάνουν το ενδιαφέρον τους, "οι συνωμότες" προδίδονται 
και δραπετεύουν στη Ζάκυνθο (βλ. σχετ. Παν. Ζέπος 1969 και 

Νικ. Βερνίκος, εκδ. Τολίδη 1997 ).
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1821 – Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της 
Επανάστασης στις 24 Φεβρουαρίου στη Μολδοβλαχία με το 

σύνθημα «ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»

14-30 Μαρτίου 1821: Η 25η Μαρτίου, ημέρα του 
Ευαγγελισμού, είχε ορισθεί από τη Φιλική Εταιρία ως ημέρα 

του γενικού ξεσηκωμού. Λόγω ενθουσιασμού και 
ανυπομονησίας τα γεγονότα ξεκίνησαν λίγες ημέρες 

νωρίτερα...
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Ο Άγιος Αλέξιος (17 Μαρτίου 1821), με αφορμή τον εορτασμό της 
μνήμης του, σηματοδοτεί 3 ορκομωσίες/λειτουργίες ορόσημα!

17.03.1821 Βουκουρέστι Αλ. Υψηλάντης. Υψώνει ξανά τη 
σημαία της Επανάστασης

17.03.1821 Καλάβρυτα, Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας (πανηγυρίζει η 
μονή γιατί εκεί βρίσκεται η κάρα του αγίου Αλεξίου), τελείται η 
λεγόμενη ορκομωσία από τον Π.Π.Γερμανό και τον Κερνίκης 

Προκόπιο (γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί στον Κώδικα της 
Μονής). Οδεύουν προς Καλάβρυτα, Αίγιο, Πάτρα.

17.03.1821, Αρεόπολη Μάνης (Ιερός Ναός Ταξιαρχών). Οι 
αδούλωτοι Μανιάτες ορκίζουν τα όπλα τους και ξεκινούν να 

συναντήσουν τον Θ. Κολοκοτρώνη. Στόχος η Καλαμάτα, η οποία 
απελευθερώνεται στις 23 Μαρτίου 



42

Στις 25 Μαρτίου ο Π.Π. Γερμανός υψώνει το λάβαρο της 
Επαναστάσεως στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου της Πάτρας 

24-26 Μαρτίου 1821: Συγκροτούνται το Αχαϊκό Διευθυντήριο στην 
Πάτρα και η Μεσσηνιακή Γερουσία στην Καλαμάτα. Επιδίδονται 

ψηφίσματα στα προξενεία των μεγάλων δυνάμεων αναφέροντας πως οι 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ !!!

10 Απριλίου 1821: Την ημέρα του Πάσχα, 10 Απριλίου 1812, 
απαγχονίζεται ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ από τον Σουλτάνο και 

παρέμεινε κρεμασμένος στην Πύλη του Πατριαρχείου για 3 ημέρες. Επάνω 
στο σώμα του το έγγραφο της καταδίκης από τον Σουλτάνο γράφει «κατά 
πάσαν πιθανότητα, αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της 

επαναστάσεως»

Η επαναστατική οργάνωση προΰπήρχε και η φλόγα άναψε σχεδόν 
ταυτόχρονα και σε άλλα μέρη του Ελλαδικού χώρου, της Θράκης ή 

της Μικράς Ασίας. Για παράδειγμα στις 17 Απριλίου 1821 ο 
Μητροπολίτης Παΐσιος κηρύττει την επανάσταση στη Σωζόπολη με 5000 

άνδρες. Λίγες ημέρες μετά συλλαμβάνεται και απαγχονίζεται.

Η τελική εξόρμηση του Ελληνισμού προς την πολυπόθητη 
Ελευθερία έχει ήδη αρχίσει...
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Το βίντεο είναι μία παραγωγή του Αντίβαρου
και είναι το τρίτο κατά σειρά

Δείτε ένα πληρέστατο αφιέρωμα στην Ελληνική  
Επανάσταση του 1821

http://www.antibaro.gr/fakelos/1821


