
 
 

ΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΤΩΝ  ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ 

 

ν Οι κάηοικοι ηος Σοςλίος 

 Ήηαλ βνζθνί 

 Μηινύζαλ ειιεληθά θαη αξβαλίηηθα 

 πρλά έθαλαλ επηδξνκέο ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ δώα θαη γελλήκαηα. 
 

 Οη δύζθνιεο ζπλζήθεο δσήο ηνπο 

 Η πνιύρξνλε ελαζρόιεζή ηνπο κε 
ηα όπια 

 Η άξηζηε γλώζε ηνπ εδάθνπο 

 Σν νκαδηθό πλεύκα 

 Η εμαηξεηηθή ηνπο ηόικε 
 

 

 

Είραλ κεηακνξθώζεη ηνπο νπιηώηεο ζε ικανόηαηοςρ 

πολεμιζηέρ. 

 πλήζηδαλ λα πνιεκνύλ νρπξσκέλνη πίζσ από 

θπζηθά εκπόδηα 

 Δξνύζαλ αθόκε θαη ηε λύρηα 

 Δελ δίζηαδαλ λα επηηεζνύλ κε ηα ζπαζηά ηνπο 
ζε κεγαιύηεξν αξηζκό αληηπάισλ 

αηθληδηάδνληάο ηνπο. 

 

Μάηαηα νη Σνύξθνη πξνζπαζνύζαλ λα ππνηάμνπλ ηνπο νπιηώηεο. 

Σν νύιη απέρνληαο 20 ρηιηόκεηξα από ηε ζάιαζζα πξνκεζεπόηαλ 

                                

                                        σπήμαηα                                                               πςπομασικά 

                                                                                      όπλα 

Απηά ηα έζηειλαλ από ηα Επηάλεζα νη ξένερ δςνάμειρ θάζε θνξά πνπ ζπγθξνύνληαλ κε ηελ Τςειή Πύιε 

Ο Αλή Παζάρ ηων Ιωαννίνων ήηαν πεπιζζόηεπο αποηελεζμαηικόρ. 

Πέηπρε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα δηώμεη από ην νύιη νξηζκέλνπο από ηνπο 

αξρεγνύο, αδπλαηίδνληαο έηζη ηελ άκπλά ηνπ. 

Οη Σνύξθνη θαηέθηεζαλ ην νύιη ην 1803 κεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο. 

Καηέιαβαλ ηνλ νρπξό ιόθν Κούγκι, όκσο ν καλόγεπορ Σαμοςήλ πνπ ηνλ θξαηνύζε ειεύζεξν κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή, αλαηηλάρζεθε καδί ηνπο.  

                                                                            Σόηε 

Κάπνηνη νπιηώηεο έζπαζαλ ηνλ                                                  Οη ππόινηπνη ζπλζεθνιόγεζαλ, αθνύ 

θινηό ησλ Σνύξθσλ κε έθνδν θαη                                              ηνπο ππνζρέζεθαλ όηη ζα εγθαηαιείςνπλ 

πέξαζαλ ζηελ Κέξθπξα                                                              κε αζθάιεηα ην νύιη θαη ζα θαηαθύγνπλ 

                                                                                                    κε ηα όπια ηνπο ζηελ Πξέβεδα. 

Οη Σοςλιώηερ ζηα Επηάλεζα ππεξέηεζαλ αξρηθά ηνπο Ρώζνπο θαη κεηά ηνπο Γάιινπο 

θπξίαξρνπο. 

 Σν 1820, ιίγν πξηλ ηε Μεγάιε Επαλάζηαζε, θιήζεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο λα 

θαηνηθήζνπλ κόληκα ζην νύιη, κε ηνλ όξν λα βνεζήζνπλ ην νπιηάλν λα εμνληώζεη ηνλ 

Αλή Παζά, κε ηνλ νπνίν βξίζθνληαλ ζε πόιεκν. Οη νπιηώηεο ζπκθώλεζαλ θαη 

επέζηξεςαλ ζηα ρσξηά ηνπο, απνθξνύνληαο κε επηηπρία ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ Αιή Παζά. 

 Σν 1822 έκεηλαλ αβνήζεηνη. Καηαπνλεκέλνη, εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά ην νύιη θαη 
δηαζθνξπίζηεθαλ ζηε ηεξεά Ειιάδα θαη ηελ Πεινπόλλεζν.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Επαλάζηαζεο ηνπ 1821 πνιινί νπιηώηεο αλέπηπμαλ 
ζεκαληηθή δξάζε σο οπλαπσηγοί, έρνληαο ηε θήκε ησλ γελλαίσλ θαη αδάκαζησλ 

πνιεκηζηώλ ηνπ έζλνπο. 


