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Σνλ 16

ο
 αηώλα πνιινί Κερθσραίοη, Κρεηηθοί θαη ηδίσο νη αλππόηαθηνη Μαληάηες πνιέκεζαλ ηνπο 

Οζσκαλνύο Σνύξθνπο είηε ζην πιεπξό ησλ Βελεηώλ θαη ησλ Ιζπαλώλ είηε κόλνη ηνπο, κε επηρεηξήζεηο ζηελ 

μεξά θαη ζηε ζάιαζζα. 

ηε ζεκαληηθή λασκατία ηες Νασπάθηοσ ην 1571 ν ηνπξθηθόο ζηόινο θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά 

από ηνπο Γπηηθνύο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ειιεληθώλ πινίσλ. 

Σν 1600 ν Μεηροποιίηες Λάρηζας Γηολύζηος, γλσζηόο σο Φηιόζνθνο, μεζήθσζε ηνπο ππόδνπινπο 

Έιιελεο ζηελ νξεηλή Θεζζαιία. Σν θίλεκά ηνπ απέηπρε θαη ν ίδηνο δηέθπγε ζηε Ρώκε θαη έπεηηα ζηελ Ιζπαλία 

δεηώληαο εληζρύζεηο. Δλλέα ρξόληα αξγόηεξα επέζηξεςε ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε Διιάδα, παξνηξύλνληαο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Θεζπξσηίαο λα εμεγεξζνύλ. 

Οη Βελεηοί πνιηόξθεζαλ ηελ Αζήλα ην 1699 θαη θαηέιαβαλ ζρεδόλ όιε ηελ Πεινπόλλεζν, ε νπνία 

πέξαζε μαλά ζηελ θαηνρή ησλ Οζσκαλώλ ύζηεξα από δύν δεθαεηίεο. Έθηνηε ε Βελεηία έπαςε λα παίδεη ελεξγό 

ξόιν ζηηο ειιεληθέο ππνζέζεηο. 

Σν 18
ο
 αηώλα αλέιαβε δξάζε ε Ρωζία. Οη ειπίδεο ησλ ππνδνύισλ αλαπηεξώζεθαλ, θαζώο από ηελ 

επνρή ηεο Άισζεο θπθινθνξνύζαλ δηαδόζεηο γηα ην «μαλζό γέλνο» ηνπ Βνξξά πνπ ζα ειεπζέξσλε ηνπο 

Έιιελεο.  

 Οη αδειθνί Οριώθ                   έθηαζαλ ζηε Μάλε κε ΄Ρώζνπο θαη Έιιελεο ζηξαηηώηεο 

 Ο πξόθξηηνο Ισάλλεο βιάρνο (Γαζθαινγηάλλεο)                  μεζήθσζε ηα θαθηά ηεο Κξήηεο.  

 Ναπκαρία ηνπ Σζεζκέ (απέλαληη από ηε Χίν)             ν νιηγάξηζκνο νξζόδνμνο ζηόινο λίθεζε ηνπο 
Οζσκαλνύο 

 Οη ζπγθξνύζεηο ηεξκαηίζηεθαλ κε ηε πλζήθε ηνπ Κηοσηζούθ Καϊλαρηδή (1774). Η πλζήθε απηή 
ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή γηαηί ε Ρσζία: 

 Θεώξεζε πσο απέθηεζε δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηνπο Χξηζηηαλνύο πνπ δνύζαλ εθεί. 

 Οη Έιιελεο έκπνξνη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα πςώλνπλ ζηα θαξάβηα ηνπο ηε ξώζηθε ζεκαία 

 Λίγα ρξόληα αξγόηεξα ν Λάκπρος Καηζώλες (θαηαγόηαλ από ηε Ληβαδεηά θαη ήηαλ αμησκαηηθόο ηνπ 

ξσζηθνύ ζηξαηνύ) κε νξκεηήξην ην λεζί Κέα έπιεε ζην Αηγαίν κε έλαλ κηθξό ζηόιν, θάλνληαο επηζέζεηο ελαληίνλ 

ησλ ηνπξθηθώλ πινίσλ. ηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ καδί ηνπ θαη ν θιέθηεο Γεώξγηνο Αλδξίηζνο, ν παηέξαο 

ηνπ ήξσα ηεο Δπαλάζηαζεο Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ. 

 ηα ηέιε ηοσ 18
οσ

 αηώλα ιόγσ ηεο δηάδνζεο ησλ θηιειεύζεξσλ ηδεώλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, νη 

ειπίδεο ησλ Διιήλσλ γηα απειεπζέξσζε ζηξάθεθαλ θαη πξνο ηνπο Γάιιοσς ηνπ Ναποιέοληα. Σνλ 

επαλαζηαηηθό αλαβξαζκό ελίζρπζαλ θαη δηάθνξα δεκνζηεύκαηα Διιήλσλ δηαθσηηζηώλ ππέξ ησλ Γάιισλ. 

Ωζηόζν νη ειπίδεο απηέο γξήγνξα δηαςεύζηεθαλ . 

Γύρω ζηο 1800 οη σπόδοσιοη Έιιελες είταλ πηα ζσλεηδεηοποηήζεη πως θάζε πρωηοβοσιία γηα 

απειεσζέρωζε έπρεπε λα προέιζεη από ηοσς ίδηοσς. 


