
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η κατάκτηση των ιστορικών ελληνικών χωρών από τους Λατίνους και τους 

Οθωμανούς Τούρκους είχε δραματικές συνέπειες στη ζωή των υπόδουλων Ελλήνων. 

Η περίοδος από την κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου, στα μέσα του 

15ου αιώνα, έως και τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821, που οδήγησε στον 

σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτους, ονομάζεται Τουρκοκρατία. 

Οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας ήταν οι δυσκολότεροι για τους 

Χριστιανούς γιατί:    

1) Εγκαταστάθηκαν τουρκικά και άλλα φύλα σε εύφορα εδάφη, με συνέπεια την 

αναγκαστική μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών στο εξωτερικό ή σε απομονωμένα 

και ορεινά μέρη στο εσωτερικό.  

2) Οι Χριστιανοί υποχρεώνονταν να κατοικούν σε φτωχικές συνοικίες των πόλεων 

και υπηρετούσαν στο στρατό μόνο σε βοηθητικές υπηρεσίες είτε ως ναύτες και 

οδηγοί.  

3) Απαγορεύονταν επίσης οι λιτανείες.  

4) Οι σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν Χριστιανούς, εξετάζονταν στα 

μουσουλμανικά ιεροδικεία και όχι στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. 

5) Οι σημαντικότερες διακρίσεις όμως αφορούσαν την κατανομή των φόρων. Οι 

Χριστιανοί επιβαρύνονταν οικονομικά πολύ περισσότερο από τους Μουσουλμάνους, 

πληρώνοντας πολλούς τακτικούς φόρους, όπως τον κεφαλικό φόρο, τον φόρο εστίας 

για τις κατοικίες τους, φόρο για τη χρήση της γης (έγγειος) αλλά και για την 

αγροτική παραγωγή (δεκάτη). Εκτός από τους τακτικούς, υπήρχαν και έκτακτοι 

φόροι, καθώς και αγγαρείες.  

6) Οι διακρίσεις σε βάρος των Χριστιανών ήταν πιο έντονες σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Οι τοπικοί διοικητές, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία 

δεν μπορούσε εύκολα να τους ελέγξει, δεν δίσταζαν να τους κακομεταχειρίζονται. 

7) Έγιναν σφαγές, αιχμαλωσίες, εξισλαμισμοί και το παιδομάζωμα. 

  

Τελικά όμως οι υπόδουλοι Έλληνες δεν αφομοιώθηκαν, αφού κατάφεραν να 

διαφυλάξουν, με τη βοήθεια και της Εκκλησίας, τρία βασικά στοιχειά της 

εθνικής τους ταυτότητας: τη θρησκεία, τη γλώσσα και την παράδοση.  

Από τα μέσα του 16ου αιώνα, η θέση των Ελλήνων στις τουρκοκρατούμενες 

περιοχές σταδιακά βελτιώθηκε.  

Οι Φαναριώτες αποτελούσαν μια άλλη ηγετική ομάδα των Ελλήνων κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας. Επρόκειτο για ορισμένες πλούσιες οικογένειες που 

ζούσαν στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, την έδρα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου. Είχαν αξιόλογη μόρφωση, γνώριζαν ξένες γλώσσες και ανελάμβαναν 

υψηλά αξιώματα στην οθωμανική διοίκηση. Οι Φαναριώτες, όπως και οι ιεράρχες, 

ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τις διαθέσεις του κάθε Σουλτάνου. 

 

Ο Πατριάρχης, οι Φαναριώτες σε κεντρικό επίπεδο και οι προεστοί ή 

δημογέροντες στις τοπικές κοινότητες αποτελούσαν τη θρησκευτική και 

πολιτική ηγεσία των Ελλήνων την περίοδο της Τουρκοκρατίας.  
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Ο Πατριάρχης, εκτός από θρησκευτικός ηγέτης, ήταν και εκπρόσωπος του ρουμ 

μιλέτ, των υπόδουλων δηλαδή Ορθόδοξων Χριστιανών και λογοδοτούσε στο 

Σουλτάνο για τις πράξεις τους. Έτσι, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η 

Εκκλησία δεν είχε μόνο θρησκευτικά καθήκοντα αλλά αποφάσιζε και για ποικίλες 

υποθέσεις, όπως π.χ. για τις κληρονομιές. Παράλληλα, ο Πατριάρχης είχε τη 

δυνατότητα να ιδρύει σχολεία και να επιβάλλει ειδική φορολογία στους πιστούς. 

Κάποιοι ορθόδοξοι κληρικοί αντιμετώπιζαν την τουρκική κατάκτηση ως θεραπεία 

σταλμένη από τον Θεό για τα σφάλματα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και του 

βυζαντινού λαού. Ωστόσο, υπήρχαν ιεράρχες, όπως ο Πατριάρχης Νεόφυτος ο Β', 

που είχαν επηρεασθεί από τις ευρωπαϊκές ιδέες και αμφισβητούσαν την υποταγή 

στους Τούρκους. 

   Ανάμεσα στους υπόδουλους Έλληνες που αντιστάθηκαν στην οθωμανική κυριαρχία 

ξεχωρίζουν οι κλέφτες. Οι κλέφτες ζούσαν στην ύπαιθρο και είχαν τα λημέρια τους 

σε δύσβατα μέρη. Ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, η καθεμιά με τον καπετάνιο 

της και  το δικό της μπαϊράκι. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η 

εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους και γενικά για την εξουσία, στοιχείο 

που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι, οι κλέφτες έγιναν σύμβολο της 

αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων ενάντια στους κατακτητές. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες και να αποκαταστήσουν την 

ασφάλεια στην ύπαιθρο, οι Οθωμανοί Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ένοπλους Έλληνες, 

πρώην κλέφτες, τους αρματολούς. Ωστόσο οι Αρματολοί, παρόλο που ήταν βοηθητικά 

στρατεύματα των Τούρκων, συνεργάζονταν συνήθως με τους κλέφτες.  

Περιοχές όπως το Σούλι και η Μάνη, έμειναν γνωστές για το αδούλωτο πνεύμα 

τους. 

Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις, η χρήση νέων εμπορικών δρόμων και ο τερματισμός 

των κατακτήσεων συνέβαλαν στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι 

έμποροι από τη Δυτική Ευρώπη δεν ήταν υποχρεωμένοι πλέον να περνούν από το 

έδαφος της για να πάνε στην Ινδία ή την Κίνα. Έτσι τα κρατικά της έσοδα από τους 

φόρους του εμπορίου σταδιακά μειώθηκαν και το νόμισμά της υποτιμήθηκε. 

Προοδευτικά η οικονομική δραστηριότητα πέρασε κυρίως στα χέρια των υπηκόων του 

Σουλτάνου και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Δύο ακόμη παράγοντες ωφέλησαν τους 

Έλληνες: οι συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), 

που υπέγραψε η ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, επέτρεψαν, κυρίως στην 

Αυστρία και τη Ρωσία, να επηρεάζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της. Επίσης, οι 

Διομολογήσεις, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που έκαναν οι δυτικές χώρες με τους 

Οθωμανούς Σουλτάνους, ευνόησαν το ελληνικό εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα, αφού 

έδωσαν τη δυνατότητα στους Έλληνες να υψώνουν στα καράβια τους τις σημαίες 

των χωρών αυτών. 

Έτσι, οι Έλληνες έμποροι επέκτειναν τη δραστηριότητά τους στην Κεντρική και τη 

Δυτική Ευρώπη καθώς και τη Ρωσία, ίδρυσαν στα μέρη αυτά σημαντικές παροικίες και 

ανέλαβαν μεγάλο μέρος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Δύσης με την 

Ανατολή, κερδίζοντας πολλά πλούτη. Μαζί όμως με τα αγαθά έφταναν στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι επαναστατικές ιδέες, που επικρατούσαν την εποχή 

αυτή στην Ευρώπη.  
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Η μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας, πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δυο χρονικές περιόδους. 

 Την πρώτη περίοδο, από τον 15ο έως τον 16ο αιώνα, η μετανάστευση ήταν 

συνήθως υποχρεωτική. Κατά τη διάρκειά της λόγιοι, ευγενείς και στρατιώτες  

εγκατέλειψαν την υπόδουλη Ελλάδα εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων και της 

επέκτασης των Τούρκων. Εγκαταστάθηκαν κυρίως σε παραθαλάσσιες πόλεις της 

Ιταλίας καθώς και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ιδρύοντας παροικίες. Οι Έλληνες 

μετανάστες εξασκούσαν συνήθως το επάγγελμα του στρατιώτη, του ναυτικού, του 

τεχνίτη, του εμπόρου, του αντιγραφέα χειρογράφων καθώς και του δασκάλου σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Η δεύτερη περίοδος της μετανάστευσης, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν 

εθελοντική και ειρηνική, με οικονομικά κυρίως αίτια. Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν 

από την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Ρωσία διά ξηράς 

από συγκεκριμένους δρόμους, με καραβάνια που διέσχιζαν τα Βαλκάνια. Σε αρκετές 

πόλεις κατά μήκος αυτών των δρόμων εγκαταστάθηκαν Έλληνες. 

Την ίδια περίοδο, Έλληνες από τον Πόντο μετακινήθηκαν ιδρύοντας παροικίες, με 

γνωστότερη την Οδησσό. Έλληνες εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Βιέννη, την 

Τεργέστη, τη Σερβία και την Ουγγαρία, όπου ασχολήθηκαν με το εμπόριο 

βαμβακερών, δερμάτων, χαλιών και άλλων ειδών. Αρκετοί Έλληνες, τέλος, 

δραστηριοποιήθηκαν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, τη Βλαχία και τη Μολδαβία. 

Αυτοί οι μετανάστες που ονομάστηκαν Έλληνες της Διασποράς, με τα πλούτη που 

απέκτησαν, ενίσχυαν οικονομικά τα ελληνικά σχολεία στις τουρκοκρατούμενες 

περιοχές και κατασκεύαζαν πολυτελείς κατοικίες στους τόπους καταγωγής τους (π.χ. 

στη Σιάτιστα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Ζαγοροχώρια και τα χωριά του Πηλίου), 

τα λεγόμενα αρχοντικά. 

Από τους Έλληνες των παροικιών ξεκίνησε κατά τον 18ο αιώνα η πνευματική 

αναγέννηση του υπόδουλου έθνους. 

 

Οι δάσκαλοι του Γένους με τη διδασκαλία και τα κείμενα τους φρόντισαν για τη 

διατήρηση της ελληνικής παιδείας κατά την Τουρκοκρατία. Με το έργο τους 

βοήθησαν στην ίδρυση σχολείων και την τόνωση της ελληνικής παιδείας, 

στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης του 1821 και στην 

ανάπτυξη του Φιλελληνισμού στη Δύση. Οι νέες φιλελεύθερες 

και ριζοσπαστικές ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού έφτασαν γρήγορα και στην 

Ελλάδα, δυναμώνοντας την επαναστατική διάθεση των υπόδουλων Ελλήνων. Η 

πνευματική αυτή δραστηριότητα ονομάστηκε Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 

 

 

Ανάμεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο άγιος 

Κοσμάς ο Αιτωλός, ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος 

Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος φημισμένος ακόμη και στην Ευρώπη. 
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Ξεχωριστή προσωπικότητα αποτελεί ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος συνδύαζε 

το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της παιδείας με τη θρησκευτική πίστη 

και την εθνική συνείδηση. Ήταν λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους, ιεροκήρυκας και 

μάρτυρας. Το κήρυγμά του έβρισκε μεγάλη απήχηση στον υπόδουλο ελληνικό 

πληθυσμό της υπαίθρου, όπου περιόδευσε για να αναχαιτίσει τους εξισλαμισμούς, 

ιδρύοντας σχολεία. 

Ο Ρήγας Βελεστινλής οραματιζόταν τη συνεργασία των υπόδουλων βαλκανικών 

λαών για την απελευθέρωσή τους από τον οθωμανικό ζυγό και τη δημιουργία 

ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους, όπου θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα 

και παιδεία. Εξέδωσε γαλλικά μυθιστορήματα μεταφρασμένα στη δημοτική γλώσσα, 

ένα βιβλίο Φυσικής για σχολική χρήση, έναν τεράστιο χάρτη της Ελλάδας, την 

περίφημη «Χάρτα της Ελλάδος», μια εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλά 

άλλα. Ο Θούριος ήταν ένας φλογερός επαναστατικός ύμνος που συγκίνησε πολλούς 

νέους της εποχής και έγινε σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία. Οι Αυστριακοί 

συνέλαβαν τον Ρήγα και συνεργάτες του το Δεκέμβριο του 1797. Λίγους μήνες 

αργότερα τον παρέδωσαν μαζί με επτά συντρόφους του στους Τούρκους, οι οποίοι 

τους θανάτωσαν και τους έριξαν στον ποταμό Δούναβη. 

Ο Κοραής πίστευε ότι για να ελευθερωθεί το ελληνικό έθνος, έπρεπε πρώτα να 

φωτιστεί διαμέσου της παιδείας, με κατάλληλη όμως μέθοδο διδασκαλίας και 

χρησιμοποιώντας μια νέα ελληνική γλώσσα, με απλούστερη μορφή από την αρχαία. 

Ο Κοραής συνέβαλε σημαντικά στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης 

Επανάστασης, π.χ. με το ποίημά του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» αλλά και κατά τη 

διάρκειά της, γράφοντας συμβουλευτικές επιστολές. Συντέλεσε επίσης στην ίδρυση 

του Ελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι.  

Στη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων της Τουρκοκρατίας έγιναν πολλές εξεγέρσεις 

των υπόδουλων Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών. Οι περισσότερες από τις 

εξεγέρσεις αυτές υποκινούνταν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες, όταν 

βρίσκονταν σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, προσπαθούσαν να 

δημιουργήσουν αναταραχή στο εσωτερικό της, για να διασπάσουν τον τουρκικό 

στρατό και να τον αποδυναμώσουν. Οι κυριότερες εξεγέρσεις ήταν: 

 

 

Γύρω στο 1800, οι υπόδουλοι Έλληνες είχαν πια συνειδητοποιήσει πως κάθε 

πρωτοβουλία για απελευθέρωση έπρεπε να προέλθει από τους ίδιους. 
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