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Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τον σουλτάνο

Μωάμεθ Β΄ σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας. Έκτοτε, οι Οθωμανοί εδραιώνονται στην

ανατολική Μεσόγειο, συγκροτώντας μία αχανή αυτοκρατορία.

Η Βοιωτία προσαρτάται οριστικά στους Οθωμανούς το 1460,

υπαγόμενη στο σαντζάκι του Ευρίπου, μεγάλη διοικητική

περιφέρεια με έδρα τη Χαλκίδα. Διαιρείται σε δύο

μεγάλους καζάδες (διοικητικές περιφέρειες) της «Ιστίφας» (Θήβας)

και της Λιβαδειάς.Την περίοδο της Τουρκοκρατίας η Θήβα είχε

δωρηθεί στη Βαλιδέ σουλτάνα (δηλαδή στη μητέρα του εκάστοτε

Σουλτάνου). Η Βαλιδέ είχε κατοχυρώσει με φιρμάνια τα δικαιώματά

της, ώστε να μην μπορεί κανείς χωρίς την άδειά της να επιβάλλει

πρόστιμα ή να διατάξει συλλήψεις. Η διοίκηση της Θήβας

παρέμεινε στους Θηβαίους κοινοτάρχες ή δημογέροντες. Η

βιομηχανία των μεταξωτών και η γεωργία τα πρώτα χρόνια

εξακολουθούν να είναι σε άνθηση, ώστε η Θήβα να συνεχίζει να

θεωρείται η πλουσιότερη πόλη.
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Μετά την παραχώρηση των πλουσιοχώραφων στους Τούρκους

αξιωματούχους, άρχισε η πτώση της οικονομικής άνθησης. Οι

γεωργοί άρχισαν να εγκαταλείπουν τα πεδινά και να φεύγουν

προς τα γειτονικά ορεινά χωριά, επειδή δεν άντεχαν τους

φόρους. Η παιδεία ήταν ανύπαρκτη και μοναδική πηγή μάθησης

ήταν τα μοναστήρια.

Στις αρχές του Απριλίου 1821, ο Βασίλης Μπούσγος υπό τις

διαταγές του Αθανάσιου Διάκου κατέλαβε τη Θήβα αμαχητί, ενώ

οι Τούρκοι είχαν καταφύγει στη Χαλκίδα μαζί με τις οικογένειές

τους. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το ύψωμα του Ανηφορίτη, απ’

όπου, μετά την επιστροφή τουρκικής φρουράς στην πόλη,

εξαπέλυαν επιθέσεις μέχρι τον Ιούνιο του 1821, όταν ο Ομέρ

Βρυώνης ανακατέλαβε τη Θήβα για τους Οθωμανούς και διέλυσε

τους εναπομείναντες επαναστάτες. Τούρκοι έκαναν επιδρομές

και στα γύρω χωριά λεηλατώντας και σκοτώνοντας.
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Η πόλη κάηκε από τον Δράμαλη το 1822. Τα επόμενα χρόνια οι

Βοιωτοί οπλαρχηγοί απέφευγαν να κινηθούν εναντίον της Θήβας

για λόγους τακτικής· καθώς κυριαρχούσαν στα γύρω χωριά

εξουδετέρωναν πρακτικά τη φρουρά της πόλης, ενώ από την

άλλη θεωρούσαν ότι μια κατάληψη της Θήβας θα ενθάρρυνε τους

Τούρκους να κινηθούν με σημαντική δύναμη εναντίον τους.

Σώματα Θηβαίων ωστόσο συμμετείχαν σε διάφορες επιχειρήσεις,

κυρίως υπό τις διαταγές των οπλαρχηγών Αθανάσιου και

Γεώργιου Σκουρτανιώτη (από τα Σκούρτα των Δερβενοχωρίων).

Ο δεύτερος μάλιστα υπήρξε στενός συνεργάτης του Δημήτριου

Υψηλάντη το 1829, στην επίθεση για την κατάληψη της Θήβας,

όταν πλέον ήταν ζωτικής σημασίας η κατοχή της για τη

διεκδίκηση στερεοελλαδίτικων εδαφών που θα περιέρχονταν στο

Ελληνικό Κράτος
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Φωτεινή μορφή την απελευθερωτική περίοδο ήταν ο

Θανάσης Σκουρτανιώτης, ο οποίος υπερασπίστηκε την

Βοιωτία με ορμητήριο του τα ορεινά Δερβενοχώρια,

που τότε αριθμούσαν μεγάλο πληθυσμό.

Ο αγώνας του στρατηγού Σκουρτανιώτη

ολοκληρώθηκε με τη θυσία του στην Αγία Σωτήρα στο

Μαυρομάτιο, όπου ανατινάχθηκε μαζί με όλους τους

συντρόφους του.

Με τη νικηφόρα μάχη της Πέτρας, υπό την

αρχιστρατηγία του Υψηλάντη, ελευθερώθηκε πλέον όλη

η Βοιωτία και από το 1829 αποτέλεσε μέρος του νέου

ελληνικού κράτους
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Επικεφαλής πολλών Δερβενοχωριτών και άλλων πολεμιστών από την Θήβα

και την ευρύτερη περιοχή ήταν από τους πρώτους που ύψωσαν την σημαία

της επανάστασης στην Στερεά Ελλάδα.Μαζί με τους Μελέτιο Βασιλείου και

Δήμο Αντωνίου κυρίεψαν την Αθήνα και πολιόρκησαν την Ακρόπολη. Από

την αρχή της επανάστασης μέχρι και τον θάνατο του ήταν κύριος της

περιοχής μεταξύ Πάρνηθας και Κιθαιρώνα και εξορμώντας από εκεί, διέκοπτε

πολλές φορές τις επικοινωνίες των Τούρκων μεταξύ Θήβας, Αθήνας και

Χαλκίδας και λήστευε τις εφοδιοπομπές τους παίρνοντας πολεμοφόδια.

Ιδιαίτερα εναντίον των Τούρκων της Χαλκίδας διεξήγαγε διαρκή και

συστηματικό πόλεμο και όταν δεν είχε να επιτεθεί σε στρατιωτκά

αποσπάσματα, περιφέρονταν στα χωριά της Αυλίδας και κυνηγούσε τους

Τούρκους που εργάζονταν στα χωράφια αρπάζοντας από αυτούς προϊόντα

και ζώα. Σε αντίθεση με τις πολεμικές του ενέργειες εναντίον των Τούρκων

της Χαλκίδας και της ΑΘήνας,δεν έκανε το ίδιο και με τους Τούρκους της

Θήβας, με τους οποίους υπήρχε ένας αμοβαίος συμβιβασμός για την μεταξύ

τους αποφυγή πολεμικών ενεργειών. Ο Αθανάσιος Σκουρτανιώτης πολέμησε

και εκτός Βοιωτίας και συνεργάστηκε με τους Βάσσο,Κριεζώτη, Νικηταρά και

Οδυσσέα Ανδρούτσο σε πολλές μάχες και σε όλες διακρίθηκε γαι την σύνεση

την ανδρεία του και την στρατηγική του ικανότητα.
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Το σώμα το οποίο διοικούσε ήταν διαιρεμένο σε πολλά

τμήματα γιατί είχε την εποπτεία από τα πρόθυρα της

Χαλκίδας ,που κρατούσε σε πολιορκία και δυσκόλευε την

έξοδο των Τούρκων από το φρούριο του Καραμπαμπά, μέχρι

τα χωριά της Κωπαΐδας και την Δομβραίνα.Για τον

παραπάνω λόγο δεν ήταν πολύ εύκολο να μαζευτεί και να

καταφέρει καίρια πλήγματα στον εχθρό. Γνωρίζοντας όλες τις

παραπάνω δυσκολίες και κάνοντας τους υπολογισμούς του

ο Σκουρτανιώτης αποφάσισε στα τέλη του Οκτωβρίου να

επιτεθεί και να διαλύσει τους Τούρκους οι οποίοι

περιφέρονταν και λεηλατούσαν από την Πέτρα μέχρι και τις

Θεσπιές
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https://skourtaniotisathanasios.blogspot.com/2007_09_21_archive.html


. Έτσι διέταξε τους κατοίκους των χωριών να καταφύγουν στα

βουνά και κάλεσε και τους άλλους οπλαρχηγούς της περιοχής

του να βρεθούν το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου στα

Παραπούγγια γραφοντάς τους:"Έχουμε γάμο και δεν

πρέπει να λείψει κανείς ,διότι τέτοιο δεν θα

ξαναϊδούμε άλλον" . Στο μετόχι της Μονής Σαγματά,

την Αγιά Σωτήρα Μαυροματίου, έγινε την 26η Οκτωβρίου

1825 η μάχη της Αγια-Σωτήρας με αρχηγό τον Αθανάσιο

Σκουρτανιώτη. Ο Σκουρτανιώτης με 70 παληκάρια του

θυσιάστηκε αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους, οι οποίοι

έριξαν αναμμένα κλαδιά με θειάφι και ρετσίνι μέσα στην

εκκλησία της Αγια-Σωτήρας, όπου είχαν κλεισθεί οι

Έλληνες. Μόνο ένας μοναχός ονόματι Πανάρετος γλίτωσε.
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Το ήθος του, η πίστη στα ιδανικά και στην πατρίδα

, οι στρατηγικές του ικανότητες εμπνέουν και

καθοδηγούν. Έτσι εμπνεύστηκαν και οι δύο

μαθήτριες μας .
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Ποίημα Χριστίνα Καλαμπαλίκη Γ1

https://skourtaniotisathanasios.blogspot.com/2007_09_21_archive.html
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Η ενότητα 14 ξεκινά με την Προθήκη 209

όπου εκτίθενται νομίσματα της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας μαζί με Βενετικά, κυρίαρχης

δύναμης σε πολλές περιοχές του ελλαδικού

χώρου. Στο βάθρο 150 παρουσιάζονται

οθωμανικές επιτύμβιες στήλες και μια

εβραϊκή από τη Θήβα. Ακολουθούν

αντικείμενα της καθημερινής ζωής (βάθρα

151-152), από τα οποία ξεχωρίζουν οι πίπες

καπνού και οι μικρές κούπες για καφέ.



Η ενότητα του πολέμου αντιπροσωπεύεται με τα μολύβδινα

σφαιρίδια–βλήματα της Προθήκης 210 και το ξίφος της Προθήκης

211. Στην Προθήκη 212 παρουσιάζονται αντικείμενα που

συνδέονται με την ορθόδοξη λατρεία, ενώ η ενότητα

ολοκληρώνεται με την αποτοιχισμένη τοιχογραφία από τη Θήβα

που αποδίδεται στο εργαστήριο των αδελφών Κονταρή (βάθρο

153).

Στη συνέχεια ο επισκέπτης εισέρχεται πάλι στην αίθουσα

υποδοχής, από όπου μπορεί να επισκεφθεί τον αύλειο χώρο

(ενότητα 17).
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Η ζωγραφική, κύριο 

εκφραστικό μέσο 

της θρησκευτικής 

τέχνης της 

περιόδου, ακμάζει 

κατά το δεύτερο 

μισό του 16ου 

αιώνα με τρεις 

σπουδαίους 

ζωγράφους από τη 

Θήβα, το Φράγκο 

Κατελάνο και τους 

αδερφούς Γεώργιο 

και Φράγκο 

Κονταρή, των 

οποίων η φήμη 

ξεπερνά τα 

γεωγραφικά όρια 

της Βοιωτίας.



Η ζωή στους καζάδες

Στην περιοχή εγκαθίστανται μουσουλμάνοι, ο

πληθυσμός ωστόσο παραμένει στην πλειονότητά

του χριστιανικός. Σημαντική επίσης είναι η

παρουσία Εβραίων, καθώς επίσης Αρβανιτών που

εγκαθιστά η Οθωμανική διοίκηση στη βοιωτική

ύπαιθρο με σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής

παραγωγής. Κατά την οθωμανική περίοδο η

εικόνα των πόλεων αλλάζει, καθώς οι κάτοικοι

μένουν σε ξεχωριστές γειτονιές (μαχαλάδες)

ανάλογα με τη θρησκεία τους.
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Τουρκοκρατία Στην Εθνική Πινακοθήκη 

ΑΙΘΟΥΣΑ  του Θηβαίου Ζωγράφου  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ

Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι, 1861, λάδι σε μουσαμά, 

Εθνική Πινακοθήκη

Η Ελλάς ευγνωμονούσα,1858,

λάδι σε μουσαμά, Εθνική Πινακοθήκη

Η Έξοδος του Μεσολογγίου, 1853, λάδι σε μουσαμά, 

Εθνική Πινακοθήκη



Έλληνες αγωνιστές

Παρηγοριά, 1856
"Δύο Παλληκάρια"
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ΑΙΘΟΥΣΑ  του Θηβαίου Ζωγράφου  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ



Αποχαιρετισμός στο Σούνιο
Η μονή Αρκαδίου

Τουρκοκρατία Στην Εθνική Πινακοθήκη 

ΑΙΘΟΥΣΑ  του Θηβαίου Ζωγράφου  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ



Ο Θηβαίος Ζωγράφος Θόδωρος Βρυζάκης 1814-1878

Τουρκοκρατία Στην Θήβα  
Αφιέρωμα στο  Θηβαίο Ζωγράφο  ΘΕΟΔΩΡΟ 

ΒΡΥΖΑΚΗ

https://youtu.be/5RXwTtexbdI


Πηγές

• Θήβα Ιστορία Τουρκοκρατία :Η Θήβα στην Τουρκοκρατία

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας:Έκθεση Τουρκοκρατία

• Πηγές από το βιβλίο του Γ. Δ. Τσεβά ''Ιστορία των Θηβών

και της Βοιωτίας''Αθανάσιος Σκουρτανιώτης ο

Οπλαρχηγός

• Θεόδωρος Βρυζάκης:Ο Θηβαίος Ζωγράφος Αντίγραφα

από Εθνική Πινακοθήκη

https://thiva.weebly.com/tauomicronupsilonrhokappaomicronkapparhoalphatauiotaalpha.html
https://www.mthv.gr/el/monimi-ekthesi/tourkokratia/
https://skourtaniotisathanasios.blogspot.com/2007/09/blog-post_21.html?m=1
https://www.greece2021.gr/ellada-2021/2611-theodoros-vryzakis/


ΕΞΟΔΟΣ

Πινδάρειο 2 

Γυμνάσιο Θήβας 

Σας ευχαριστούμε 

που επισκεφθήκατε

το Μουσείο μας!
Σταυρούλα-Ιωάννα 

Κυπραίου   -Μερσίνη 

Δαλάκα 

Βιβλίο 

εντυπώσεων

επισκεπτών

https://docs.google.com/document/d/1aKElgMdUx8Q27HHlUo9I1J6p2QnZ32gygHhny6ZerR0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ab5oFNkzrNqmLBeFe7IWOd614NgENA4tujQCMPeY3kQ/edit?usp=sharing

