
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 Σκοπός του να καταστείλει εντελώς την 

επανάσταση στη Ρούμελη. 

 Κυριεύει την Αθήνα. 

 Πολιορκεί την Ακρόπολη, την οποία 

υπερασπίζεται η φρουρά της με αρχηγό 

τον στρατηγό Γιάννη Γκούρα. 

 Οκτώβριος 1826: Κατευθύνεται στη Στερεά. 

 Στόχοι του: 

o να ξεσηκώσει τα μέρη που έχουν 

υποταχτεί. 

o να παρεμποδίσει τον ανεφοδιασμό   

των Τούρκων από τη Θεσσαλία. 

o να τους αναγκάσει να αποσύρουν 

στρατεύματα από την Ακρόπολη. 

Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

Η ΜΑΧΗ  ΚΑΙ                                

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 Άγγλοι αξιωματικοί. 

 Η κυβέρνηση τους έχει αναθέσει την 

αρχηγία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 

(για τη στεριά ο Τσωρτς, για τη θάλασσα ο 

Κόχραν) 

 Αποφασίζουν επίθεση εναντίον  των 

Τούρκων για να σωθεί η Ακρόπολη. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1826        

Ο ΚΙΟΥΤΑΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ      

 Διορίζεται από την επαναστατική Κυβέρνηση. 

 Πρώην κλέφτης και έπειτα αρματολός στην 

περιοχή. 

 Έχει μεγάλη πολεμική πείρα. 

 Στέλνεται να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ     

 Νικάει τους Οθωμανούς στο Δίστομο και στην 

Αράχοβα  (Νοέμβρης 1826). 

 Ως τις αρχές του 1827 κατορθώνει να διώξει 

τα οθωμανικά στρατεύματα από το 

μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας. 

 Επιστρέφει στην Αττική για να βοηθήσει τους 

πολιορκημένους. 

 Στήνει το στρατόπεδό του στο Κερατσίνι. 

 Την παραμονή της επίθεσης, ένα τυχαίο γεγονός 

(μια μικρή συμπλοκή) εξελίσσεται απρόσμενα σε 

μάχη. 

 Ο Καραϊσκάκης είναι άρρωστος με πυρετό. 

 Σηκώνεται και ορμάει στη μάχη. 

 Τραυματίζεται θανάσιμα από σφαίρα και ξεψυχά 

την επόμενη μέρα (23 Απριλίου 1827). 

 Λίγο πριν πεθάνει συστήνει στους οπλαρχηγούς να 

έχουν ομόνοια και να συνεχίσουν τον αγώνα για 

την ελευθερία της Ελλάδας. 

ΤΣΩΡΤΣ ΚΑΙ ΚΟΧΡΑΝ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΠΙΘΕΣΗ    

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ρίχνει το ηθικό των Ελλήνων. 

 Η σύγκρουση οδηγεί σε καταστροφή το ελληνικό στράτευμα. 

 Σκοτώνονται πολλοί οπλαρχηγοί και αγωνιστές. 

 Η Ακρόπολη παραδίδεται στους Τούρκους (Μάιος 1827). 

ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 


