
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 κοπόσ του να καταςτείλει εντελώσ την 

επανάςταςη ςτη Ροφμελη. 

 Κυριεφει τθν Ακινα. 

 Πολιορκεί τθν Ακρόπολθ, τθν οποία 

υπεραςπίηεται θ φρουρά τθσ με αρχθγό 

τον ςτρατθγό Γιάννη Γκοφρα. 

 Οκτώβριοσ 1826: Κατευκφνεται ςτθ Στερεά. 

 τόχοι του: 

o να ξεςθκϊςει τα μζρθ που ζχουν 

υποταχτεί. 

o να παρεμποδίςει τον ανεφοδιαςμό   

των Τοφρκων από τθ Θεςςαλία. 

o να τουσ αναγκάςει να αποςφρουν 

ςτρατεφματα από τθν Ακρόπολθ. 

Ο ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

ΑΡΧΙΣΡΑΣΗΓΟ 

ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ    

Η ΜΑΧΗ  ΚΑΙ                                

Ο ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

 Άγγλοι αξιωματικοί. 

 Η κυβζρνθςθ τουσ ζχει ανακζςει τθν 

αρχθγία των ελλθνικϊν ενόπλων δυνάμεων 

(για τη ςτεριά ο Τςωρτσ, για τη θάλαςςα ο 

Κόχραν) 

 Αποφαςίηουν επίκεςθ εναντίον  των 

Τοφρκων για να ςωκεί θ Ακρόπολθ. 

ΑΠΡΙΛΙΟ 1826        

Ο ΚΙΟΤΣΑΧΗ ΣΗΝ 

ΑΣΣΙΚΗ      

 Διορίηεται από τθν επαναςτατικι Κυβζρνθςθ. 

 Πρϊθν κλζφτθσ και ζπειτα αρματολόσ ςτθν 

περιοχι. 

 Ζχει μεγάλθ πολεμικι πείρα. 

 Στζλνεται να αντιμετωπίςει τον Κιουταχι. 

Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΠΑΜΟ ΣΟΤ 

ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΣΗ ΣΕΡΕΑ     

 Νικάει τουσ Οκωμανοφσ ςτο Δίςτομο και ςτθν 

Αράχοβα  (Νοέμβρησ 1826). 

 Ωσ τισ αρχζσ του 1827 κατορκϊνει να διϊξει 

τα οκωμανικά ςτρατεφματα από το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ. 

 Επιςτρζφει ςτθν Αττικι για να βοθκιςει τουσ 

πολιορκθμζνουσ. 

 Στινει το ςτρατόπεδό του ςτο Κερατςίνι. 

 Τθν παραμονι τθσ επίκεςθσ, ζνα τυχαίο γεγονόσ 

(μια μικρή ςυμπλοκή) εξελίςςεται απρόςμενα ςε 

μάχθ. 

 Ο Καραϊςκάκθσ είναι άρρωςτοσ με πυρετό. 

 Σθκϊνεται και ορμάει ςτθ μάχθ. 

 Τραυματίηεται κανάςιμα από ςφαίρα και ξεψυχά 

τθν επόμενθ μζρα (23 Απριλίου 1827). 

 Λίγο πριν πεκάνει ςυςτινει ςτουσ οπλαρχθγοφσ να 

ζχουν ομόνοια και να ςυνεχίςουν τον αγϊνα για 

τθν ελευκερία τθσ Ελλάδασ. 

ΣΩΡΣ ΚΑΙ ΚΟΧΡΑΝ  

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΕΠΙΘΕΗ    

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ  

 Ο κάνατοσ του Καραϊςκάκθ ρίχνει το θκικό των Ελλινων. 

 Η ςφγκρουςθ οδθγεί ςε καταςτροφι το ελλθνικό ςτράτευμα. 

 Σκοτϊνονται πολλοί οπλαρχθγοί και αγωνιςτζσ. 

 Η Ακρόπολθ παραδίδεται ςτουσ Τοφρκουσ (Μάιοσ 1827). 

ΟΙ ΝΙΚΕ ΣΟΤ 

ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 


