
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 1821: Οι Τοφρκοι επιχειροφν να 

καταπνίξουν τθν Επανάςταςθ. 

 Στζλνουν τρία αςκζρια ςτθν Πελοπόννθςο. 

 Κανζνα δεν καταφζρνει να φτάςει. 

 Οι Ζλλθνεσ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

αντιςτζκονται και τα εμποδίηουν να 

φτάςουν ςτθν Πελοπόννθςο. 

 Το ζνα αςκζρι διοικεί ο παςάσ τθσ Λάριςασ 

Μαχμοφτ ι Δράμαλης. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ 

ΠΑΓΙΔΕΤΟΤΝ ΣΟΝ 

ΔΡΑΜΑΛΗ     

 Άνοιξη 1822: Συγκεντρϊνει ςτθν Υπάτθ (κοντά στη 

Λαμία) 18.000 ςτρατιϊτεσ, πυροβόλα και 

μεταφορικά ηϊα. 

 Κατευκφνεται νότια. 

 Πυρπολεί τθ Θιβα και περνάει από τα Μζγαρα 

ςτθν Κόρινκο. 

 Φτάνει ςτο Άργοσ χωρίσ να ςυναντιςει αντίςταςθ. 

 Οι Οκωμανοί, εξαντλθμζνοι από τθν πολιορκία, 

τθν ζλλειψθ τροφισ και τισ αςκζνειεσ, 

αποφαςίηουν να επιςτρζψουν ςτθν Κόρινκο. 

 Όλεσ οι οδοί ζχουν καταλθφκεί από τουσ Ζλλθνεσ 

 Ο Κολοκοτρώνης πιάνει το ςτενό πζραςμα ςτα 

Δερβενάκια με 2.500 πολεμιςτζσ. 

 Καταφτάνουν κι άλλοι οπλαρχθγοί για να 

βοθκιςουν (Νικηταράσ, Παπαφλέςςασ). 

 26 Ιουλίου 1822: Γίνεται φονικι μάχθ. 

 Οι Τοφρκοι παγιδεφονται. 

 Όςοι καταφζρνουν να ςωκοφν καταφεφγουν 

ςτθν Κόρινκο. 

 Οι νικθτζσ Ζλλθνεσ παίρνουν πολλά λάφυρα. 

 Ο Κολοκοτρϊνθσ ανακθρφςςεται αρχιςτράτθγοσ. 

ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΙ 

ΣΕΛΝΟΤΝ ΣΡΑΣΟ 

ΣΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ      

 Καταςτζλλει τα κινιματα ςε Πιλιο, 

Άγραφα και Αςπροπόταμο. 

 Διορίηεται αρχθγόσ τθσ εκςτρατείασ 

ςτθν Πελοπόννθςο 

 Ο Κολοκοτρϊνθσ και οι άλλοι αγωνιςτζσ 

παίρνουν τον ζλεγχο ςτισ διαβάςεισ και ςτα 

περάςματα. 

 Η ςτρατιά του Δράμαλθ απομονϊνεται ςτθν 

πεδιάδα τθσ Αργολίδασ. 

 Στο φροφριο του Άργουσ κλείνονται ζνοπλοι 

με αρχθγοφσ τον Δημήτριο Τψηλάντη και τον 

Πάνο Κολοκοτρώνη (γιο του Θόδωρου). 

 Οι επαναςτάτεσ εφαρμόηουν τθν τακτικι τθσ 

«καμζνθσ γθσ». 

26 ΙΟΤΛΙΟΤ 1822 

Η ΜΑΧΗ ΣΑ 

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ     

ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ 

ΔΡΑΜΑΛΗ    

Δράμαλης: Κατάγεται από τθ Δράμα, 

διακζτει ςτρατιωτικι πείρα από 

εκςτρατείεσ ςτθ Σερβία 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ 

ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ   

ΣΟΤ ΔΡΑΜΑΛΗ      

Ο ΔΡΑΜΑΛΗ 

ΚΑΣΕΒΑΙΝΕΙ ΣΗΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ      

 Στα Δερβενάκια χάνει το 1/5 του 

ςτρατεφματόσ του. 

 Ηττθμζνοσ και απογοθτευμζνοσ 

πεκαίνει από τθ λφπθ του ςτθν 

Κόρινκο. 


