
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παύλος Κώτσης 

Δάσκαλος 

 1821: Οι Τούρκοι επιχειρούν να 

καταπνίξουν την Επανάσταση. 

 Στέλνουν τρία ασκέρια στην Πελοπόννησο. 

 Κανένα δεν καταφέρνει να φτάσει. 

 Οι Έλληνες της Στερεάς Ελλάδας 

αντιστέκονται και τα εμποδίζουν να 

φτάσουν στην Πελοπόννησο. 

 Το ένα ασκέρι διοικεί ο πασάς της Λάρισας 

Μαχμούτ ή Δράμαλης. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ 

ΔΡΑΜΑΛΗ     

 Άνοιξη 1822: Συγκεντρώνει στην Υπάτη (κοντά στη 

Λαμία) 18.000 στρατιώτες, πυροβόλα και 

μεταφορικά ζώα. 

 Κατευθύνεται νότια. 

 Πυρπολεί τη Θήβα και περνάει από τα Μέγαρα 

στην Κόρινθο. 

 Φτάνει στο Άργος χωρίς να συναντήσει αντίσταση. 

 Οι Οθωμανοί, εξαντλημένοι από την πολιορκία, 

την έλλειψη τροφής και τις ασθένειες, 

αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Κόρινθο. 

 Όλες οι οδοί έχουν καταληφθεί από τους Έλληνες 

 Ο Κολοκοτρώνης πιάνει το στενό πέρασμα στα 

Δερβενάκια με 2.500 πολεμιστές. 

 Καταφτάνουν κι άλλοι οπλαρχηγοί για να 

βοηθήσουν (Νικηταράς, Παπαφλέσσας). 

 26 Ιουλίου 1822: Γίνεται φονική μάχη. 

 Οι Τούρκοι παγιδεύονται. 

 Όσοι καταφέρνουν να σωθούν καταφεύγουν 

στην Κόρινθο. 

 Οι νικητές Έλληνες παίρνουν πολλά λάφυρα. 

 Ο Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος. 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ      

 Καταστέλλει τα κινήματα σε Πήλιο, 

Άγραφα και Ασπροπόταμο. 

 Διορίζεται αρχηγός της εκστρατείας 

στην Πελοπόννησο 

 Ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστές 

παίρνουν τον έλεγχο στις διαβάσεις και στα 

περάσματα. 

 Η στρατιά του Δράμαλη απομονώνεται στην 

πεδιάδα της Αργολίδας. 

 Στο φρούριο του Άργους κλείνονται ένοπλοι 

με αρχηγούς τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον 

Πάνο Κολοκοτρώνη (γιο του Θόδωρου). 

 Οι επαναστάτες εφαρμόζουν την τακτική της 

«καμένης γης». 

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1822 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ 

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ     

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΡΑΜΑΛΗ    

Δράμαλης: Κατάγεται από τη Δράμα, 

διαθέτει στρατιωτική πείρα από 

εκστρατείες στη Σερβία 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ   

ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ      

Ο ΔΡΑΜΑΛΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ      

 Στα Δερβενάκια χάνει το 1/5 του 

στρατεύματός του. 

 Ηττημένος και απογοητευμένος 

πεθαίνει από τη λύπη του στην 

Κόρινθο. 


