
 

Κεφάλαιο Γ11: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο- ο Παπαφλέσσας  

 

Ερωτήσεις 

1. Ποιες στρατιωτικές ενέργειες έκαναν οι Αιγύπτιοι; 

2. Γιατί οι Έλληνες δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους Τουρκο-αιγυπτίους; 

3. Πως οργάνωσε ο Ιμπραήμ το στρατό του και γιατί ήθελε το Ναβαρίνο; 

4. Τι αιτήθηκε ο Παπαφλέσσας από την κυβέρνηση 

5. Τι έγινε στο Μανιάκι; 

6. Τι σημαίνει η φράση «η κυβέρνηση έδωσε αμνηστία»; 

7. Ποιες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιμπραήμ μετά το Μανιάκι; 

8. Τι γνωρίζετε για την τακτική του κλεφτοπολέμου; 

       

Αιγύπτιοι: 

- Κατέστειλαν την επανάσταση στην Κρήτη και κατέστρεψαν την Κάσο και τα Ψαρά. 

- Κινήθηκαν εναντίον της Πελοποννήσου.  

- Ο Ιμπραήμ (γιος του Μεχμέτ Αλή) αποβιβάστηκε στη Μεθώνη (1824) με πολύ στρατό. 

Έλληνες          Είχαν εμφύλιες διαμάχες για το ποιος θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία                    

                         (πολιτικοί ή στρατιωτικοί)            

                         Ο Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχηγοί φυλακίστηκαν. 

                         Ήταν απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν τον Τουρκο- αιγυπτιακό στρατό. 

 

Ιμπραήμ (είχε Γάλλους συμβούλους και στρατό οργανωμένο σε ευρωπαϊκά πρότυπα): Κατέλαβε το 

Ναβαρίνο (όρμος για την ασφάλεια των πλοίων του).  

 

Παπαφλέσσας (Υπουργός Εσωτερικών): Ζήτησε την αποφυλάκιση των οπλαρχηγών για να σωθεί η 

επανάσταση. 

 

Μάχη στο Μανιάκι – Μάιος 1825 (χωριό στη Μεσσηνία): Ο Παπαφλέσσας οχυρώθηκε εκεί με 

τους άντρες του για να μην αφήσει τον Ιμπραήμ να περάσει βαθιά στην Πελοπόννησο. Ηττήθηκαν 

από τον Ιμπραήμ- Έχασαν την ζωή τους και ο Παπαφλέσσας και οι συμπολεμιστές του. 

Η κυβέρνηση μετά το Μανιάκι έδωσε αμνηστία:  

- Παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα και αποφυλακίστηκαν όλοι οι οπλαρχηγοί. 

- Ο Κολοκοτρώνης διορίστηκε αρχιστράτηγος.          

Στρατιωτικές επιχειρήσεις Ιμπραήμ:  

- Κατέλαβε την Τριπολιτσά. 

- Επιχείρησε να καταλάβει το Ναύπλιο- πρωτεύουσα των Ελλήνων επαναστατών (αλλά τον 

σταμάτησαν ο Υψηλάντης και ο Μακρυγιάννης στους Μύλους της Αργολίδας).        

Τακτική του κλεφτοπολέμου:  

- Την εφάρμοσε ο Κολοκοτρώνης για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. 

- Έλληνες ένοπλοι έκαναν τη νύχτα αιφνιδιαστικές επιθέσεις προκαλώντας στους Τουρκο-

αιγυπτίους πολλές φθορές. 

- Σιγά-σιγά η τακτική αυτή έγινε αναποτελεσματική (γιατί ο εχθρός ήταν προετοιμασμένος) και 

εγκαταλείφθηκε. 

Κάρολος Φαβιέρος: Αναλαμβάνει να οργανώσει τακτικό στρατό. 

 

 

 

 

 


