
 

Κεφάλαιο Γ9: Η εκστρατεία του Δράμαλη- Δερβενάκια 

 

Ερωτήσεις: 

1. Τι επιχείρησαν να κάνουν οι Τούρκοι; Πέτυχε το σχέδιό τους; 

2. Τι γνωρίζετε για τον Δράμαλη; 

3. Τι επιχείρησε να κάνει ο Δράμαλης; 

4. Ποια τακτική εφάρμοσαν οι Έλληνες; Είχε αποτελέσματα αυτή η τακτική; 

5. Τι έγινε στα Δερβενάκια; 

6. Ποιο το αποτέλεσμα της μάχης στα Δερβενάκια; 

7. Τι γνωρίζετε για τις σημαίες των Ελλήνων στον Αγώνα; 

 

Τούρκοι         Επιχειρούν να στείλουν στην Πελοπόννησο τρία ασκέρια (στρατιωτικά 

τμήματα)          Αποτυγχάνουν λόγω της ένοπλης αντίστασης των Ελλήνων. 

Δράμαλης:  

- Πραγματικό όνομα: Μαχμούτ (ονομάστηκε Δράμαλης επειδή καταγόταν από τη Δράμα)     

- Διοικητής ενός στρατιωτικού τμήματος. Αρχηγός της εκστρατείας στην Πελοπόννησο.  

- Πασάς της Λάρισας 

- Διέθετε στρατιωτική εμπειρία. 

- Κατέστειλε τα επαναστατικά κινήματα στο Πήλιο, στα Άγραφα και στον Ασπρόπυργο. 

Επιχείρηση Δράμαλη: Συγκέντρωσε 18.000 στρατιώτες, πυροβόλα και μεταφορικά ζώα. 

Μετά κατευθύνθηκε νότια, πυρπόλησε τη Θήβα, πήγε στην Κόρινθο και έφτασε μέχρι το 

Άργος. Εκεί τον σταμάτησε ο Κολοκοτρώνης κλείνοντας όλα τα περάσματα. 

Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της «καμένης γης»: Κατέστρεψαν σκόπιμα τις 

καλλιέργειες και αφάνισαν τα ζώα ώστε να μην μπορεί να ανεφοδιαστεί ο αντίπαλος. 

- Οι Οθωμανοί αναγκάζονται να γυρίσουν στην Κόρινθο: 

1. Πείνα 

2. Εξάντληση 

3. Ασθένειες 

- Ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει όλα τα περάσματα και οι Οθωμανοί παγιδεύτηκαν. 

Μάχη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822): Ο Κολοκοτρώνης με 2500 χιλιάδες στρατιώτες 

(800 ήταν κρυμμένοι σε θάμνους) παγίδευσε τους Οθωμανούς. Στο σημείο ήρθε για 

βοήθεια ο Παπαφλέσσας και ο αδερφός του Νικήτας Φλέσσας. Νίκησαν οι Έλληνες. Όσοι 

Τούρκοι σώθηκαν κατέφυγαν στην Κόρινθο. Ο Κολοκοτρώνης ανακηρύχθηκε 

αρχιστράτηγος. 

Δράμαλης: Είχε χάσει το 1/5 του στρατού, πολεμικό υλικό και πολλά ζώα. Πέθανε στην 

Κόρινθο από τη λύπη του. 

Σημαίες: Στην επανάσταση κάθε περιοχή και κάθε καπετάνιος είχαν τη δική τους σημαία 

(με κοινά σημεία το σταυρό και το σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος»). Δεν υπήρχε μια 

ενιαία σημαία. Η σημερινή ελληνική σημαία καθιερώθηκε το 1822 με το Σύνταγμα της 

Επιδαύρου. 

  


