
03.09 Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια 

  

Πώς αντιμετώπισαν οι Τούρκοι τις επιτυχίες των Ελλήνων στον πρώτο χρόνο της 

επανάστασης ; 

Οι Τούρκοι θορυβήθηκαν από τις νίκες των Ελλήνων. Στέλνουν τρία ασκέρια 

(στρατιωτικά σώματα) στη Νότια Ελλάδα, αλλά κανένα δε φτάνει στην 

Πελοπόννησο, εξαιτίας της αντίστασης των οπλαρχηγών της Στερεάς Ελλάδας. 

Το τρίτο ασκέρι κατέβαινε με αρχηγό τον Δράμαλη. 

Ο Μαχμούτ πασάς ή Δράμαλης (καταγόταν από τη Δράμα και γι' αυτό ονομάστηκε 

έτσι) είναι αυτός που είδαμε ότι ως πασάς της Λάρισας και κατέπνιξε την 

επανάσταση στο Πήλιο (Άνθιμος Γαζής, Κυριάκος Μπασδέκης), τα Άγραφα και τον 

Ασπροπόταμο, ενώ είχε στρατιωτική εμπειρία και από εκστρατείες στη Σερβία. 

  

Ποια πορεία ακολούθησε ο Δράμαλης ; 

Η εκστρατεία του Δράμαλη ξεκίνησε την άνοιξη του 1822. Συγκέντρωσε 18.000 

στρατιώτες στην Υπάτη της Λαμίας και από εκεί προχώρησε νότια, πυρπόλησε τη 

Θήβα, πέρασε τα Μέγαρα και την Κόρινθο και χωρίς αντίσταση έφτασε μέχρι το 

Άργος. 

  

Τι έκαναν οι Έλληνες για να σταματήσουν τον Δράμαλη ; 

Οι Έλληνες με τις οδηγίες του Κολοκοτρώνη : 

• Έλεγξαν όλες τις διαβάσεις και τα περάσματα, απομονώνοντας τη στρατιά 

του Δράμαλη στην πεδιάδα της Αργολίδας. 

• Στο φρούριο του Άργους κλείστηκαν ένοπλοι με αρχηγούς τον Δημήτριο 

Υψηλάντη και τον Πάνο, γιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
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• Εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης, ώστε να μη βρίσκει εφόδια ο 

Δράμαλης και ο στρατός του. 

  

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της τακτικής του Κολοκοτρώνη ; 

• Οι Τούρκοι εξαντλημένοι από την πολιορκία, την έλλειψη τροφής και τις 

ασθένειες αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Κόρινθο. 

• Όλες οι οδοί είναι αποκλεισμένες από τους Έλληνες εκτός από τα στενά 

των Δερβενακίων, όπου βρίσκεται ο Κολοκοτρώνης με 2.500 άντρες. 

• Ο Δράμαλης αναγκάζεται να κινηθεί προς τα Δερβενάκια. 

• Καταφτάνουν στα Δερβενάκια κι άλλοι οπλαρχηγοί (Νικηταράς, 

Παπαφλέσσας). 

• Η μάχη γίνεται στις 26 Ιουλίου 1822, είναι φονική και ο τουρκικός στρατός 

διαλύεται. 

• Όσοι σώθηκαν, προσπαθούν να φτάσουν στην Κόρινθο. 

• Ο Κολοκοτρώνης ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος. 

 

Ποιο ήταν το τέλος του Δράμαλη ; 

Ο Δράμαλης έφτασε στην Κόρινθο μόνο με το 1/5 του στρατού του. Λίγο καιρό μετά 

πεθαίνει από τη λύπη του. 

 

Γλωσσάρι 

Ασκέρι : Τμήματα στρατού (άτακτου). 

Τακτική της «καμένης γης» : Η σκόπιμη καταστροφή των καλλιεργειών και ο 

αφανισμός των ζώων προκειμένου να εμποδιστεί ο ανεφοδιασμός του αντιπάλου. 

Γεννήματα : Σιτηρά. 
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