
Η φάση της 
κάμψης 

(1825-1827)

Από τις μαθήτριες:

Χριστελίνα 
Κοβάνη, Αμάλια 
Χριστοφοράτου, Χαρά 
Πλαδέλη



Ιμπραήμ Πασάς

Ο Ιμπραήμ Πασάς γεννήθηκε στην Καβάλα το 1789. Ήταν γιος 
της χριστιανής χήρας του Τουρματζή. Ο Μωχάμετ Άλη τον 
υιοθέτησε, όταν παντρεύτηκε την μητέρα του. Όταν εκείνος 
ενηλικιώθηκε, ο πατέρας του τον έστειλε στο εξωτερικό, όπου 
σύντομα έδειξε τις στρατιωτικές του ικανότητες.

Το 1818, εκστράτευσε κατά της Αραβικής Χερσονήσου. 
επανέφερε στην Οθωμανική επικράτεια την ιερή πόλη των 
μουσουλμάνων, Μεδίνα. Γι’ αυτή του την επιτυχία, ο σουλτάνος 
Μαχμούτ Β’ τον ονόμασε Πασά της Μέκκας.

Στις 10 Νοεμβρίου 1848 πέθανε στο Κάιρο σε ηλικία 59 ετών.



Ιμπραήμ Πασάς

4 Ιουλίου 1824-
απόπλευση για Κρήτη.

20 Ιουνίου 1824 -
καταστροφή Ψαρών

Ανεπιτυχείς επίθεση στην 
Σάμο

26 Φεβρουαρίου-
αποβίβαση στην Μεθώνη

Κατάληψη Κορώνης και 
Πύλου

Απόκλειση Πελοποννήσου 
από τον 

τουρκοαιγυπτιακό στολο

20 Μαΐου 1825, μάχη 
στο Μανιάκι, νίκη του 

Ιμπραήμ

Μάχη των Μύλων-
Ιούλιος 1825- πρώτη 

μεγάλη νίκη 
των Ελλήνων

Στις 6 Νοεμβρίου 1825 
ο Ιμπραήμ ξεκίνησε από τ

ην Μεθώνη για να 
πολεμήσει στο Μεσολόγγι

δίπλα στον Κιουταχή.

Μετά την μάχη στο Μανιάκι, ο Ιμπραήμ ζητά 
να δει τον νεκρό Παπαφλέσσα.
Αφού κοιτάζει για λίγο τον νεκρό, 
κάνει μια χειρονομία σεβασμού και λέει:

΄΄Πράγματι αυτός ήτο ικανός και γενναίος
άνθρωπος. Καλύτερα να 
επαθαίναμεν άλλην τόσην ζημίαν, 
αλλά να τον επιάναμεν ζωντανόν.΄΄



Παπαφλέσσας

Ο Γρηγόριος Δίκαιος , γνωστός και ως 
Παπαφλέσσας, ήταν κληρικός, πολιτικός 
και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, 
γεμάτος τόλμη και ανιδιοτέλεια.

• Γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσσηνίας το 1788
• Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρία στις 21 Ιουνίου του 

1818.

Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. 
Συμμετείχε :

• Στην Άλωση της Τριπολιτσάς το 1821
• Στην επιτροπή για την εφαρμογή της συνθήκης 

παράδοσης του Ναυπλίου και στην απόκλειση του 
Δράμαλη στην Κορινθία το 1822

• Στην Β ' εθνοσυνέλευση ως Υπουργός εσωτερικών το 
1823

• Στην παράταξη του Κολοκοτρώνη
• Βρήκε τελικά το θάνατό του στις 20 Μαϊου στη Μάχη 

στο Μανιάκι , προβάλλοντας ηρωική αντίσταση.



Μεσολόγγι

Η Τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Ήταν το γεγονός που έδωσε 
έμπνευση στο Διονύσιο Σολωμό να γράψει τους 
"Ελεύθερους Πολιορκημένους". Ξεκίνησε στις 25 Απριλίου 
του 1825 και τελείωσε στις 10 Απριλίου του 1826 με την 
ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.

Η πολιορκία διακρίνεται σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη, όταν η πόλη 
πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα 
του Κιουταχή και η δεύτερη, όταν η 
πόλη πολιορκήθηκε από τα 
στρατεύματα 
του Ιμπραήμ και του Κιουταχή από 
κοινού.



Η πολιορκία του Μεσολογγίου
Ο Κιουταχής, στάλθηκε στο Μεσολόγγι στις 15 
Απριλίου 1825 μαζί με 30.00 στρατό και μπροστά στη 
μεγάλη απειλή που συνιστούσε η παρουσία του, η 
ελληνική επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας 
τους κατοίκους των επαρχιών σε συστράτευση.

Λίγο πριν ξεκινήσει τον βομβαρδισμό της πόλης 
ο Κιουταχής πρότεινε με διαπραγματεύσεις την 
παράδοσή της. Αφού όμως οι προτάσεις 
απορρίφθηκαν, το Μεσολόγγι αποκλείστηκε δια 
θαλάσσης. Οι πολιορκητές άρχισαν τις εφόδους, αλλά 
οι πολιορκούμενοι αμύνονταν με επιτυχία, κάνοντας 
ταυτόχρονα και μικρές εξόδους.

Στις 3 Ιουλίου η δύναμη του στόλου αυξήθηκε με την 
άφιξη πλοίων του Μιαούλη. Η πόλη ανεφοδιάστηκε με 
τρόφιμα και στρατιωτικό υλικό, ενώ το ηθικό των 
Μεσολογγιτών ανέκαμψε. Στο μεταξύ εισήλθαν στην 
πόλη ενισχύσεις Σουλιωτών.



Η Έξοδος του Μεσολογγίου
Η κατάσταση άλλαξε, όταν κατέφθασε ο Ιμπραήμ με στρατιωτικές 
δυνάμεις πάνω από 15.000 Αιγυπτίους. Οι Τούρκοι κυρίευσαν 
το Βασιλάδι, οι κάτοικοι του οποίου κατέφυγαν στο Μεσολόγγι, 
αυξάνοντας το πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων της πόλης. 
Ο Ιμπραήμ επεδίωξε να εξαντλήσει τους πολιορκημένους με αποκοπή 
όλων των οδών επικοινωνίας και εφοδιασμού.

Οι Μεσολογγίτες εξαναγκάστηκαν να αρχίσουν να τρώνε σκυλιά, γάτες 
και ποντίκια, προκειμένου να αποφύγουν τον θάνατο από την πείνα. Οι 
ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, οι αρρώστιες και ο 
λιμός προκάλεσαν απελπιστική κατάσταση μεταξύ των πολιορκημένων. 
Όταν εμφανίστηκε το φαινόμενο της νεκροφαγίας, δεν έβλεπαν πια 
άλλη λύση από την Έξοδο. Έτσι τη νύχτα της 10ης Απριλίου 
1826 οργανώθηκε η ηρωική έξοδος. Όμως ο Ιμπραήμ πληροφορήθηκε 
τα σχέδια των πολιορκημένων. Όταν οι Έλληνες ξεκίνησαν στις δύο τα 
μεσάνυχτα, οι Τούρκοι ήταν προετοιμασμένοι και τα περάσματα των 
Μεσολογγιτών είχαν αποκλειστεί. Ο αιφνιδιασμός προκάλεσε μεγάλη 
σύγχυση στην ελληνική πλευρά και ο άνισος αγώνας που ακολούθησε 
ήταν συντριπτικός για τους Έλληνες. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που 
κατάφεραν να ξεφύγουν.



Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω γω στο χέρι;
Οπού συ μου 'γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει..

Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι αυτή που ενέπνευσε τον εθνικό μας ποιητή, Διονύσιο Σολωμό, να συγγράψει το 
πασίγνωστό του ποίημα, <<Ελεύθεροι Πολιορκημένοι>>



Μέγιερ

Ο Ιάκωβος Μέγιερ ήταν ένας Ελβετός 
φιλέλληνας γιατρός, που 
εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι.

Κατά την πολιορκία του, έγινε 
συντάκτης της εφημερίδας 
<<Ελληνικά Χρονικά>>, 
ενημερώνοντας υπόλοιπα μέρη 
της Ελλάδος για την σθεναρή 
αντίσταση του Μεσολλογίου

Σκοτώθηκε στις 11 Απριλίου 1826, 
στην έξοδο μαζί με την γυναίκα και 
τα δύο παιδιά του.



Ο Λόρδος Βύρων

▪ Ο Λόρδος Βύρων ήταν Άγγλος αριστοκράτης, ποιητής, πολιτικός 
και φιλέλληνας.

▪ Υπήρξε εξαιρετικά διάσημος και επιτυχημένος. Ταξίδεψε σε πολλά 
μέρη στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ιταλία.

▪ Το 1823 κατευθύνεται προς την Ελλάδα, σταματώντας 
στην Κεφαλλονιά, όπου παρέμεινε για έξι μήνες. Τελικά 
εγκαθίσταται στο Μεσολόγγι. Διατηρούσε αλληλογραφία με 
Άγγλους επιχειρηματίες για την οικονομική ενίσχυση των 
επαναστατών.

▪ Απεβίωσε στις 19 Απριλίου του 1824 στο Μεσολόγγι, ύστερα από 
πυρετό. Προς εκδήλωση του πένθους στην πόλη ρίχτηκαν 37 
κανονιοβολισμοί από την ανατολή του ηλίου, μία κάθε λεπτό, 
καθώς ήταν τότε μόνο 37 ετών.



Η πολιορκία της Αθήνας
Με την πτώση του Mεσολογγίου οι Οθωμανοί 

έλεγχαν το μεγαλύτερο τμήμα της Στερεάς 
Ελλάδας. Tο μοναδικό οχυρό που κατείχαν 
οι ελληνικές δυνάμεις ήταν το κάστρο των 
Αθηνών. Προς τα εκεί στράφηκε 
ο Κιουταχής· τον Αύγουστο του 1826 
έφτασε στην Αθήνα και ξεκίνησε την 
πολιορκία της Ακρόπολης.

Kατά τη δεκάμηνη πολιορκία της Ακρόπολης 
οι πολεμικές τακτικές δε διέφεραν, από 
εκείνες του Μεσολογγίου. Οι Τούρκοι 
απέκλεισαν στενά τους πολιορκημένους. 
Oι Έλληνες επιχειρούσαν συχνές νυχτερινές 
εξόδους. H κατασκευή υπόγειων στοών 
(λαγούμια) κάτω από τις εχθρικές θέσεις 
και η ανατίναξή τους υπήρξε τακτική που 
στέφθηκε συχνά με επιτυχία. οι επιθέσεις 
στρέφονταν στις εφοδιοπομπές των 
Οθωμανών. Στις επιχειρήσεις αυτές 
διακρίθηκε για μια ακόμη φορά ο 
Καραϊσκάκης, στον οποίο είχε ανατεθεί η 
αρχηγία των όπλων της Στερεάς Eλλάδας.



Η πολιορκία της Αθήνας

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου η Διοίκηση είχε 
αναθέσει στον Καραϊσκάκη να ανασυντάξει το ελληνικό 
στρατόπεδο στη Ρούμελη. Εκείνος κατάφερε να 
επιφέρει συντονισμό ανάμεσά τους. Η συμμετοχή του στις 
μάχες και οι επιτυχίες που είχε ενίσχυσαν τη θέση του, 
αύξησαν τη φήμη του και δημιούργησαν προσδοκίες για 
την πολιορκία της Aκρόπολης. 

Ωστόσο, η ανάθεση της στρατηγίας στους 
φιλέλληνες αξιωματικούς Tσωρτς και Κόχραν προκάλεσε 
δυσαρέσκεια στους χώρους των ενόπλων. H απόφαση να 
πραγματοποιηθεί κατά μέτωπο επίθεση, ο θάνατος 
του Καραϊσκάκη και η επιμονή των αρχηγών να διεξαχθεί 
η μάχη την καθορισμένη ημέρα λειτούργησαν αρνητικά 
στην τελική έκβαση της επιχείρησης. H ήττα στη μάχη 
του Aναλάτου (24 Απριλίου 1827) και η διάλυση του 
στρατοπέδου που την ακολούθησε οδήγησαν ένα μήνα 
αργότερα στην παράδοση της φρουράς 
της Aκρόπολης. Oλόκληρη η Ρούμελη ελεγχόταν πλέον από 
τους Οθωμανούς.



Ο θάνατος του Καραϊσκάκη

Αυτό τον οδήγησε στο να 
επεμβαίνει προσωπικά μέχρι 

αυτοθυσίας σε όλες τις 
συμπλοκές.

Η επιχείρηση ορίσθηκε να 
πραγματοποιηθεί τη νύχτα της 

22ας Απριλίου 1827. Ο 
Καραϊσκάκης, παρότι άρρωστος 

βαριά, έφτασε στον τόπο της 
συμπλοκής. Εκεί μια σφαίρα τον 

τραυμάτισε θανάσιμα.

Την επομένη στις 23 Απριλίου 
1827 ο Αρχιστράτηγος Γεώργιος 

Καραϊσκάκης υπέκυψε στο 
θανατηφόρο τραύμα του μέσα 

στο εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου στο Κερατσίνι, 

ανήμερα της γιορτής του. Η 
σορός του μεταφέρθηκε στην 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 
στη Σαλαμίνα όπου ετάφη

"Εγώ πεθαίνω. Όμως εσείς να είστε 
μονιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα"

Στις αρχές του Απριλίου του 
1827 προσήλθαν και οι 
διορισμένοι από 
τη κυβέρνηση, Κόχραν και Τσω
ρτς. Με τους δύο αυτούς 
ξένους ο Καραϊσκάκης άρχισε 
να αμφιβάλει για τα σχέδια της 
κατά μέτωπο επίθεσης. Η 
ανάμιξή τους στις πολεμικές 
ενέργειες παρέλυσαν τις 
διαταγές του Καραϊσκάκη.


