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Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Ελληνική Επανάσταση του 1821

Χρονολογία:23 Σεπτεμβρίου 1821
Τόπος:Τρίπολη Αρκαδίας
Έκβαση:Ελληνική Νίκη
Ηγετικά πρόσωπα:Θεώδορος Κολοκοτρώνης,
Μεχμέτ Αλή,Κεχαγιαμπεής
Δυνάμεις:10.000 Άνδρες,10.000 Στρατιώτες
Απώλειες:100-700

Πόλεμος της Τριπολιτζάς και των πέριξ αυτής χωρίων.
Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82


Λίγα λόγια για τους 
πρωταγωνιστές της μάχης

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Ραμοβούνι, Μεσσηνία, 
3 Απριλίου 1770 - Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1843[α]) ήταν 
Έλληνας αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της 
Επανάστασης του 1821, οπλαρχηγός, πληρεξούσιος, 
Σύμβουλος της Επικρατείας. Απέκτησε το προσωνύμιο 
Γέρος του Μοριά. Μετά θάνατον τιμήθηκε από την 
Ελληνική Πολιτεία με τον βαθμό του Στρατάρχη.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82


Ο Μεχμέτ Αλή ή Μωχάμετ Αλή
(1770 ή 1771 – 2 Αυγούστου 

1849) ήταν βαλής της Αιγύπτου

https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1849
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82


Το σχέδιο του Κολοκοτρώνη

Η Στρατηγική του Κολοκοτρώνη λειτούργησε καταλυτικά στην επιτυχία της πολιορκίας. 

Άμεσα αντιλήφθηκε το προφανές: οι ολιγάριθμοι άτακτοι, χωρίς κανόνια και σύνεργα 

πολιορκίας, δεν θα μπορούσαν ούτε να κυκλώσουν τα τείχη της Τριπολιτσάς, ούτε να 

την εκπορθήσουν με έφοδο. Έτσι, σε συνεργασία με τον Υψηλάντη κατέστρωσαν ένα 

σχέδιο, βάση του οποίου οι Έλληνες ξεκινώντας από τα ορεινά θα στρατοπέδευαν 

κλιμακωτά όλο και πιο κοντά στην πόλη. Οι Τούρκοι ήταν απαραίτητο να 

πραγματοποιούν εξόδους για να συλλέγουν από την περιφέρεια τα προς το ζην. 



Ο αποκλεισμός της Τριπολιτσάς

Οι Έλληνες διενεργούσαν ενέδρες, με αποτέλεσμα να φθείρουν τους Τούρκους και να τους δημιουργούν 

επισιτιστικό πρόβλημα. Έτσι, σταδιακά τα επαναστατικά στρατεύματα σαν θηλιά έσφιγγαν την πόλη, έως 

ότου μετά την μάχη της Γράνας οι πολιορκημένοι ουσιαστικά δεν μπορούσαν καθόλου να εξέλθουν. Λόγω 

του θερμού και υγρού καιρού και των εκατοντάδων νεκρών που θάπτονταν πρόχειρα μέσα και γύρω από 

την πόλη, ξέσπασε επιδημία τύφου που αφάνισε μεγάλο μέρος των πολιορκημένων. 

Γενικά, η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς είναι συνέπεια ενός άριστα οργανωμένου σχεδίου και σίγουρα 

χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατη η επίτευξή της.



Οι Τούρκοι σε απόγνωση - Οι 
διαπραγματεύσεις

Οι στρατιωτικές ήττες έκαναν τους εντός της Τρίπολης Οθωμανούς να διαιρεθούν σε τρεις φατρίες: και 
τους Αλβανούς που είχε στείλει ο Χουρσίτ.

 Οι Έλληνες έδιναν στους πολιορκημένους τρόφιμα και έπαιρναν όπλα και πολύτιμα αντικείμενα. Οι 
οπλαρχηγοί έβλεπαν αυτές τις συναλλαγές αλλά έκαναν τα στραβά μάτια γιατί οι περισσότεροι Έλληνες 
ήταν άοπλοι. Οι υπέρ του συμβιβασμού Τούρκοι υποκίνησαν τις γυναίκες κι έτσι στις 6 Σεπτεμβρίου 
συγκεντρώθηκαν αυτές κάτω από το σαράι και απαιτούσαν έντονα συμβιβασμό γιατί πέθαιναν από την 
πείνα και την δίψα. Σε σύσκεψη που έγινε αμέσως μετά, ο Κεχαγιάμπεης αναγκάστηκε να υποχωρήσει 
κι αποφασίστηκε να γίνουν προς τους Έλληνες προτάσεις συμβιβασμού μέσω των αρχιερέων και 
προεστών που κρατούνταν ως όμηροι στην Τρίπολη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου στήθηκε σκηνή στην πεδιάδα έξω από την πόλη, όπου προσήλθαν οι πληρεξούσιοι 
των τριών φατριών για διαπραγματεύσεις με τους Έλληνες. Οι Έλληνες δέχτηκαν την μεταφορά των 
Τούρκων με τα πλοία, αλλά αόπλων. Δήλωσαν ότι τους άφηναν την περιουσία τους, αλλά ζητούσαν 
πενήντα εκατομμύρια γρόσια για την καταστροφή της Πελοποννήσου και ως πολεμική αποζημίωση. 
Σε τρίτη συνάντηση δεν επήλθε συμφωνία και οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν.



Η εκδικητική μανία των επαναστατών
Η σφαγή που ακολούθησε την κατάληψη της πόλης από τον 
στρατό του Κολοκοτρώνη ήταν τρομακτική. Υπολογίζεται ότι 
θανατώθηκαν 2.000 Εβραίοι και 30.000 Τούρκοι .Κατά την 
Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη οι σφαγιασθέντες 
ανέρχονταν σε περίπου 12.000. 

Οι Τούρκοι προσπάθησαν ν’ αντισταθούν αλλά μάταια. 
Μερικοί κλείστηκαν στην Μεγάλη Τάπια, την ακρόπολη 
δηλαδή, άλλοι στο τουρκικό σχολείο και πολλοί οχυρώθηκαν 
στα σπίτια τους. Ελάχιστοι παραδόθηκαν. 

Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν ή «εκάησαν μέσα εις αυτά με 
της φαμίλιαις των παρά να παραδοθούν εις τους δούλους 
των». Ο Δελήμπασης (αρχηγός του ιππικού) του Χουρσίτ 
έβαλε φωτιά στο σαράι για να κάψει τα χαρέμια αλλά οι 
Έλληνες πρόλαβαν να σβήσουν την φωτιά και οι γυναίκες 
των πασάδων παραδόθηκαν στην φύλαξη του Πετρόμπεη.] 
Όλοι οι Τούρκοι αρχηγοί αιχμαλωτίστηκαν.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82#cite_note-72


Αποτελέσματα της Άλωσης 
Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε 
σταθμό για την εδραίωση και την 

εξέλιξη της Επανάστασης.
Εμψύχωσε όλους του Έλληνες και η 
επανάσταση απέκτησε όνομα στο 

εξωτερικό.

Ο Γκόρντον μιλά για τον «ενθουσιασμό 
που η κατάληψη της Τριπολιτσάς 

ενέπνευσε στους Έλληνες».
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