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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
 
Η πτώση του Μεσολογγίου άνοιξε το δρόμο για την πολιορκία της Ακρόπολης από τον 
Κιουταχή. Αντιμέτωπος του βρέθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος το φθινόπωρο του 
1826 πέτυχε σημαντικές νίκες. Ο θάνατος του όμως, τον Απρίλιο του 1827, οδήγησε στην 
παράδοση της Ακρόπολης στους Οθωμανούς Τούρκους. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι έκανε ο Κιουταχής μετά την πτώση του Μεσολογγίου; 
2) Τι έκανε η επαναστατική κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή; 
3) Ποιες επιτυχίες έναντι των Τούρκων σημείωσε ο Καραϊσκάκης; 
4) Τι έκανε ο Καραϊσκάκης στη συνέχεια για να βοηθήσει τους πολιορκημένους στην 

Ακρόπολη;  
5) Πώς σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης; 
6) Ποιες συνέπειες είχε ο θάνατός του ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Αρβανιτίδης Θεόδωρος - atheo.gr και τα σχεδιαγράμματα  
ο εκπαιδευτικός Παύλος Κώτσης - «Στην τάξη» 

 Σκοπός του να καταστείλει 
εντελώς την επανάσταση 
στη Ρούμελη. 

 Κυριεύει την Αθήνα. 
 Πολιορκεί την Ακρόπολη, την 

οποία υπερασπίζεται η 
φρουρά της με αρχηγό τον 
στρατηγό Γιάννη Γκούρα. 

 
 

 Διορίζεται από την επαναστατική 
Κυβέρνηση. Πρώην κλέφτης και 
έπειτα αρματολός στην περιοχή. 

 Έχει μεγάλη πολεμική πείρα. 
 Στέλνεται να αντιμετωπίσει τον 

Κιουταχή. 
 

 Την παραμονή της επίθεσης, ένα 
τυχαίο γεγονός (μια μικρή 
συμπλοκή) εξελίσσεται 
απρόσμενα σε μάχη· 

 Ο Καραίσκάκης είναι άρρωστος με 
πυρετό. 

 Σηκώνεται και ορμάει στη μάχη. 
 Τραυματίζεται θανάσιμα από 

σφαίρα και ξεψυχά την επόμενη 
μέρα (23 Απριλίου 1827). 

 Λίγο πριν πεθάνει συστήνει στους 
οπλαρχηγούς να έχουν ομόνοια 
και να συνεχίσουν τον αγώνα για 
την ελευθερία της Ελλάδας. 

 

 Οκτώβριος 1826: 
Κατευθύνεται στη 
Στερεά. 

 Στόχοι του: 
• να ξεσηκώσει τα μέρη 

που έχουν υποταχτεί. 
• να παρεμποδίσει τον 

ανεφοδιασμό των 
Τούρκων από τη 
Θεσσαλία. 

• να τους αναγκάσει να 
αποσύρουν στρατεύματα 
από την Ακρόπολη. 

 
 

 Άγγλοι αξιωματικοί. 
 Η κυβέρνηση τους έχει 

αναθέσει την αρχηγία των 
ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων (για τη στεριά ο 
Τσωρτς, για τη θάλασσα ο 
Κόχραν) 

 Αποφασίζουν επίθεση 
εναντίον των Τούρκων για 
να σωθεί η Ακρόπολη. 

 
 

 Νικάει τους Οθωμανούς 
στο Δίστομο και στην 
Αράχοβα (Νοέμβρης 1826). 

 Ως τις αρχές του 1827 
κατορθώνει να διώξει τα 
οθωμανικά στρατεύματα 
από το μεγαλύτερο μέρος 
της Στερεάς Ελλάδας. 
Επιστρέφει στην Αττική για 
να βοηθήσει τους πολιορκη 
μένους. 

 Στήνει το στρατόπεδό του 
στο Κερατσίνι. 

  Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ρίχνει το ηθικό των 
Ελλήνων. 

 Η σύγκρουση οδηγεί σε καταστροφή το ελληνικό 
στράτευμα. Σκοτώνονται πολλοί οπλαρχηγοί και 
αγωνιστές. 

 Η Ακρόπολη παραδίδεται στους Τούρκους 
(Μάιος 1827). 

 

https://atheo.gr/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%84/
https://www.stintaxi.com/sigmachiepsilondeltaiotaalphagammarho940mumualphataualpha.html

