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Οι Έλληνες στην Πελοπόννησο με επικεφαλή το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το 

Σεπτέμβριο  του 1821 πολιορκούν την Τριπολιτσά ( Τρίπολη ). Η άλωσή της, 

τόνωσε το ηθικό των Ελλήνων. 

 Στρατιωτική και εμπορική έδρα 

των Τούρκων στην περιοχή. 

 Στην Τριπολιτσά είχε την 

οικογένειά του  ο Χουρσίτ Πασάς.  

 Την υπερασπίζονται 3.500 Τούρκοι 

στρατιώτες. 

Τριπολιτσά Καλαμάτα 

 Την καταλαμβάνουν οι Έλληνες. 

 Ο Κολοκοτρώνης πρότεινει την 

κατάληψη της  Τριπολιτσάς. 

                              Λόγοι: 

 Στρατιωτική και εμπορική έδρα των 

Τούρκων στην Πελοπόννησο. 

 Εάν την κυρίευαν θα αποδυναμώνονταν 

τα υπόλοιπα κάστρα της περιοχής. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Η πολιορκία της Τριπολιτσάς 

 Οι Έλληνες με τον Κολοκοτρώνη 

κινούνται προς την Τριπολιτσά και 

στήνουν στρατόπεδα γύρω από 

αυτή. Η πολιορκία  άρχισε. 

 Οι Τούρκοι ηττούνται στο 

Βαλέτσι ( 6 Μαΐου 1821) και οι 

Έλληνες μπορούν να πλησιάσουν 

πιο κοντά στην πόλη. 

Η διοίκηση των Ελλήνων 
και τα στρατόπεδά τους. 

 Ο  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Υ ψ η λ ά ν τ η ς 

αναλαμβάνει την αρχηγία. 

 1ο     στρατόπεδο: Κολοκοτρώνης 

 2ο     στρατόπεδο: Αναγνωσταράς 

 3ο στρατόπεδο: Παναγιώτης 

Γιατράκος 

 4 ο  στρατό πεδο  Πετρό μπεης 

Μαυρομιχάλης 

Η άλωση της Τριπολιτσάς— Η σημασία της νίκης των Ελλήνων  

 Όσο περνάει ο καιρός η πολιορκία γίνεται 

όλο και πιο στενή. 

 Τα τρόφιμα σιγά σιγά λιγοστεύουν. 

 Αρχίζει η διχόνοια ανάμεσα στους 

Τούρκους. 

 Η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των 

Ελλήνων στις 23 Σεπτεμβρίου 1821. 

 Ακολουθούν σφαγές και λεηλασίες. 

 Τούρκοι κλείνονται στον κεντρικό πύργο 

¨Μεγάλη Τάπια¨. Παραδόθηκαν έπειτα 

από τρεις μέρες από έλλειψη νερού. 

 Στράφηκαν σε άλλα κάστρα της 

Πελοποννήσου. 

 Κατάφεραν να συντρίψουν τη βασική 

στρατιωτική βάση των Τούρκων στην 

Πελοπόννησο. 

 Χιλιάδες τουρκικά όπλα περνούν στα 

χέρια των Ελλήνων. 

 Τονώθηκε το ηθικό των Ελλήνων. 

 Οι εξεγερμένοι πίστεψαν πως οι 

Τούρκοι δεν είναι ανίκητοι. 


