
Αναπαράσταση της μάχης της Δραμπάλας στο διαδίκτυο 

Βορειοδυτικά του χωριού Άκοβος υπάρχει το ιστορικό ύψωμα της Δραμπάλας όπου στις 5-7 
Ιουνίου 1825 διεξήχθη η ομώνυμη μάχη μεταξύ των στρατευμάτων του Ιμπραήμ και των 
οπλαρχηγών της Πελοποννήσου υπό την αρχηγία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.  

Για τα γεγονότα της μάχης υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές στα απομνημονεύματα του 
Κολοκοτρώνη, στα απομνημονεύματα του Φωτάκου, στα απομνημονεύματα του καπετάν 
Γεώργιου Γεωργαντά (Ακοβίτης οπλαρχηγός), στα Ακοβιτικά Νέα, στο βιβλίο "Η ιστορία της 
Φαλαισίας" όσο και σε άλλα παλαιότερα ιστορικά συγγράμματα.  

Η μάχη της Δραμπάλας στην οποία αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά ο Ιμπραήμ και ο 
Κολοκοτρώνης, ήταν από τις φονικότερες και σκληρότερες του αγώνα. Πολλοί ιστορικοί 
υποστηρίζουν ότι ήταν και η τελευταία μάχη “εκ του συστάδην” μεταξύ Ελλήνων και 
Οθωμανών. Η σπουδαιότητα της μάχης της Δραμπάλας έγκειται στο ότι έγινε αμέσως μετά τις 
καταστρoφικές ήττες των Ελλήνων στη Σφακτηρία, στο Κρεμμύδι και στο Μανιακή, έδωσε 
στους Έλληνες χρόνο να ανασυνταχθούν, εδραίωσε την πεποίθηση ότι ο Ιμπραήμ δεν ήταν πια 
ανίκητος και οδήγησε στην νικηφόρα μάχη των Ελλήνων στους Μύλους.  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά στη διεύθυνση 
http://akovos.gr/   και παρακολουθήστε με την διαδραστική 3D παρουσίαση, διάρκειας 16 
λεπτών, όλα τα γεγονότα της ιστορικής αυτής μάχης.  

Η παρουσίαση ουσιαστικά είναι μία εφαρμογή γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων 
(GIS) βασισμένη στο υπόβαθρο Google Earth της εταιρίας Google και χρησιμοποιεί δορυφορικά 
δεδομένα για την αναπαράσταση του εδάφους επαυξάνοντας τα με ιστορικές πληροφορίες.  

Δεν πρόκειται για μια απλή ταινία αλλά μια εξειδικευμένη τρισδιάστατη διαδικτυακή εφαρμογή 
που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή στον θεατή να την σταματήσει προσωρινά και να περιηγηθεί στο 
έδαφος, μελετώντας αυτά που περιγράφονται.  Είναι η πρώτη προσπάθεια χρήσης της 
τεχνολογίας αυτής για αναπαράσταση μάχης πανελλαδικά και πιθανότατα διεκδικεί την 
πρωτοπορία ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η υλοποίηση του έργου εμπίπτει στη προσπάθεια του συλλόγου Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά για  
την χρήση νέων τεχνολογιών στη διατήρηση της ιστορίας και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Το 
διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πλέον την δυνατότητα σε μικρούς οργανισμούς αλλά 
και σε μεμονωμένα άτομα να προσφέρουν έργα μοναδικής αξίας στη διατήρηση της ιστορίας και 
του πολιτισμού μας.   
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