
Η Μάχη στο Μανιάκι

Άρχισε το πρωί της 20ης Μαΐου 1825, κράτησε περίπου οκτώ ώρες και έληξε με
νίκη του Ιμπραήμ. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο

Παπαφλέσσας…

Στις αρχές του 1825 η Ελληνική Επανάσταση διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο , όχι μόνο από τον  
Ιμπραήμ  αλλά και εξαιτίας  του εμφύλιου  σπαραγμού. Ο  αιγύπτιος  πολέμαρχος , μετά την
κατάληψη του  Νεόκαστρου , γρήγορα έγινε κυρίαρχος  σχεδόν σε όλη  της Μεσσηνίας και 
ετοιμαζόταν να βαδίσει κατά  της Τριπολιτσάς , διοικητικού κέντρου της Οθωμανικής 
Πελοποννήσου, που κατείχαν οι Έλληνες από το 1822.

Στις απελευθερωμένες περιοχές κυβερνούσε το «Εκτελεστικό» υπό τον Γεώργιο 
Κουντουριώτη, ενώ αρκετοί οπλαρχηγοί βρίσκονταν στις φυλακές, θύματα της εμφύλιας 
διαμάχης.

Ο Παπαφλέσσας που ασκούσε 
καθήκοντα Υπουργού Στρατιωτικών, 
είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε η 
Επανάσταση και παρότι πολιτικός 
φίλος του Κουντουριώτη και 
αντίπαλος του Κολοκοτρώνη, 
εισηγήθηκε την απελευθέρωση των 
φυλακισμένων  οπλαρχηγών.

 Επίσης, συναντούσε απροθυμία να συγκροτήσει ένα επαρκές στράτευμα για την 
αντιμετώπιση του Ιμπραήμ.



Στα μέσα Μαΐου αποφάσισε να αναλάβει δράση και να αντιπαρατεθεί ο ίδιος με τον εχθρό,
σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει τους Έλληνες. Είχε όμως και πολιτικά κίνητρα στο σχέδιο 
του. Ήλπιζε ότι με μια νίκη κατά του Ιμπραήμ θα αποκτούσε δύναμη για να ανατρέψει την 
κυβέρνηση Κουντουριώτη και να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Με λίγους 
άνδρες αναχώρησε από το Ναύπλιο και αφού διέσχισε την Πελοπόννησο κατέλαβε την 
ανατολική πλευρά του όρου Μάλα στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, μια ορεινή περιοχή που 
«βλέπει» όλη την περιοχή μέχρι το Νεόκαστρο, από όπου θα είχε καλύτερη εποπτεία των 
κινήσεων του εχθρού.

Ο Ιμπραήμ με τις υπηρεσίες 
πληροφοριών που διέθετε 
εντόπισε εύκολα τις θέσεις 
των ανδρών του Παπαφλέσσα 
και κινήθηκε εναντίον με 6000 
πεζούς και ιππείς.

Ο Παπαφλέσσας μπόρεσε να παρατάξει 1300 άνδρες, αν και σύμφωνα με τις υποσχέσεις 
των οπλαρχηγών η ελληνική δύναμη θα έπρεπε να αγγίζει τους 10000 άνδρες. 
Κατασκεύασε πρόχειρα προχώματα και παρέταξε τους άνδρες του σε άμυνα τριών σειρών, 
Κάποιο από τους οπλαρχηγούς του πρότειναν να δώσουν αλλού τη μάχη, επειδή η περιοχή 
ήταν ακατάλληλη και ότι τα ταμπούρια που είχαν κατασκευάσει θα ήταν εύκολη υπόθεση 
για το αιγυπτιακό ιππικό. Ο Παπαφλέσσας επέμεινε να δώσει τη μάχη στο Μανιάκι, 
υπολογίζοντας στις ενισχύσεις που περίμενε.       

Με τη θέα των ορδών του Ιμπραήμ στις 19 Μαΐου 1825, αρκετοί από τους Έλληνες 
καταλήφθηκαν από φόβο και αρνήθηκαν να πολεμήσουν. «Είχε μαυρίσει ο κάμπος από τον 
πολύν στρατόν» γράφει χαρακτηριστικά ο Φωτάκος (Φωτάκου «Βίος Παπαφλέσσα» 1868). 
Σχεδόν αμέσως άρχισαν οι διαρροές. Το σύνθημα της αποχώρησης έδωσε ο μανιάτης 
οπλαρχηγός Σταυριανός Καπετανάκης με δέκα άνδρες και στη συνέχεια η φυγή 
γενικεύτηκε. Το ελληνικό στρατόπεδο δεν αριθμούσε πάνω από 600 άνδρες.

Η μάχη άρχισε το πρωί της 20ης Μαΐου 1825 και κράτησε περίπου οκτώ ώρες. Για τους 
πεπειραμένους Αιγύπτιους και τους Γάλλους αξιωματικούς τους δεν ήταν δύσκολο να 
κάμψουν την αντίσταση των λιγοστών Ελλήνων, παρότι πολέμησαν με υπέρμετρη 
γενναιότητα. Εισέβαλαν στα ταμπούρια τους και τους σκότωσαν σχεδόν όλους, ανάμεσα 
τους και τον Παπαφλέσσα. Ήταν μια άνιση μάχη από όλες τις πλευρές και έφερε στη μνήμη 
πολλών τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη θυσία των 300 του Λεωνίδα. Οι ενισχύσεις 
έφθασαν κατόπιν εορτής. Οι 1300 άνδρες του Δημητράκη Πλαπούτα μόλις που πρόλαβαν 



να ρίξουν μερικές τουφεκιές, ενώ ο αδελφός του Παπαφλέσσα, Νικήτας Φλέσσας, 
προτίμηση να αποσυρθεί μόλις έμαθε την καταστροφή.

Μετά τη μάχη, ο Ιμπραήμ αναζήτησε τον νεκρό Παπαφλέσσα. Του έφεραν ένα ακέφαλο 
πτώμα. Διέταξε να βρεθεί και η κεφαλή του και αφού στερέωσαν όρθιο σε ένα κορμό 
δέντρου το σώμα του, του πρόσδεσαν και το κεφάλι, ώστε να παρέχει την εντύπωση 
ζωντανού ανθρώπου. Τότε ο Ιμπραήμ, κατά τον Φωτάκο, τον κοίταξε άφωνος για λίγο, 
έκανε μια χειρονομία σεβασμού και θαυμασμού και είπε: «Πράγματι αυτός ήτο ικανός και 
γενναίος άνθρωπος. Καλύτερα να επαθαίναμεν άλλη τόση ζημιά, αλλά να τον επιάναμεν 
ζωντανό.

Μετά τη νίκη του στο Μανιάκι,  ο Ιμπραήμ ολοκλήρωσε την κατάληψη της
Μεσσηνίας με την πυρπόλυση της Καλαμάτας και  στη συνέχεια στράφηκε
κατά  της  Τριπολιτσάς,  την  οποία  κατέλαβε  στις  11  Ιουνίου  1825.  Εν  τω
μεταξύ, από τις 17 Μαΐου ο Κολοκοτρώνης είχε αποφυλακιστεί και διοριστεί
αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων. Ως στρατηγική αντιμετώπισης του
Ιμπραήμ  επέλεξε  τον  κλεφτοπόλεμο,  την  ανύψωση  του  ηθικού  του
πληθυσμού και την καταπολέμηση του «προσκυνήματος» τύπου Νενέκου.



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Ηγετική μορφή της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε στην 
Πελοπόννησο και εξ αυτού του λόγου είναι γνωστός και ως «Γέρος του Μωριά».

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
γεννήθηκε τις 3 Απριλίου 1770, στο 
βουνό Ραμαβούνι της παλαιάς 
Μεσσηνίας, την Δευτέρα της 
Λαμπρής, όπως αναφέρει στα 
Απομνημονεύματα του. Ήταν γιος 
του κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή 
Κολοκοτρώνη από το Λιμποβίσι 
Αρκαδίας και της Γεωργίτσας 
Κωτσάκη, κόρης προεστού από την 
Αλωνίσταινα Αρκαδίας.

Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων από το 16ο αιώνα, που εμφανίζεται στο προσκήνιο της 
ιστορίας, βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο με τους Τούρκους. Μονάχα από το  1762 έως το 
1806, 70 Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν από τους κατακτητές.

Το 1780, ήταν 10 ετών, όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους, ένα γεγονός 
που σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου και στα 20 του 
παντρεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού Αικατερίνη Καρούσου. Το 1806, κατά τη 
διάρκεια του μεγάλου διωγμού των κλεφτών από τους κατακτητές, κατόρθωσε να διασωθεί
και να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου κατατάχθηκε στον αγγλικό στρατό κι έφθασε μέχρι το 
βαθμό του ταγματάρχη. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 
αποβιβάστηκε στη Μάνη για να λάβει μέρος στον επικείμενο Αγώνα.

Στις 23 Μαρτίου του 1821 συμμετείχε 
στο στρατιωτικό σώμα υπό τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που 
κατέλαβε την Καλαμάτα, 
σηματοδοτώντας την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.

Αμέσως μετά έβαλε σκοπό να καταλάβει την Τριπολιτσά, το διοικητικό κέντρο των 
Οθωμανών στον Μωριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να επικρατήσε η επανάσταση, 
‘όπως πίστευε. Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι στις 13 Μαΐου 1821 και η άλωση της 
Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον 
Κολοκοτρώνη, τον επέβαλαν ως αρχηγό του επαναστατικού στρατού της Πελοποννήσου.



Στη μάχη των Δερβενακίων (26 – 28 
Ιουλίου 1822), όπου καταστράφηκε ο 
στρατός του Δράμαλη, αναδείχθηκε η 
στρατηγική ιδιοφυΐα και η κυβέρνηση 
Κουντουριώτη τον διόρισε 
αρχιστράτηγο των επαναστατικών 
δυνάμεων.

Η ίδια, όμως, κυβέρνηση θα τον φυλακίσει στην Ύδρα, κατά τη διάρκεια των εμφύλιων 
συρράξεων των ετών 1823 και 1824, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα τον 
απελευθερώσει τον Μάιο του 1825, όταν ο Ιμπραήμ απειλούσε να καταστείλει την 
επανάσταση και θα του αναθέσει εκ νέου την αρχιστρατηγία του Αγώνα. Ως ειδικός του 
κλεφτοπόλεμου και της «καμμένης γης», θα κατορθώσει να κρατήσει ζωντανή την 
επανάσταση μέχρι τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 7 Οκτωβρίου 1827.

Μετά την απελευθέρωση συντάχθηκε με τον Ιωάννη Καποδίστρια Κι έγινε ένα από τα 
επιφανή στελέχη του Ρωσικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας διώχθηκε ως 
αντιβασιλικός και καταδικάστηκε σε θάνατο τον Μάιο του 1834. Μετά την ενηλικίωση του, 
ο Όθωνας του χάρισε την ποινή, τον διόρισε σύμβουλο της Επικρατείας και τον ονόμασε 
αντιστράτηγο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολοκοτρώνης τα πέρασε στην Αθήνα με την ερωμένη 
του Μαργαρίτα Βελισσάρη (η σύζυγός του είχε πεθάνει το 1820), στο ιδιόκτητο σπίτι του, 
στη γωνία των σημερινών οδών Κολοκοτρώνη και Λέκκα. Την ίδια περίοδο υπαγόρευσε 
στον Γεώργιο Τσερέτη τα απομνημονεύματα του, που κυκλοφόρησαν το 1851 με τίτλο 
«Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836» και τα οποία 
αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε από 
εγκεφαλικό επεισόδιο στις 4 Φεβρουαρίου
του 1843, λίγο μετά την επιστροφή στο 
σπίτι του από δεξίωση στα Ανάκτορα.

Από τον γάμο του με την Αικατερίνη Καρούσου απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Πάνο (1798 –
1824), τον Γενναίο (1806 – 1868), τον Κολλίνο (1810 – 1848) και την Ελένη, ενώ από τη 
σχέση του με τη Μαργαρίτα Βελισσάρη τον Παναγιωτάκη (1836 – 1893), τον οποίο 
αναγνώρισε με τη διαθήκη του.



     Παπαφλέσσας ή Γεώργιος Δίκαιος Φλέσσας

Κληρικός, από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Επανάστασης του ’21.

Ο Γεώργιος Δίκαιος Φλέσσας, όπως ήταν το 
κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1786 ή το 
1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας.

Φοίτησε στην ονομαστή Σχολή της Δημητσάνας και το 1816 εκάρη μοναχός στο μοναστήρι 
της Βαλανιδιάς στην Καλαμάτα κι έλαβε το όνομα Γρηγόριος. Ζωηρός και εριστικός ως 
χαρακτήρας, γρήγορα ήλθε σε ρήξη με τον ηγούμενο του και πήγε να μονάσει στο 
μοναστήρι της Ρεκίτσας, μεταξύ Μυστρά και Λεονταρίου.

Στις αρχές του 1818 μάλωσε με ένα Τούρκο αγά της περιοχής για κάποια διαφιλονικούμενα 
κτήματα και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο προτού 
εγκαταλείψει την Πελοπόννησο κι ενώ καταδιώκετο από Τούρκους οπλοφόρους, φέρεται 
να τους είπε: «Άιντε ρε και που θα μου πάτε! Θα ξαναγυρίσω πάλι ή δεσπότης ή πασάς και 
τότε θα λογαριασμούμε!»

Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τον 
κατήχησε και τον μύησε στη Φιλική Εταρεία στις 21 Ιουνίου 1818 με το συνθηματικό όνομα 
Αρμόδιος. Την ίδια περίοδο έγινε αρχιμανδρίτης από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

Από τη στιγμή που έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο Παπαφλέσσας αφιερώθηκε ψυχή τε
και σώματι στην υπόθεση του εθνικού ξεσηκωμού. Παρορμητικός και ενθουσιώδης, 
ταξίδεψε γι’ αυτόν τον σκοπό στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και άλλοτε με ψέματα και 
άλλοτε με αλήθειες κατάφερε να ενθουσιάσει και να παρασύρει πολλούς Έλληνες. 
Δικαιολογημένα κάποιος βιογράφος του, του έδωσε το όνομα «μπουρλοτιέρης των 
ψυχών». Η τακτική, όμως που ακολούθησε, θεωρήθηκε από στελέχη της Φιλικής Εταιρείας 
επικίνδυνη για την αποκάλυψη των σχεδίων της και αποφασίζεται να σταλεί τον Μωριά, 
όπου οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες για οργανωτική δράση.



Στις αρχές του 1821, με έξοδα του Παναγιώτη Σέκερη, έφτασε στην Πελοπόννησο, 
εμφανιζόμενος άλλοτε ως πατριαρχικός έξαρχος και άλλοτε ως εκπρόσωπος της ανωτάτης 
αρχής της Φιλικής Εταιρείας. Στη μυστική Σύσκεψη της Βοστίτσας, όπως ονομαζόταν το 
Αίγιο (26 – 30 Ιανουαρίου 1821), στην οποία πήραν μέρος εξέχοντα μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας, ο Παπαφλέσσας επέμεινε στην αναγκαιότητα άμεσης έναρξης του αγώνα, 
βεβαιώνοντας ότι θα τον ενίσχυε αποτελεσματικά η Ρωσία. Οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς 
δεν πείστηκαν από λεγόμενα του και η σύσκεψη διαλύθηκε άδοξα.

Οργισμένος, ο Παπαφλέσσας 
έφυγε για τη Μάνη, όπου 
συναντήθηκε με τον 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 
Στις 23 Μαρτίου συμμετείχε με
πολλούς Μωραΐτες 
καπεταναίους στην 
απελευθέρωση της 
Καλαμάτας. Από εκείνη τη 
στιγμή, ο Παπαφλέσσας πετά 
το ράσσο, το οποίο δεν τίμησε 
ιδιαίτερα και φορά τη στολή 
του πολεμιστή.

Όπου περνά, ενθουσιάζει και ξεσηκώνει τους Έλληνες. Κλείνεται να πολεμήσει στο κάστρο 
του Άργους και ύστερα παίρνει μέρος σε πολλές μάχες (Δερβενάκια και άλλες μικρότερες).

Τον Δεκέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στην Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και το 1823 
στη Β’ Εθνοσυνέλευση του Άστρους. Στις 27 Απριλίου του 1823 ανέλαβε το Μινέστριο 
(Υπουργείο) των Εσωτερικών και την 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου και το Μινέστριο της 
Αστυνομίας.  Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, παρά το γεγονός ότι ήταν παλιός 
συνεργάτης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, βρέθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Οι ένοπλες 
συγκρούσεις του με τους Κολοκοτρωναίους αποτελούν μελανή σελίδα στην όλη δράση του.

Εν τούτοις, μόλις το πόδι του ο Ιμπραήμ στο Μωριά το 1825, πρότεινε την αποδυλάκιση του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, ενώ ο ίδιος όντας ακόμη 
Μινίστρος των Εσωτερικών και της Αστυνομίας ξεκίνησε για τη Μεσσηνία για να χτυπήσει 
τον εισβολέα. Ταμπουρώθηκε στο Μανιάκι, με την απόφαση να νικήσει ή να πέσει. Στις 20 
Μαΐου δέχθηκε επίθεση από τις υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού και έπεσε ηρωικά 
μαχόμενος, ύστερα από οκτάωρη σκληρή μάχη. 

   



Η Μάχη στα Δερβενάκια

Μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της Ανεξαρτησίας, στην οποία
διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Στις αρχές Ιουλίου του 1822, ένας νέος κίνδυνος φάνηκε για την Επανάσταση, με την 
κάθοδο στην Πελοπόννησο ισχυρής τουρκικής δύναμης υπό τον ικανότατο Μαχμούτ Πασά, 
γνωστότερο ως Δράμαλη. Ο Σουλτάνος, σε πλεονεκτική θέση μετά την εξολόθρευση του 
Αλή Πασά, είχε στρέψει την προσοχή του στους επαναστατημένους Έλληνες. Χωρίς να 
συναντήσει την παραμικρή αντίσταση στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, ο Δράμαλης με 
25.000 άνδρες προέλασε ταχύτατα και στις 6 Ιουλίου στρατοπέδευσε στην Κόρινθο. 
Βασικός του στόχος ήταν η ανακατάληψη της Τριπολιτσάς και η κατάπνιξη της 
Επανάστασης στον Μοριά με τη βοήθεια του στόλου, που θα κατέπλεε στον Αργολικό 
Κόλπο.

Παρακούοντας τους τοπικούς τούρκους ηγέτες, οι οποίοι τον συμβούλευσαν να κάνει 
ορμητήριό του την Κόρινθο κι έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, ο Δράμαλης 
διέταξε τον στρατό του να προελάσει προς το Ναύπλιο για να λύσει την πολιορκία του. 
Αφού κατέλαβε τον Ακροκόρινθο, έφθασε ανενόχλητος στο Άργος και στρατοπέδευσε έξω 
από την πόλη στις 12 Ιουλίου. Οι επαναστάτες πιάστηκαν στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να 
υπερασπίσουν τα μεταξύ Κορίνθου και Άργους στενά, από τα οποία διήλθε η τουρκική 
στρατιά.

Μόλις μαθεύτηκε ότι ο Δράμαλης με τον στρατό του πλησιάζει στο Άργος, επικράτησε 
μεγάλη σύγχυση στους Έλληνες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πληροφορήθηκαν τη λύση της 
πολιορκίας του Ναυπλίου. Κυβέρνηση και βουλευτές αναχώρησαν πανικόβλητοι από το 
Άργος για τους Μύλους και από εκεί στα πλοία.



Τη δύσκολη αυτή στιγμή όρθωσε το 
ανάστημά του ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης

. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο κήρυξε πανστρατιά, ενώ με δραστήρια μέτρα και συντονισμένες 
ενέργειες κατόρθωσε να περιορίσει τον στρατό του Δράμαλη στην Αργολίδα και να 
ματαιώσει την πορεία του προς την Τριπολιτσά. Τα μέτρα του Κολοκοτρώνη εστιάστηκαν 
στην κατάληψη στρατηγικών θέσεων στην Αργολίδα (κυριότερη απ' όλες ήταν η Λάρισα, η 
αρχαία Ακρόπολη του Άργους) και στην τακτική της «καμμένης γης» που εφάρμοσε, 
δημιουργώντας οξύ επισιτιστικό πρόβλημα στους εισβολείς.

Ο Δράμαλης δεν μπορούσε να 
προχωρήσει προς την 
Τριπολιτσά χωρίς να έχει 
εξασφαλισμένα τα νώτα του.

Έχασε πολύτιμο χρόνο με την πολυήμερη πολιορκία του φρουρίου του Άργους και οι 
άνδρες του εγκλωβίστηκαν εκεί, έχοντας εξαντλήσει τα αποθέματα τροφών τους και χωρίς 
να έχουν δυνατότητα ανεφοδιασμού. Συνειδητοποιώντας τη δύσκολη κατάσταση, ο 
Δράμαλης αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο, ελπίζοντας σε βοήθεια από τον Χουρσίτ
Πασά της Λάρισας, τον Γιουσούφ Πασά της Πάτρας ή από τον στόλο.

Το σχέδιο υποχώρησης του Δράμαλη έγινε αντιληπτό από τον Κολοκοτρώνη και παρά τις 
διαφωνίες των προκρίτων, έσπευσε να καταλάβει τις στενές διαβάσεις που οδηγούσαν από
το Άργος στην Κόρινθο, με 2.500 άνδρες. Δεν θα άφηνε για δεύτερη φορά τις στενωπούς 
αφύλακτες, όπως είχε γίνει κατά την προέλαση του Δράμαλη.



Στις 26 Ιουλίου 1822 στα στενά των Δερβενακίων, κοντά στη Νεμέα, οι Τούρκοι υπέστησαν 
δεινή ήττα, χάνοντας πάνω από 3.000 άνδρες. Στη μάχη εκτός του Κολοκοτρώνη 
διακρίθηκαν ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Παπαφλέσσας και ιδιαιτέρως ο Νικήτας 
Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς, που έλαβε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος Ο 
Δράμαλης και οι εναπομείναντες άνδρες του προσπάθησαν να διαφύγουν την επομένη από
την κλεισούρα του Αγιονορίου. Όμως, ο Νικηταράς, ο Υψηλάντης και ο Παπαφλέσσας ήταν 
κι εκεί για να προκαλέσουν νέες βαριές απώλειες στον Δράμαλη στις 28 Ιουλίου.

Ο υπερήφανος στρατηλάτης, που είχε αρκετές συμπάθειες μεταξύ των ελλήνων 
οπλαρχηγών για τον ήπιο  χαρακτήρα του και τις ικανότητές του, ήταν ένα ανθρώπινο 
ράκος, αναλογιζόμενος τις συνέπειες από την οργή του Σουλτάνου. Με τα υπολείμματα του
στρατού του έφθασε στην Κόρινθο, όπου στα τέλη Οκτωβρίου πέθανε από την 
απογοήτευσή του. Ο θριαμβευτής Κολοκοτρώνης ανακηρύχθηκε από την Κυβέρνηση 
Αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, κατ' απαίτηση των οπλαρχηγών. Η Επανάσταση όχι μόνο
είχε διασωθεί, αλλά είχε αποκτήσει ισχυρά θεμέλια, χάρη στο σχέδιο και την τακτική του 
Γέρου του Μοριά.


