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Προλεγόμενα 

Η ιστορική ερευνητική εργασία και μελέτη εκπονήθηκε από τον 

εκπαιδευτικό ΠΕ70 του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας κ. Γεωργίου 

Νικόλαο στο πλαίσιο υποβολής υπομνήματος/αιτήματος, εκ μέρους του 

Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας, της Διευθύντριας αυτού, κ. Βουδούρη 

Αγγελικής και του Συλλόγου Διδασκόντων Σχολικού Έτους 2017-18 με 

την ομόφωνη απόφασή του στο υπ’ αρ. Πρακτικό 33/30-03-2018, για την 

καθιέρωση της Επετείου της ιστορικής Μάχης της Περαχώρας, ως 

επίσημη Τοπική Εθνική Εορτή της κωμόπολης της Περαχώρας και της 

ευρύτερης περιοχής της. 

Αφιερώνεται στους αείμνηστους εκπαιδευτικούς της Περαχώρας 

Καραπανάγο Βασίλειο (Δάσκαλο και Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου 

Περαχώρας και πρότυπο εκπ/κού για εμάς) & Παπαδημητρίου 

Αναστάσιο (Μαθηματικό και Δ/ντή του Γυμνασίου Περαχώρας) για την 

αγάπη τους στην Περαχώρα και τους κατοίκους της καθώς και για την 

ανεκτίμητη προσφορά τους στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό του 

τόπου μας. 

Αφιερώνεται στον αείμνηστο Αποστολίδη Δ. Λάμπη, με ιδιαίτερο 

σεβασμό στο πνευματικό του έργο και με ευγνωμοσύνη για την ατίμητη, 

πολυτιμότατη συνεισφορά του στην ανάδειξη και καταγραφή - αυτού 

πρώτου - στην Τοπική και Εθνική μας Ιστορία, της Μάχης της 

Περαχώρας & στον κ. Κουκουλά Γ. Αντώνη που με το ιστορικό 

σχεδίασμα που εκπόνησε για τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας «Στ’ 

αχνάρια του τόπου μου» χάρισε στην περιοχή μας και σε όλους μας 

σπουδαία ιστορική παρακαταθήκη στην καταγραφή της Τοπικής μας 

Ιστορίας. 

Αφιερώνεται στη Διευθύντρια, στους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού 

Σχολείου Περαχώρας Σχολικού Έτους 2017-1018 και στις νέες γενιές της 

κωμόπολής μας, στο μέλλον αυτού του τόπου, στους μαθητές/τριες του 

Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Περαχώρας. 

Αφιερώνεται, τέλος, και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς σχολείων 

Περαχώρας, μορφωτικούς, πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους της περιοχής 

και στους κατοίκους της Περαχώρας, για τη θερμή, ενθουσιώδη υποδοχή 

και αποδοχή της πρωτοβουλίας του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας και 

την ουσιαστική και δυναμική υποστήριξή τους στην υποβολή αιτήματος 
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προς την Ελληνική Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές της για την 

καθιέρωση της Επετείου της ιστορικής Μάχης της Περαχώρας, ως 

επίσημη Τοπική Εθνική Εορτή της κωμόπολης της Περαχώρας και της 

ευρύτερης περιοχής της. 

 

 
 
 

Στόχος μας με την παρούσα εργασία δεν ήταν, ασφαλώς, να 

συγγράψουμε ιστορία. Αυτό, αποτελεί έργο άλλων ειδικών επιστημόνων. 

Σκοπός, επιθυμία και επιδίωξή μας ήταν να ενισχύσουμε και να 

υποστηρίξουμε ιστορικά το χρόνιο, δίκαιο και έντιμο αίτημα των 

Περαχωριτών και Περαχωριτισσών προς την Ελληνική Πολιτεία, να 

τιμηθεί από αυτήν - με την καθιέρωση μιας ημέρας Εθνικής Τοπικής 

Εορτής - καθολικά και εν γένει η μακραίωνη ιστορία αυτού του ένδοξου 

και ευλογημένου τόπου, των ανήσυχων και δυναμικών ανθρώπων του 

καθώς και η πολύτιμη συμβολή της στην Εθνική μας Ιστορία, ως 

αντίδωρο της ομόθυμης, διαχρονικής, πατριωτικής παρουσίας των 

προγόνων μας και των ιερών αγώνων τους για Ελευθερία και 

Δημοκρατία. Έτσι ερευνήσαμε, αναζητήσαμε, καταγράψαμε και 

παραθέσαμε γραπτές ιστορικές πηγές (κείμενα ιστορικών της εποχής του 

Αγώνα της Εθνεγερσίας, επιστολές και απομνημονεύματα Αγωνιστών 

και Πολιτικών του ’21) αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές νεότερων και 

σύγχρονων ιστορικών ερευνητών - μελετητών, που αναφέρονται στην 

παρουσία των Περαχωριτών στα επαναστατικά γεγονότα του ’21 και 

στην ιστορική Μάχη της Περαχώρας τον Σεπτέμβριο του 1822, χωρίς να 

προβούμε σε προσωπικά σχόλια και ερμηνείες επ’ αυτών, ώστε να 

παραμείνουμε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί. 
 

Νικόλαος Γεωργίου 

 

 

 

 
«Ὄλβιος ὅστις τῆς Ἱστορίας ἔσχε μάθησιν» 
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Α. Εισαγωγή 
 

 

 
 

 
 

«Πατρίς να μακαρίζης όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα, να 

σε αναστήσουνε, να ξαναειπωθείς άλλην μια φορά ελεύτερη Πατρίδα, 

που ήσουνε χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των Εθνών... Να 

τους θυμάσαι και να τους μακαρίζης γιατί αυτοί σ' ελευτέρωσαν…» 

Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης 
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Εκατόν ενενήντα επτά χρόνια συμπληρώνονται τον φετινό Σεπτέμβριο 

του 2019 από την ιστορική Μάχη της Περαχώρας που έλαβε χώρα τον 

Σεπτέμβριο του δεύτερου έτους της Ελληνικής Επανάστασης (1822). 

Μια μάχη άγνωστη στους πολλούς, παραμελημένη και αγνοημένη από 

την επίσημη καταγραφή της Εθνικής μας Ιστορίας. Μάχη, όμως, που 

αποτελεί μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της μακραίωνης Τοπικής 

Ιστορίας της κωμόπολης της Περαχώρας και της ευρύτερης περιοχής της 

με πολυσήμαντη αξία τόσο για τη ματαίωση των μεγαλεπήβολων 

οθωμανικών στρατηγικών σχεδίων περί καταστολής του ένοπλου Αγώνα 

των Ελλήνων για Ελευθερία στην έναρξή του, όσο και στην όλη επιτυχία 

των ιερών σκοπών της Εθνεγερσίας του 1821. 

Είναι καιρός πια η Μάχη της Περαχώρας να τιμηθεί ανάλογα από την 

επίσημη πολιτεία, να αναγνωριστεί η σπουδαία συμβολή της στον 

Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα της γενιάς του ’21 και να βρει τη θέση 

που της αξίζει στην καταγραφή της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας. 

Είναι καιρός να αποκατασταθεί μια χρονίζουσα αδικία που νιώθουν οι 

απόγονοι των Αγωνιστών της Περαχώρας και των πάλαι ποτέ 

Δερβενοχωρίων, οι κάτοικοι της ιστορικής αυτής επαρχίας της «Περαίας 

Γης», στη βόρεια εσχατιά του Νομού Κορινθίας, με την καθιέρωση της 

επετείου της ιστορικής Μάχης της Περαχώρας ως Ετήσια Εθνική Τοπική 

Εορτή της Περαχώρας και της ευρύτερης περιοχής της. 

Και αυτό για πολλούς ιστορικούς, μορφωτικούς, εκπαιδευτικούς, 

παιδαγωγικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Αφενός, για να τιμηθεί επάξια η μνήμη των συντελεστών της νίκης 

Περαχωριτών-Δερβενοχωριτών, επώνυμων και ανώνυμων αλλά και 

παράλληλα για να παραδειγματίζονται οι νέες γενιές από τη βαθιά και 

ακλόνητη πίστη των προγόνων τους στις ελληνικές αξίες, την απέραντη 

φιλοπατρία τους, την πρωτοφανή αυτοθυσία τους και έτσι, να μπορούν 

να κρατούν και αυτές με τη σειρά τους ανόθευτα τα μεγάλα εθνικά 

ιδανικά της ηρωικής Γενιάς του ’21 που με ποτάμια αίματος έθρεψε το 

δέντρο της Ελευθερίας και ύψωσε σε παγκόσμιο θαυμασμό το θαύμα της 

Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Η αναβίωση της ιστορικής μνήμης σαν 

συνειδητή και βιωματική πράξη στοχεύει να εντάξει στο παρόν και να 

προβάλλει στις νέες γενιές στοιχεία του παρελθόντος ως πρότυπα, ως 

υποδείγματα, ως παιδεία. Να αναδείξει αυτούς που - ενώ έζησαν σε πολύ 
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αντίξοες συνθήκες - διατήρησαν σε χρόνους χαλεπούς την πνευματική 

ουσία του ελληνισμού. Τη ρωμιοσύνη, το ωραιότερο γνώρισμα της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Αφετέρου, γιατί η Τοπική Ιστορία είναι γνώση και τρόπος βίωσης της 

ιδιαίτερης πατρίδας για κάθε άνθρωπο. Στηρίζεται στον ψυχικό και 

πνευματικό σύνδεσμο του ατόμου με τη γενέθλια γη, τη φύση και τη ζωή 

σε αυτήν. Στην παράδοση, τον τρόπο ζωής και τις αξίες της τοπικής 

κοινωνίας. Ο ψυχικός σύνδεσμος με την ιδιαίτερη πατρίδα, τα υγιή και 

ευγενικά αισθήματα προς αυτήν αποτελούν τη βάση της αγωγής από την 

οποία ξεκινά η συνολική γνώση και η κατανόηση του ευρύτερου κόσμου. 

Η Τοπική Ιστορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των περιεχομένων του 

μαθήματος της Ιστορίας όλων σχεδόν των τάξεων της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, αφού αναδεικνύεται - μέσω αυτής - η ιστορικότητα του 

τοπίου και η οργανική σχέση του με τον άνθρωπο. Η Τοπική Ιστορία 

βοηθά τον μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον 

διατυπώνοντας έλλογες υποθέσεις εργασίας, να παρατηρεί, να 

περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα 

πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στον συγκεκριμένο χώρο, να 

ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της 

πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα για 

ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από το σχολείο, να 

αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες. Η Τοπική Ιστορία συμβάλλει 

ταυτόχρονα στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και ανοίγει 

παράθυρα προς την Περιβαλλοντική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ο 

μορφωτικός σκοπός της ιστορικής εκπαίδευσης, επομένως, συναντάται 

με την κατάκτηση της εθνικής, της πολιτικής, της πολιτιστικής και της 

κοινωνικής αυτοσυνειδησίας των νέων ανθρώπων, με την καλλιέργεια 

γνήσιας ιστορικής συνείδησης και κρίσης τους, η οποία περιλαμβάνει τη 

βιωματική συμμετοχή τους στις αξίες και τα γεγονότα που ιστορούνται, 

καθώς και τη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων του ανθρώπου 

γενικά και της σύγχρονης ζωής, ιδιαίτερα. Αποσκοπεί τελικά στη 

δημιουργία κριτικής ιστορικής σκέψης των νέων ανθρώπων, ως μελών 

της ευρύτερης διεθνούς και ειδικότερα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 

Με τη μελέτη και το βίωμα της ιστορικής πραγματικότητας, το άτομο 

αποκτά επίγνωση της ιστορικότητάς του, αντιλαμβάνεται ότι το παρελθόν 

είναι κάτι που το αφορά άμεσα και κατανοεί ότι η ιστορία είναι 
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έργο συλλογικό και η ιστορική δράση διαμορφώνεται μέσα στις 

επικρατούσες κάθε φορά ιδιαίτερες συνθήκες. Παράλληλα,η ανεξαρτησία 

της σκέψης, η απαλλαγή από προκαταλήψεις και η λογική ερμηνεία των 

γεγονότων είναι κατακτήσεις, οι οποίες επιτυγχάνονται με την 

καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και οδηγούν στη δημιουργία 

ελεύθερων ανθρώπων. 

Η επαρκής, βαθιά γνώση και η βιωματική προσέγγιση της Τοπικής 

Ιστορίας θα οδηγήσει σταδιακά τους νέους ανθρώπους - αφού πρώτα 

συνειδητοποιήσουν τη δική τους ιστορική προέλευση και οντότητα - 

στην κατανόηση αρχικά του εθνικού βίου και στη συνέχεια στην 

ερμηνεία και της υπερεθνικής πραγματικότητας. Έτσι, όταν αναπτυχθούν 

σε ικανοποιητικό βαθμό η ιστορική σκέψη και η ιστορική συνείδηση των 

μαθητών, το ενδιαφέρον τους μπορεί να επεκταθεί στην Ευρωπαϊκή και 

Παγκόσμια Ιστορία. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν και να 

βιώνουν με «έντιμο» παιδαγωγικά τρόπο εκείνα τα ιστορικά γεγονότα 

που αποτέλεσαν την αφετηρία των εξελίξεων και των μεταβολών, έτσι 

ώστε μέσα από την αλληλουχία του ιστορικού γίγνεσθαι να άγονται στην 

κατανόηση της ιστορικής πραγματικότητας και να συνειδητοποιούν ότι 

το παρόν προέρχεται από το παρελθόν και ότι το μέλλον προετοιμάζεται 

στο παρόν. 

Τέλος, επιδίωξη της ιστορικής εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει σταδιακά 

την ικανότητα των νέων ανθρώπων να σκέπτονται ιστορικά, δηλαδή να 

αντιμετωπίζουν το παρόν στην ιστορική του διάσταση και προοπτική ως 

προϊόν του παρελθόντος, του οποίου οι συνθήκες ορίζουν το μέλλον και 

έτσι βαθμιαία να διαμορφώνουν ιστορική συνείδηση, δηλαδή 

συναισθηματική συμμετοχή στην ιστορική εξέλιξη, διακινώντας τη 

σκέψη τους πέρα από τον δικό τους χωροχρόνο, πίσω στον χρόνο και τον 

χώρο, συνειδητοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο πολιτισμός είναι 

ζήτημα πολυσύνθετο και συνολικό. 

Η Περαχώρα και η ευρύτερη περιοχή της με την αδιάλειπτη 

ιστορική της παρουσία στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς 

χρόνους έως σήμερα, διαδραμάτισε, προεπαναστατικά, σπουδαίο 

ρόλο  -  ως  ένα  από  τα  ανυπότακτα  και  αδούλωτα  Δερβενοχώρια - 

«κρατώντας» τις πύλες του Μοριά και της Ρούμελης, έγινε τόπος 

σημαντικών ιστορικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια του 

Εθνικοαπελευθερωτικού   Αγώνα   του   1821,   αλλά   και   μετά   την 
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Απελευθέρωση και την επίτευξη της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, 

παρέμεινε στο ιστορικό προσκήνιο ως έδρα της Επαναστατικής 

Κυβέρνησης των Συνταγματικών, του Ιωάννη Κωλέττη, 

συνεχίζοντας, έτσι, τους αγώνες των Ελλήνων για Δημοκρατία στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, για την κατοχύρωση και τον σεβασμό 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Διευθύντρια και οι 

Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας, Σχολικού Έτους 

2017-18, ως φορείς εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού στην 

κωμόπολη της Περαχώρας και ιστορικής έδρας του Δήμου 

Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, απευθυνόμαστε προς 

την Ελληνική Πολιτεία και παρακαλούμε, όπως αυτή εξετάσει το 

αίτημά μας αλλά και την επιθυμία και των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών φορέων, συλλόγων της 

περιοχής και σύσσωμων των κατοίκων της Περαχώρας, να 

καθιερωθεί η 26η  Σεπτεμβρίου - Επέτειος της Μάχης της Περαχώρας 

-   ως  Ετήσια   Εθνική   Τοπική   Εορτή   της   Περαχώρας   και   της 

 ευρύτερης περιοχής της. 
 

 

 
 

 

 
 

Σεγκούνα, 19ος αιώνας, Περαχώρα Κορινθίας, Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 
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Συνταγματικές σημαίες της Κυβέρνησης της Περαχώρας του 1832 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
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«Η ιστορία παντός έθνους είναι το μνημείον, επί του οποίου 

κεχαραγμένα υπάρχουσι τα κατορθώματα, τα πλημμελήματα και η 

αρετή των προγόνων του. είναι κάτοπτρον, εις ο ενοπτριζόμενοι οι 

μεταγενέστεροι τα μεν καλά οφείλουσι να μιμώνται και προάγωσιν, 

αποφεύγωσι δε τα εναντία. Δια να ήναι δε η ιστορία όσον ένεστιν 

αλάνθαστος κανών και ασφαλής οδηγός της εθνικής πορείας πρέπει 

να περιέχη αληθείας, να περιγράφη τα πράγματα τοιαύτα, οία 

γεγόνασιν, απαθώς και απροσωπολήπτως. δια τούτο και η συγγραφή 

ιστορίας οιασδήποτε αποβαίνει λίαν επίπονος και σπουδαία. ανάγκη 

ο ιστοριογράφος να έχει ιδίαν πείραν των γεγονότων, όπου δε αύτη 

δεν τον βοηθεί, να προστρέχη εις πηγάς, όσον εφικτόν ανυπόπτους, 

και σταθμίζων τα απαντώμενα δια της πλάστιγγος της ορθής 

κρίσεως, ούτω να παραδίδη αυτά εις τους  μεταγενέστερους.  οι  

άλλως δε γράφοντες είναι μάλλον μυθολόγοι ή μυθοποιοί, λυμαιώνες 

της αληθείας, και κομπορρήμονες». 

 

 

 
 

Χ. Νικολαΐδης Φιλλαδελφέως 

Προοίμιο Έκδοσης «Ελληνικά Υπομνήματα» 

Ιωάννου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (Γενναίου) 

Αθήνησι 1856 
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Β. Ιστορική Μελέτη - Έκθεση 

 
1. Η ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΣΤΑ 

ΥΣΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

 
 

«… Τα Ντερβενοχώρια Αττικής και Μεγαρίδος είναι επτά χωρία: Κούντουρα, 

Βίλια, Περαχώρα, Μπίσια, Μάζι, Μέγαρα και Εξαμίλια. Αυτά κατά το παρόν 

είναι τα πλέον ελεύθερα και ακαταπάτητα χωρία οπού να είναι εις όλην την 

Βοιωτίαν και Πελοπόννησον, έστοντας και να έχουν τα προνόμια να είναι 

φύλακες εις τους δρόμους οπού εισέρχονται από Βοιωτίαν εις Πελοπόννησον, 

αρχινώντας από το γεφύρι της Τανάγρας έως εις τον Ισθμόν της Κορίνθου
. 

και 

έχουν υπόσχεσιν εις την αυθεντίαν να αποκραίνονται όλοι κοινώς εις κάθε ζημίαν 

οπού ήθελεν ακολουθήσει εις τους δρόμους αυτούς εις το ένα χίλια, και έχουν 

βίγλες εις κάθε στενόν του δρόμου. Και δια ταύτην την αιτίαν είναι πολλά 

ολιγότερα τα δοσίματά τους εις την αυθεντίαν. Είναι χαράτζι τους από 90 

παράδες και η ποσότης των χαρατζίων αποκομμένη 700 χαράτζια. Και εκείνοι 

μοιράζοντάς τα ανάμεσόν τους, τους πίπτει από μία ολίγη ποσότης παράδων του 

κάθε ενός. Δίδουν οι υπαντρεμένοι και εις τον σπαή τον κάθε χρόνον δια σπέντζα 

παράδες 44 και οι ανύπαντροι, οπού είναι επάνω των δεκαπέντε χρόνων, 22 

παράδες. Και την δεκαετίαν εις τους καρπούς τους, εις τα δέκα ένα· και εις τους 

αυθεντικούς ανθρώπους οπού περνούν, δύο φαγητά - ένα εις Κούντουρα και το 

άλλο εις Μέγαρα, ότι αυτά είναι πλησίον εις τους δρόμους. Και όσα έξοδα γίνουν 

τον χρόνον, τα ρίπτουν και εις τα επτά χωρία και τα πληρώνουν ανάμεσόν τους 

κατά την δύναμιν του κάθε ενός. Είναι: τα Κούντουρα έως 300 σπίτια, τα Βίλια 

έως 150, το Μάζι έως 030, η Περαχώρα έως 200, τα Μέγαρα έως 350, τα Μπίσια 

έως 080, τα Ξαμίλια έως 020, το όλον 1.130 σπίτια…».1 

 

Σ’ ένα σπάνιο χειρόγραφο, της Γενναδείου Βιβλιοθήκης με αριθμό 93.3 

άγνωστου συγγραφέα γραμμένο στα 1796, βρίσκουμε πολύ σημαντικές 

πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε στα χωριά των 

Γερανείων Ορέων στα ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τέλη του 18ου 

αιώνα, σε διοικητικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στο πολύτιμο 

αυτό - για την Τοπική Ιστορία της Περαχώρας και της ευρύτερης 

περιοχής της - χειρόγραφο, αναφέρεται πως οι Δερβενοχωρίτες (Έλληνες 

- Χριστιανοί - Ορθόδοξοι, Αρβανίτες στην καταγωγή, που εποίκησαν την 

περιοχή σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους - 1205,1385- 

1387,1402,1405,1418 και 1770 - και για διαφορετικούς κάθε φορά 

λόγους, ριζώνοντας στη Μεγαρίδα Χώρα), διατήρησαν από τις απαρχές 

της Τουρκοκρατίας προνόμια που τους παραχωρήθηκαν από τους 

Οθωμανούς. Οι Δερβενοχωρίτες, που δεν κατάφεραν ποτέ να υποτάξουν 

οι Τούρκοι, τελούσαν υπό προνομιακό καθεστώς, ως φύλακες των 

ορεινών διαβάσεων (στενών περασμάτων) των Μεγάλων Δερβενίων των 

Γερανείων. 
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Η στρατηγικής, λοιπόν, σημασίας θέση των Δερβενίων των Γερανείων 

και η κατοχή τους από τους ανυπόταχτους Δερβενοχωρίτες έκανε τους 

τελευταίους να πετύχουν από τους εκάστοτε σουλτάνους της Υψηλής 

Πύλης παραχώρηση σημαντικών φορολογικών απαλλαγών από σειρά 

δυσβάσταχτων φόρων και απαλλαγή από βαριές αγγαρείες στην 

κατασκευή δημόσιων έργων, με αντάλλαγμα την επιτήρηση και την 

οδοφυλακή των κοντινών στα χωριά τους καίριων διαβάσεων καθώς και 

την ασφάλεια των τουρκικών ταχυδρομείων. Οι Δερβενοχωρίτες πέτυχαν 

απαλλαγή από το χαράτσι, απέκτησαν δικαίωμα ιδιοκτησίας στα κτήματα 

που κατείχαν και άδεια να οπλοφορούν. Οι Οθωμανοί τούς αναγνώρισαν 

τοπική αυτονομία με την υποχρέωση να διατηρεί η κάθε κοινότητα των 

Δερβενοχωρίων στρατιωτικό σώμα από δικούς τους ενόπλους και να 

προστατεύουν με αυτό την περιοχή τους από ληστείες και επιδρομές. 

Από την πλευρά τους οι Αρβανίτες - Δερβενοχωρίτες ανέλαβαν τις 

υποχρεώσεις τους για τη φύλαξη των ορεινών διαβάσεων και κάθε χρόνο 

κατέβαλλαν στο δημόσιο ένα ασήμαντο χρηματικό ποσό.1α
 

 

Ο Υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Φωτάκος 

Χρυσανθόπουλος(εικ.6) επιβεβαιώνει σχετικά με τα προνόμια των 

Δερβενοχωριτών γράφοντας στα απομνημονεύματά του σχετικά: 

 
«… Ο τότε πασσάς του στρατού, τους εσύστησεν εις τον τότε σουλτάνον όστις 

εξέδωκε φιρμάνι το οποίον ώριζεν να μην τολμά ποτέ κανείς μουσουλμάνος, ή 

άλλος τις να πειράξη αυτούς και τα πράγματά των, αλλά ούτε κονάκι να κάνουν 

εις τα σπίτια των, και αν τυχόν εξ ανάγκης ήθελε μείνει κανείς εκεί, ό,τι ήθελε 

χρειασθή, δια της πληρωμής να το παίρνη. Αλλ’ είχον την υποχρέωσιν να 

κουβαλούν νερό εις τους δρόμους δια να ποτίζουν τους στρατιώτας και τα ζώα 

της τουρκικής εξουσίας και προσέτι, να φροντίζουν ώστε να μη χάνωνται τα 

τούρκικα ταχυδρομεία (μεζίλια)…».2 

 
Σύμφωνα με τον Αντώνη Γ. Κουκουλά τα Δερβένια της οροσειράς 

Πάρνηθα – Κιθαιρώνα - Γερανείων Ορέων ήταν τρία:3
 

 
« α. το δερβένι της Χασιάς, στον δρόμο Θηβών - Αθηνών 

β. το δερβένι των Κουντούρων, στον δρόμο Θηβών - Μεγάρων 

γ. το δερβένι του δρόμου Μεγάρων - Ισθμού. 

 

Η διαδρομή του τρίτου, αρχίζοντας από τον Άγιο Λουκά Μεγαρίδας (ως συνέχεια 

του δεύτερου ή απ’ ευθείας από τα Μέγαρα) προχωρούσε προς το Δερβένι-Χάνι 

και χωριζόταν σε δυο άλλες διαδρομές. Η μια ήταν πεδινότερη αλλά μικρότερη 

και έφθανε στα Μπίσια και την Περαχώρα, αφού περνούσε χαμηλά από τη 

βόρεια πλευρά των Γερανείων. Η άλλη διαδρομή έφθανε και αυτή στα Μπίσια 

και την Περαχώρα αλλά περνούσε πολύ ψηλά, από τη θέση Αέρας και Μίγγες. 

Προς τον Ισθμό, υπήρχε βέβαια και η γνωστή από την αρχαιότητα διαδρομή της 

Κακιάς Σκάλας αλλά ήταν διαδρομή επικίνδυνη. Οι Τούρκοι είχαν χαρακτηρίσει 
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τους δρόμους των δερβενίων στρατιωτικούς και αυτούς χρησιμοποιούσαν για τις 

πολεμικές μεταφορές». 

 

Έτσι, λοιπόν, οι περήφανοι, αδάμαστοι και «απροσκύνητοι» 

Δερβενοχωρίτες, προτάσσοντας πολλές φορές τα στήθη τους στον 

σκληρό κατακτητή και έχοντας πετύχει με τους αγώνες τους και με τον 

ανυπότακτο χαρακτήρα τους να ζουν υπό προνομιακό καθεστώς στο 

ορεινό και άγριο τοπίο των Γερανείων, που τόσο αγαπούσαν και που 

τόσο ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία τους - έχοντας αποκτήσει παράλληλα 

μια μορφή τοπικής αυτονομίας - συνέχιζαν την αδούλωτη ζωή τους και 

μάλιστα μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα σκληρής ξενοκρατίας στον ελληνικό 

χώρο. Μάλιστα εκείνοι με το ανήσυχο, ελεύθερο, αγωνιστικό πνεύμα 

τους έβρισκαν τον χώρο και τον τρόπο να προοδεύουν και να βελτιώνουν 

τη ζωή τους, όπως το χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης συνεχίζει 

να μας πληροφορεί: 

 
«… Εις τους 1770 δεν ήτον τα ήμισυ και από τότε υπάγουν καθημερινώς 

αυξάνοντας οι φαμελίες (των Ντερβενοχωρίων) και την καλλιέργειαν της γης και 

αγοράζουν και τόπους από τους πέριξ Τούρκους όσους εύρουν. Αγόρασαν τώρα 

οι Κουντουριώτες όλην της Ελευσίνας την γην από τους αγάδες της Αθήνας. 

Αγόρασαν οι Βιλιώτες εις τον κάμπον της Πλαταιάς πολλήν γην έως τον ποταμόν 

της Τανάγρας από τους αγάδες της Θήβας. Αγόρασαν οι Περαχωρίται ένα 

κάμπον χέρσον επάνω εις τον Ισθμόν και άρχισαν να τον καλλιεργούν. 

Αυτά τα χωρία έλαβον τα προνόμια από τους Τούρκους εις τα 1677, όταν οι 

Βενέτικοι επήραν την Πελοπόννησον από τους Τούρκους. Τα χωρία αυτά 

εστάθησαν εις την υποταγήν των Τουρκών εις την Θήβαν και έλαβαν από την 

Πόρταν την οθωμανικήν αυτά τα προνόμια: να είναι φύλακες του δρόμου, να 

εμποδίζουν τους Βενετζάνους, να μην έχουν την διάβασιν της Βοιωτίας και να 

περνούν οι κλέπται του Μορέως εις την Βοιωτίαν να κλέπτουν. 

Αυτοί ήτον οκνηροί το πρότερον εις την γεωργίαν, πάρεξ έζουν βόσκοντες γίδια 

μερικοί και άλλοι ξυλοφόροι των ξύλων της φωτίας, να φέρουν εις Κόρινθον, εις 

Αθήναν και Θήβαν, και εσύναζαν και το ρετζίνι των πεύκων. Και εζούσαν με 

πολλήν πτωχείαν έως εις τους 1770 (Ορλωφικά), όπου με την άδειαν του βεζίρ 

Μουσούν Ογλού εσκότωσαν πολύ πλήθος Τουρκών οπού επήγαν να έβγουν από 

τα ντερβένια χωρίς άδειαν του Μουσούν Ογλού, όπου ήτον φορτωμένοι από τα 

κούρση του δυστυχούς Μορέως. Και ο πασιάς δίδοντας άδειαν των 

ντερβεντζήδων ή να τους γυρίζουν οπίσω ή να τους θανατώσουν
. 
και μετ’ αυτήν 

την αιτίαν τους εθανάτωναν. Και παίρνοντας εκείνα τα λάφυρα, επλούτισαν και 

μετήλλαξαν την οκνηρίαν εις καλλιέργειαν και πραγματείαν και υπάγουν 

πλουταίνοντες. Είναι συνήθεια να έχουν έναν Τούρκον με τίτλον να λέγεται 

ντερβέν αγάς και αυτό διότι το έχουν απαίσιον να είναι ρωμαίος αρχηγός. Αυτόν 

τον Τούρκον τον εκλέγει ο μπέης της Κορίνθου και παίρνει αναφοράν από τους 

ντερβεντζήδες και στέλλει εις την Πόλιν και του φέρνει το φερμάνι. Και η πάγα 

του δίδεται από το μιρί της Πελοποννήσου. Ημπορούν την σήμερον να είναι 

άνθρωποι δια να κρατούν άρματα έως δύο χιλιάδες …».3α 



[24] 
 

Αυτές, λοιπόν, οι ορεσίβιες, δερβενοχωρίτικες, αρβανιτόφωνες φάρες με 

το επαναστατικό και αδούλωτο φρόνημα, που αν και ζούσαν στα 

απρόσιτα, δύσβατα μέρη της Μεγαρικής Γης και της Περαίας Χώρας, 

χωρίς καθόλου να απομονωθούν, βέβαια, από τη Ρούμελη και τον Μοριά 

που η δική τους στενή λωρίδα γης ένωνε, διατηρώντας ορθόδοξη 

χριστιανική πίστη και ρωμαίικη παράδοση επί αιώνες, σφυρηλατώντας 

ενότητα στα χωριά τους και ασκούμενοι καθημερινά στα όπλα, έγιναν η 

«μαγιά της Λευτεριάς» στην Κορινθία συμμετέχοντας ουσιαστικά στην 

προετοιμασία της μέλλουσας Ελληνικής Επανάστασης, που δεν θ’ 

αργούσε να εκδηλωθεί, περιμένοντας με ανυπομονησία την ώρα του 

μεγάλου ξεσηκωμού των Ελλήνων για να αγωνιστούν κι αυτοί με όλες  

τις δυνάμεις τους για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας. 
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Χάρτης Αττικής, Μεγαρίδας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Λοκρίδας (1650) 
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2. Η ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΤΑ ΜΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟ 1821 
 
 

Η Επαναστατική Προκήρυξη που εξέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου 1821 

προς όλους τους σκλαβωμένους Ρωμιούς ο Γενικός Έφορος και Αρχηγός 

της Φιλικής Εταιρείας, στρατηγός και Υπασπιστής του Τσάρου της 

Ρωσίας, Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκινώντας την Επανάσταση στις 

παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας, είχε τίτλο «Μάχου υπέρ 

Πίστεως και Πατρίδος». 

Με υψηλή συναίσθηση χρέους για Αγώνα υπέρ της Πατρίδας, απέραντη 

φιλοπατρία και αγάπη για τη γενέθλια γη τους, ακλόνητη πίστη στον 

Θεό, αυταπάρνηση, γενναιότητα, ευθύτητα και σεβασμό προς την 

προσωπική τους αξιοπρέπεια, οι Περαχωρίτες και οι Μπισιώτες μαζί με 

τους υπόλοιπους Δερβενοχωρίτες, έχοντας αφουγκραστεί από νωρίς τα 

επαναστατικά μηνύματα των καιρών, δηλώνουν την αμετάκλητη 

πρόθεσή τους να πολεμήσουν για «του Χριστού την Πίστην την Αγίαν 

και της Πατρίδος την Ελευθερίαν». 

Σε επιστολή τους, λοιπόν, προς τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη(εικ.5) 

(Μανιάτη οπλαρχηγό, νεότερο αδελφό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που 

διακρίθηκε για τη φιλοπατρία και την ανδρεία του στην Επανάσταση 

του’21), οι Δερβενοχωρίτες, μεταξύ των οποίων ο Σακελλάριος και ο 

Νικόλαος Λογοθέτης από την Περαχώρα και ο Χατζηαναγνώστης από 

τα Μπίσια, δηλώνουν αποφασισμένοι ανάμεσα στα άλλα: 
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«… και σας ομνύομε εις την Αγίαν Τριάδα ότι έχομεν αμετάτρεπτον απόφασιν να 

χύσωμεν και την ύστερην σταλαγματίαν του αίματός μας δια την πίστην και δια 

το Γένος και δια την Πατρίδα… Και βαστάτε το παρόν μας δι’ ένδειξιν του κάθε 

καιρού, ότι ει μεν και διαφορετικά φερθούμε απ’ όσα γράφομεν, να είμαστε 

αφανισμένοι και αιωνίως κατησχυμένοι και από τον Θεόν και από το Γένος…».4 

 

Το «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» που πρωτοειπώθηκε στο Ιάσιο 

της Ρουμανίας φτάνει και αντηχεί σε λίγους μήνες και στα απάτητα 

Δερβενοχώρια των Γερανείων, στην Περαχώρα και στα Μπίσια - που αν 

και στην εσχατιά της Κορινθιακής γης πέρα από την ξακουσμένη 

Κόρινθο - θα πρωτοστατήσουν από νωρίς στον ξεσηκωμό του 1821, μαζί 

με τις υπόλοιπες περιοχές του Μοριά. Οι Περαχωρίτες και οι Μπισιώτες 

θα γίνουν μπροστάρηδες του Ιερού Αγώνα των Ελλήνων στην Κορινθία. 

 

Σημαντικές πληροφορίες για την επαναστατική ατμόσφαιρα που 

επικρατούσε στην Κορινθία, στην Περαχώρα και στην ευρύτερη περιοχή 

της στις αρχές του 1821, διασώζει στο έργο του «Δοκίμιον Ιστορικόν 

περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» ο Ιωάννης Φιλήμων.(εικ.1)5
 

 

Η Κόρινθος - κατ’ αυτόν, η επαρχία των πλούσιων, μορφωμένων και 

πανίσχυρων Νοταραίων που διαφέντευαν από αιώνες τον τόπο και 

επηρέαζαν τους Κορίνθιους με τις αποφάσεις τους - επέδειξε αρχικά 

δισταγμό, απροθυμία, ατολμία και άρνηση να ξεσηκωθεί. Και τούτο γιατί 

οι Νοταραίοι των Τρικάλων θεωρούσαν ακατάλληλη τη χρονική στιγμή 

της εκδήλωσης επαναστατικού κινήματος, μιας και δεν είχαν 

εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις επιτυχίας του, θεωρούσαν πως δεν υπήρχε 

η κατάλληλη οργάνωση για τον ένοπλο αγώνα και η βοήθεια μιας 

ισχυρής ξένης δύναμης, αν και είχαν εγγράφως προηγουμένως δηλώσει 

την επαναστατική προθυμία τους προς τους Κορίνθιους οπλαρχηγούς 

μεταξύ των οποίων και στον Περαχωρίτη Γεώργιο Διδασκαλόπουλο.6 

Είχαν, βέβαια, και άλλον ισχυρό λόγο, συναισθηματικό - κατά τον Ι. 

Φιλήμονα - οι Νοταραίοι να είναι απρόθυμοι να ξεκινήσουν τον πόλεμο 

κατά των Οθωμανών. Ο βοεβόδας της Κορίνθου Κιαμήλ Μπέης στην 

Τρίπολη και η μητέρα του στον Ακροκόρινθο κρατούσαν ομήρους μέλη 

της αρχοντικής οικογένειας, τον Σωτήρη και τον Ανδρίκο Νοταρά 

αντίστοιχα, μετά το επιτυχημένο επαναστατικό κίνημα στα Καλάβρυτα, 

προκειμένου να πιέσουν, ώστε να μην τολμήσουν οι «πρώτοι» της 

Κορινθίας να ξεκινήσουν κίνημα εναντίον τους. Έτσι ο Φιλικός και 

απεσταλμένος των Καλαβρυτινών, πρωτοσύγκελος της Επισκοπής 

Χριστιανουπόλεως με έδρα την Αρκαδιά (Κυπαρισσία Μεσσηνίας) 

Αμβρόσιος Σιναΐτης, δεν κατάφερε να πείσει τους Νοταραίους να 

ξεσηκώσουν τον τόπο. 



[29] 
 

«… ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

Όσω μεγάλη και υπερήφανος επί των αρχαίων χρόνων, τόσο μικρά και πενιχρά 

επί της παρούσης εποχής, αφ’ ου παρά μεν του Ρωμαίου υπάτου Λουκίου 

Μουμμίου ανεσκάφη πριν, παρά δε των Τούρκων ηλώθη έπειτα, η πόλις της 

Κορίνθου έφερε πάντοτε μεγάλην την αξίαν εαυτής γεωγραφικώς και πολεμικώς 

, κειμένη μεταξύ δύο κόλπων του Κορινθιακού και Σαρωνικού και δια του 

Ισθμού συνάπτουσα την στερεάν μετά της Πελοποννήσου. Ιδίως δε, καθώς εν τη 

Αχαΐα και αλλαχού, ούτω και εν τη Κορινθία ηλπίζοντο έργα μεγάλα παρά των 

πολιτικών αυτής, ενημέρων μεν όντων προς όλας τας περί επαναστάσεως 

ενεργείας, απολαυόντων δε επιρροής απολύτου και καταστάσεις κεκτημένων 

ουχί ευκαταφρονήτους. Στρατιωτικών προσώπων σημασίας τινός εστερείτο 

όλως η επαρχία αυτή, ει και τόσω εκτεταμένη, πολυάνθρωπος και ορεινή κατά 

μέγα μέρος υπήρχε. 

Οι Τούρκοι ταύτης περί τας εξακοσίας οικογενείας ωμοίαζον ωσεπιπολύ τοις του 

Άργους, εν μόνη κατοικούντες τη πόλει της Κορίνθου. Διεκρίνετο όμως παρ’ 

αυτοίς, ως και καθ’ άπασαν την Πελοπόννησον, ο πολυκτήμων και 

νουνεχέστατος Χουσεήν Κιαμήλ βεγής, λόγω και πράγματι δεσπόζων της 

Κορινθίας. Η εις την Τρίπολιν άνοδος τούτου από του Φεβρουαρίου μεσούντος, 

περί ης εμνημονεύσαμεν, μεγάλας ουσιωδώς παρείχεν ευκολίας τοις Κορινθίοις. 

Απεσταλμένοι παρά του εν Ύδρα Ιωάννου Κλάδου ο Ιάκωβος Θεοδωρίδης και 

Παναγιώτης Βογιατσόπουλος, διέθεσαν εγκαίρως πολλούς των Κορινθίων και 

της Μεγαρίδος, έγγραφον μάλιστα δόσαντας την περί της επαναστατικής 

προθυμίας αυτών διαβεβαίωσιν. Αλλ’ η αρχέπλουτος οικογένεια των Νοταραίων, 

και επομένως οι Δάσιοι και Γεώργιος Καλαράς, εδείχθησαν άτολμοι, αρχομένου 

του αγώνος, ει και συνεφώνουν πρότερον και μεθ’ όλων των προκρίτων της 

Πελοποννήσου εν γένει, και ιδίως μετά των συνεπαρχιωτών Θεοχάρου Ρένδου, 

Σταύρου Νικολάου, Αναγνώστου Οικονομοπούλου και λοιπών, ως και του εκ της 

Περαχώρας (Πειραίου) Γεωργίου Διδασκαλοπούλου. Ούτε διά την  θέσιν 

κίνδυνοι άμεσοι και αναπόφευκτοι ηπειλούν αυτούς, διότι τα ορεινότατα της 

επαρχίας κατώκουν Τρίκκαλα, κωμόπολιν παρά τους βορεινούς πρόποδας του 

όρους Κυλλήνης, ούτε μόνωσίς τις φοβερά προέκειτο, εν ω χρόνω και το 

πλείστον της Πελοποννήσου υπήρχεν εν τοις όπλοις, και η Μεγαρίς άπασα 

διαθέσιμος ην όλως υπέρ της Κορίνθου. Γνωστόν, ότι η γείτων Μεγαρίς (τα 

λεγόμενα  Δερβενοχώρια), τόσω αξιόλογος διά την θέσιν αυτής, πολλά είχεν 

όπλα, ως επιτετραμμένη πάντοτε την ασφάλειαν των Ονείων ορέων (Μεγάλων 

δερβενίων), και ουδένα εσωτερικώς έφερε Τούρκον. 

Φέρει όμως εις τα άκρα εναντία ο δισταγμός, άπαξ εισχωρήσας, και η ατολμία, 

άμα κυριεύσασα. Διά τούτο ευθύς, ότε μετά την έκρηξιν του κινήματος των 

Καλαβρύτων διέταξεν ο βοεβόνδας της Κορίνθου κατ’ απαίτησιν της ισχυούσης 

μητρός του Κιαμήλ βεγή, ο Ανδρίκος Νοταράς, νεώτερος των τριών αδελφών, 

κατέβη εκ των Τρικκάλων, ομηρεύσων επίσης παρ’ αυτώ υπέρ της ακινησίας 

του τόπου, ότε και ο Σωτήριος Νοταράς ανέβη εις την Τρίπολιν, ομηρεύσων 

επίσης παρά τη κεντρική αρχή. Εντεύθεν και η εις τα Τρίκκαλα σπουδαία 

αποστολή του πρωτοσυγκέλου Αμβροσίου Σιναΐτου, γενομένη παρά των εν 

Καλαβρύτοις Χαραλάμπου, Θεοχαρόπουλου και λοιπών, απέτυχε, ο δε μόνος 

απολειπόμενος ήδη εκ των Νοταρών Πανούτσος, ο πρεσβύτερος αδελφός, 

εξέκλινε και πέραν του δέοντος. Οπόσω παράδοξα αληθώς και αντιφατικά 

παρουσιάζονται πολλάκις τα του κόσμου! Άλλοτε η Κόρινθος ωνομάσθη «πάσης 

Ελλάδος φως»
. 

ήδη δε εκινδύνευεν, ίνα καταστή πάσης Ελλάδος σκότος. Αλλ’ 
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ενώπιον της γενικής ιδέας και κινήσεως ώχοντο πλέον, « ηδέ προ οδού εγένοντο» 

και αρχαιότης οικογενείας, και επιρροή και χρήματα, και απειλαί και τα 

τοιαύτα...»7. 

Γι’ αυτό, απογοητευμένος από τη στάση των Νοταράδων ο φλογερός 

ιερωμένος μεταβαίνει στην Περαχώρα να συναντήσει τον αρχηγό των 

Περαχωριτών Γεώργιο Διδασκαλόπουλο τον οποίον ο Ι. Φιλήμων 

χαρακτηρίζει «Όργανον όντα δραστήριον εφ’ απάσης της 

Μεγαρικής». 

 
«… Ο απεσταλμένος Σιναΐτης συναγροικείται τότε μετά του επισκόπου Δαμαλών 

Ιωνά, του ηγουμένου της εν Σαλαμίνι Φανερωμένης Γρηγορίου, του Σταύρου 

Νικολάου (Περαχωρίτη) και των άλλων νοημονεστέρων και ευϋποληπτοτέρων 

Κορινθίων, γνωστοποιών τα προς τον πόλεμον γράμματα των Καλαβρυτινών. Ο 

δραστήριος Σιναΐτης τρέχει ευθύς εις το Πείραιον (Περαχώρα) προς τον 

Διδασκαλόπουλον, δραστήριον όντα όργανον εφ’ απάσης της Μεγαρικής, 

εγχειρίζει δ’ αυτώ το οικείον γράμμα των Καλαβρυτινών, όπερ πανδήμως 

αναγινώσκεται, και αμέσως πεμπόμενον εις τας λοιπάς κωμοπόλεις της 

Γερανείας (Κουντούρων), της Πίσσας και της Ισσού (Βίλιας), τον ενθουσιασμό 

κινεί όλων, κοινώς αναγινωσκόμενον επίσης…».8 

 

Τα ίδια επιβεβαιώνει για τον πατριώτη ρασοφόρο, ακούραστο κήρυκα 

της Επανάστασης και ένθερμο εθναπόστολο της Φιλικής Εταιρείας στη 

Μεγαρίδα και στην Πελοπόννησο πρωτοσύγκελο Αμβρόσιο Σιναΐτη  και 

ο Αμβρόσιος Φραντζής(εικ.2) (κατά κόσμον Ανδρόνικος Φραντζής, 1778 - 

1851 κληρικός, ιστορικός, πολιτικός και αγωνιστής του ’21) στο έργο του 

«Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος». Γράφει 

χαρακτηριστικά: 

 
«… ο δε Πρωτ. Αμβρόσιος Σιναΐτης περιπατών ημέραν και νύκτα, επήγεν εις την 

Κωμόπολιν της Περαχώρας, και του Μπίσια, και αναγνούς τα παρά των 

προκρίτων των Καλαβρύτων γράμματα εις επήκοον των κατοίκων των ρηθεισών 

Κωμοπόλεων (οίτινες ακούσαντες τόσον τα γράμματα όσω και τα οποία 

ανήγγειλεν εις αυτούς, καθ’ ας είχε παραγγελίας, έτι δε και όσα εξ ιδίων του 

ωμίλησεν εις αυτούς, ως μέλος ων Εταιρίας, ενθουσιασθέντες, ωπλοφόρησαν), 

τότε συμπεριέλαβε μεθ’ εαυτού τον Γεώργιον Διδασκαλόπουλον, και ομοθυμαδόν 

μετέβησαν εις τα Κούντουρα, Βίλια, και Μέγαρα, προς τους κατοίκους των 

οποίων αναγνόντες τα γράμματα αφού τους επληροφόρησαν, ότι εκείνη ήτον η 

ώρα, ωπλοφόρησαν κακείνοι ενθουσιασθέντες εκ των γραμμάτων και των 

αγγελιών του Πρωτοσυγκέλλου Αμβροσίου Σιναΐτου και του Γ. 

Διδασκαλοπούλου…».9 

 

Κατά τον Ι. Φιλήμονα, ο Περαχωρίτης Γεώργιος Διδασκαλόπουλος 

κατηχήθηκε στο μυστήριο της Φιλικής Εταιρείας από τον Καλαβρυτινό 

Ελληνοδιδάσκαλο της Ύδρας Νικηφόρο Παμπούκη, με εντολή της 

ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας από τους πρώτους, «ως έχοντα τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/1778
https://el.wikipedia.org/wiki/1851
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πιστά εις τα μυστικά του Κιαμήλ Μπέη, Δεφτέρ Κεχαγιά, 

Αρναούτογλου και λοιπών σημαντικών Τούρκων», αφού έως τις 

παραμονές της Επανάστασης ήταν έμπιστος ιδιαίτερος Γραμματέας 

του πανίσχυρου Τούρκου δυνάστη της Κορινθίας Κιαμήλ Μπέη. Από  

τον Γεώργιο Διδασκαλόπουλο κατηχήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία ο 

Περαχωρίτης Σταύρος Νικολάου, υποπρόξενος της Ρωσίας στην 

Κόρινθο, ο Αναγνώστης Οικονομόπουλος, Δημόσιος Ταμίας, αρχηγός 

ιστορικής οικογένειας, που κυριαρχούσε στη Λαύκα, στην Γκούρα και 

στον Άγιο Γεώργιο της Νεμέας, ο Σοφικίτης έμπορος στα Μέγαρα 

Αθανάσιος Μαρτζέλος, ο Χατζηαναγνώστης Ράφτης, Προεστός της 

Κορίνθου, ο Χατζημελέτης Ράτης (Μπισιώτης), οι Αθανάσιος 

Δημόπουλος, Γιωργάκης Λογοθέτης, Δημήτρης Ζερβός, (Περαχωρίτες) 

κ.ά. Με σύσταση του ίδιου έγιναν Φιλικοί και οι αδελφοί του Στάμος 

Διδασκαλόπουλος (γιατρός) και Βασίλειος Διδασκαλόπουλος (έμπορος) 

ο Περαχωρίτης παπα-Σταμάτης Πρωτοπαπάς και ο ηγούμενος της 

Μονής του Σωτήρος του Σχοίνου, παπα-Αθανάσιος. 

 

Ο σπόρος της Φιλικής Εταιρείας είχε πέσει, λοιπόν, σε εύφορο χώμα 

στην Περαχώρα και ο ξεσηκωμός του Γένους βρήκε τους Περαχωρίτες 

ενθουσιασμένους, έτοιμους, πρόθυμους και αποφασισμένους για το 

μεγάλο ξεκίνημα. Οι Αρβανίτες πρόγονοί μας, διατηρώντας ανόθευτη 

και αναλλοίωτη την ελληνική τους συνείδηση επί αιώνες και άσβηστο 

τον πόθο της Λευτεριάς - αν και παρέμειναν, ουσιαστικά, ανυπότακτοι 

και δεν γνώρισαν, τον σκληρό και μακραίωνο της δουλείας οθωμανικό 

ζυγό, όπως οι Έλληνες άλλων περιοχών - ανταποκρίνονται από τους 

πρώτους στο κάλεσμα του Γένους για Αγώνα Εθνικοαπελευθερωτικό, 

υποσχόμενοι να υπερασπίσουν τα ιδανικά της ρωμιοσύνης και να 

προσφέρουν το τίμιο αίμα τους για την Ελευθερία της Πατρίδας. Ο 

ξεσηκωμός λοιπόν των Δερβενοχωρίων της Μεγαρίδας ξεκινάει από 

την Περαχώρα. Εδώ άναψε η πρώτη σπίθα της Επανάστασης των 

Γερανείων που γρήγορα θα θεριέψει, θα γίνει πυρκαγιά και θα 

μεταλαμπαδευτεί στα Μπίσια, στα Κούντουρα, στα Βίλια και στα 

Μέγαρα. Οι Δερβενοχωρίτες, προετοιμασμένες και φλογισμένες 

καρδιές, για μια ακόμη φορά ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του 

Γένους και στέκονται αντάξιοι των υποσχέσεών τους, αναζητώντας ή 

τη νίκη ή τη θανή. 

Στις 15 Μαρτίου 1821 συγκεντρώνονται στην Περαχώρα οι Φιλικοί 

και πρόκριτοι των Δερβενοχωρίων και αποφασίζουν την Επανάσταση 

της περιοχής, τη συγκέντρωση οπλοφόρων για να αποκλείσουν τα 
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Μεγάλα Δερβένια των Γερανείων, διαβεβαιώνοντας εγγράφως για τις 

επαναστατικές διαθέσεις και τα φρονήματά τους τον ιατρό Φιλικό 

Ιωάννη Κλάδο και τους Υδραίους προκρίτους, με έμμεσο σκοπό να 

τους φιλοτιμήσουν, ώστε να τους μιμηθούν και αυτοί. Το  ιστορικό 

αυτό έγγραφο φέρει την ημερομηνία 15 Μαρτίου 1821, πράγμα που 

φανερώνει πως η Επανάσταση των Φιλικών στα Δερβενοχώρια 

κηρύχτηκε από την ημέρα αυτή.9α
 

Ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος εκπροσωπώντας τους Περαχωρίτες και 

σύσσωμους τους Δερβενοχωρίτες γράφει με το δικό του χέρι την 

παρακάτω επιστολή προς τον Ι. Κλάδο, Πρόξενο της Ρωσίας στην 

Ύδρα με λόγια πατριωτικά, θέτοντας τους εαυτούς τους στην 

υπηρεσία της πατρίδας: 

«Εκλαμπρότατε κύριε! 

Εκ των Δερβενοχωρίων τη 15 Μαρτίου 1821 

 

Παρά τον Πανοσιώτατον κυρ Ιάκωβον Θεοδωρίδην και κυρ Παναγιωτάκην 

Πογιατζόπουλον επληροφορηθήκαμεν διά ζώσης φωνής περί πάντων των 

φρονημάτων σας, και κατά τας οδηγίας σας εμείναμεν άπαντες ευχάριστοι και 

πρόθυμοι εις κάθε δυνατήν εκδούλευσιν του κοινού σκοπού της πατρίδος. Διο  

και παρακαλούμεν τη υμετέρα Εκλαμπρότητι να αποφασίσητε το διπλόν από τον 

σκοπόν σας, όπου έχετε απόφασιν, και να ήσθε βέβαιος, ότι είμεθα έτοιμοι εις 

κάθε περίστασιν μέχρι αίματος. Και προς τούτοις ερεθίζετε και τους 

εντιμότατους αδελφούς τους ομοφρονούντας, τον τε κυρ Λάζαρον 

Κουντουριώτην και αδελφόν, κυρ Λάζαρο Τζαμαδόν και αδέλφια Τομπάζη, και 

όσους άλλους γνωρίζετε, οπού παρά των ανωτέρω φίλων επληροφορήθημεν τα 

υποκείμενά των, δια να δείξωσι τον πατριωτισμόν των και φιλογένειαν εις την 

παρούσαν περίστασιν. Και με όλον τον προσήκον σέβας μένομεν 

πρόθυμοι των επιταγών σας ως δούλοι 

και αδελφοί 

 

ΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ, 

ΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, 

ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, 

ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΛΙΑΣ, 

ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΜΠΙΣΙΑΣ. 

 

Καγώ Ιάκωβος ο Θεοδωρίδης, νυν δε Αχιλλεύς από τους Α. ονομασθείς, 

μαρτύρομαι τα άνωθεν. 

 

Τω εκλαμπροτάτω Κυρίω Σιγνιόρ Ιωάννη Κλάδω, Ρωσσικώ Κονσόλω της 

Ύδρας. 

Προσκυνητώς 

εις Ύδραν»10 
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Για την αξία της συμμετοχής των Δερβενοχωριτών στην Επανάσταση - 

αναφέρει ο Λ. Αποστολίδης - γράφουν ξένοι και Έλληνες ιστορικοί της 

εποχής ανάμεσα στους οποίους ο Άγγλος ιστορικός Γ. Φίνλεϋ, ο 

Γερμανός καθηγητής της ιστορίας Γ. Γκέρμπιν, ο Γουσταύος Φρ. 

Χέρτβεργ, ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο Ιωάννης Φιλήμων κ.ά. 

 

[Ο Φιλήμων αναφέρει: «… και η Μεγαρίς άπασα διαθέσιμος ην όλως υπέρ της 

Κορίνθου. Γνωστόν, ότι η γείτων Μεγαρίς (τα λεγόμενα Δερβενοχώρια) τόσω 

αξιόλογος δια την θέσιν αυτής, πολλά είχεν όπλα, ως επιτετραμμένη πάντοτε την 

ασφάλειαν των Ονείων Ορέων (Μεγάλων Δερβενίων) και ουδένα εσωτερικώς 

έφερεν Τούρκον». 

 

Ο Φίνλεϋ σχετικά γράφει: «Οι κάτοικοι της Μεγαρίδας, που ήταν πέντε 

μεγάλα χωριά τα Δερβενοχώρια, είχαν ευνοηθεί ιδιαίτερα από την Πύλη. Τους 

είχε ανατεθεί η φύλαξη των Γερανείων, που οδηγούσαν στον Ισθμό της 

Κορίνθου. Με τον όρο, ότι θα διατηρούσαν συνεχώς στην υπηρεσία, ένα σώμα 

ανδρών, είχαν απαλλαγεί από διάφορους φόρους. Ο αριθμός των ενόπλων των 

πέντε χωριών ανερχότανε στους 2.000 άνδρες». 

 

Ο Γ. Γκέρμπιν, διαπιστώνει: « …εκ των αρματολών δεν ευρίσκοντο ειμή οι 

Δερβενοχωρίται, εμπειροπόλεμοι φρουροί των στενών της Μεγαρίδος, οίτινες 

προ ετών αλαζόνως και υπεροπτικώς εφέροντο και υπό των περιηγητών ως τα 

καταλληλότερα όργανα της Επαναστάσεως εθεωρούντο…».]10α 

Στις 22 και 23 Μαρτίου 1821 τα Δερβενοχώρια βρίσκονται «επί ποδός 

πολέμου», γράφει ο Λ. Αποστολίδης. Συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι 

Τούρκοι τατάρηδες (ταχυδρόμοι) και οι φύλακες στο Δερβένι-Χάνι, 

υπάλληλοι του Κιαμήλ Μπέη της Κορίνθου. Οι τελευταίοι γκρεμίζονται 

από τον μανιασμένο όχλο, σύμφωνα με την παράδοση, από την Κακιά 

Σκάλα. Τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα των Δερβενοχωρίων γίνονται 

γρήγορα γνωστά στην Κόρινθο, μάλλον διογκωμένα, και ως εκ τούτου 

πανικόβλητες και τρομοκρατημένες οι τούρκικες οικογένειες σπεύδουν 

να καταφύγουν για ασφάλεια στο κάστρο του Ακροκορίνθου. Οργισμένη 

η Νουρή Μπεγίνα, μητέρα του βοεβόδα της Κορίνθου Κιαμήλ Μπέη, ο 

οποίος απουσιάζει στην Τρίπολη, διατάζει τη σύλληψη και την εξόντωση 

κάθε ραγιά που απαντάται στην ύπαιθρο. Επιπλέον η φοβερή και 

μανιασμένη Νουρή Μπεγίνα διατάζει, ως αντίποινα, την εξόντωση του 

Σπήλιου Νοταρά και ύστερα από συνεννόηση με τον γιο της τη σύλληψη, 

ως ομήρου, του Ανδρίκου Νοταρά (ο οποίος εκτελέστηκε τελικά λίγες 

μέρες αργότερα), γόνων της αρχοντικής οικογένειας των Νοταράδων από 

τα Τρίκαλα της Κορινθίας, προκειμένου να πιέσει και να εκβιάσει τους 
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«πρώτους» της Κορινθίας, να παραμείνουν αμέτοχοι και άπρακτοι σε 

κάθε επαναστατική δραστηριότητα. 

Το βράδυ της παραμονής του Ευαγγελισμού 24 Μαρτίου 1821, συνεχίζει 

να μας πληροφορεί ο Λ. Αποστολίδης, χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες 

των εκκλησιών για την Ανάσταση του Γένους στα Δερβενοχώρια. Οι 

Δερβενοχωρίτες συρρέουν στις εκκλησίες, άνδρες οπλισμένοι, γέροι, 

γριές, γυναικόπαιδα και όλοι μαζί με τους παπάδες και τους ψάλτες 

ψάλλουν πανηγυρικά αντί του Εσπερινού του Ευαγγελισμού, τον Όρθρο 

και τη Λειτουργία της Αναστάσεως. Η συγκέντρωση στην Περαχώρα και 

στον ιστορικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών(εικ.13) ήταν η πιο 

επιβλητική και συγκινητική, καθώς εκεί είχε στρατοπεδεύσει το ένοπλο 

σώμα των Δερβενοχωριτών και είχαν αφιχθεί στο κεφαλοχώρι 

οπλαρχηγοί της Αίγινας, της Κούλουρης, του Πόρου, της Ύδρας, της 

Σολυγείας και του Φενεού, έτοιμοι όλοι να ξεκινήσουν τον υπέρτατο 

Αγώνα της Ελευθερίας. 

[Με το «Δεύτε λάβετε φως» και το πρώτο «Χριστός Ανέστη» φωτοχυσίες 

απλώθηκαν ολόγυρα και μπαταριές παληκαριών αντιλάλησαν στις γύρω 

βουνοπλαγιές. Μεγάλη ποσότητα από ρετσίνι, που συγκεντρώθηκε στην 

βουνοκορφή των Γερανείων «Γκούρα» ανάφθηκε την ίδια ώρα και σκόρπισε 

ολόγυρα πελώριες πύρινες γλώσσες, που προειδοποιούσαν τους ραγιάδες της 

Κορινθίας, πως τα Δερβενοχώρια ξεσηκώθηκαν και κήρυξαν την επανάσταση. 

Πολλοί από το εκκλησίασμα έκλαιγαν από συγκίνηση και από χαρά, καθώς 

μιλούσαν για τον μεγάλο αγώνα της Φυλής και παρορμούσαν τους επαναστάτες 

να εγκαταλείψουν με το ξημέρωμα της μεγάλης ημέρας σπίτια, γυναίκες, παιδιά 

και πατρικά χώματα, να κάνουν γιουρούσι στην Κόρινθο και να πολιορκήσουν 

τους Τούρκους στον Ακροκόρινθο, οι αρχηγοί Γεώργιος Διδασκαλόπουλος, 

Σταύρος Νικολάου, ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σιναΐτης και ο αντιπρόσωπος 

της Ύδρας παπάς και γραμματοδιδάσκαλος Ιάκωβος Θεοδωρίδης. 

Στο «Χριστός Ανέστη» των παπάδων, απαντούσε με μια φωνή το εκκλησίασμα: 

Και η Ελλάς ανέστη! ]10β 

Τούρκοι   σπαχήδες   της   Κορίνθου   εν   τω   μεταξύ   εξαπολύουν στην 

περιφέρεια ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Περαχωρίτη 

Σταύρου Νικολάου, υποπρόξενου της Ρωσίας στην Κόρινθο, τον 

οποίον θεώρησαν υποκινητή και αρχηγό της ανταρσίας των ραγιάδων 

στην περιοχή και υπεύθυνο μαζί με τον Γεώργιο Διδασκαλόπουλο, 

πρώην υποτακτικό του Κιαμήλ Μπέη, για τον ξεσηκωμό των 

Δερβενοχωριτών  εναντίον  τους.  Οι   έρευνές  τους,  όμως,   αποβαίνουν 



[35] 
 

άκαρπες, αφού ο Νικολάου πρόφτασε να καταφύγει στην 

επαναστατημένη Περαχώρα, από όπου ανήμερα του Ευαγγελισμού 25 

Μαρτίου 1821 γράφει την παρακάτω επιστολή, ενημερώνοντας τον 

Πρόξενο της Ρωσίας στην Ύδρα, Ιωάννη Κλάδο σχετικά με τα 

τεκτενόμενα: 

«… Οι Οτουμανοί με υπώπτευσαν, ότι εγώ είμαι ο ενεργών, … και εις τας 22 

(Μαρτίου 1821) ανεχώρησα εδώ εις τα Δερβενοχώρια. Κατόπιν έστειλαν 

ζητώντας με εις την Ντουάναν, πλην εις μάτην. Εδώ ηύρα το γένος 

ενθουσιασμένο από τους Αδελφούς κατά τας ιδέας και τας διαταγάς όπου είχαμεν 

και τους είχαν πληροφορημένους, ως οπού κοινώς τα Δερβενοχώρια είναι 

ενθουσιασμένα. Από την πόλιν Κόρινθον οι Οτουμανοί εκουβαλήθηκαν εις το 

κάστρον, οι δε Χριστιανοί ανεχώρησαν οι περσότεροι εις τούτα τα δύο χωρία 

Περαχώρα και Μπίσια, και άλλοι αλλαχόθεν. Την Τρίτην μετά τας 2 ώρας της 

νυκτός ήρθε τάταρης του Κιαμήλ Μπεή από Τριπολιτσά, και επήγεν εις το 

κονάκι του Κυρ Ανδρίκου Νοταρά, και τον επήραν και τον επήγαν δια νυκτός εις 

το Κάστρον, και του απέρασαν τα σίδερα. Τους δε δούλους του εις την φυλακήν 

του σαραγιού… Τα αναγκαία οπού έχομεν είναι σκόνη και μολύβι… Εμείς από 

σήμερον σφαλούμεν τα ντερβένια. Πρόφθασέ μας προς τούτοις και την 

εξαποστολήν ενός ή και δυνατόν δύο καραβίων, τα οποία δεν θέλουν κάμη άλλο 

τι, ειμή βολτατσάροντας να ρίπτουν από ένα ή δύο κανόνια την ημέραν…». 

 

Αυθημερόν (25 Μαρτίου 1821) έγραφεν εκ της Μπίσιας και ο Ιάκωβος 

Θεοδωρίδης: «Τα πράγματα τα εύρον ανώτερα των ελπίδων… Οι Αδελφοί μετά 

Θεόν τας ελπίδας εις υμάς και εις την συντροφίαν τας έχουν… Από σήμερον 

κάμνομεν Ανάστασιν εις την Μπέρα-χώρα και εις την Μπίσιαν, ότι η περίστασις 

έτσι το καλεί, και αύριον ίσως κάμνομεν και εις τα Μέγαρα… Παρακαλούμεν 

όλοι οι Α΄ να μας δώσης το σχήμα της σημαίας της παντιέρας, δια να το 

ράψωμεν».11 

«Στις 27 Μαρτίου (1821), οι συναθροισθέντες 1.500 Δερβενοχωρίτες 

κάνουν παράκληση στην εκκλησία της Παναγίας στην Περαχώρα και 

ξεκινούν να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της Λευτεριάς».12
 

«… και ούτω συναθροισθέντες (την 27 Μαρτίου) εις τα Μεγάλα Δερβένια 

πλείονες των 1500 αφού έψαλον παράκλησιν, κατέβησαν εις Κεγχριάς, όπου 

ταυτοχρόνως επαρουσιάσθη και ο Επίσκοπος Δαμαλών Ιωνάς μετά των 

κατοίκων του Σοφικού, και των λοιπών Κωμοπόλεων και Κωμών του Κάτω 

Αχαγιέ (Ερμιονίδος και Τροιζηνίας) περίπου των 600 οπλοφόρων, οίτινες 

συνενωθέντες μετά των Περαχωριτών και λοιπών, εσχημάτισαν εν σώμα 

συγκείμενον από 2,200 Έλληνας, μεθ’ ων ήτον και ο κατά πάντα γενναίος και 

ατρόμητος ανήρ ο Γεώργιος Λύκος Χελιώτης άνευ της συγκαταθέσεως των 

Νοταραίων».13 

Τα ίδια αναφέρει και ο Ι. Φιλήμων και συνεχίζει: 
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«… Και ιδού ο πατριώτης επίσκοπος Ιωνάς επί κεφαλής εξακοσίων περίπου 

Σολυγείων (Σοφικιτών) της Κορινθίας, Τροιζηνίων και Ερμιονιτών, ο ηγούμενος 

Γρηγόριος μετά των πολλών Σαλαμινίων (Κουλουριωτών)
. 

ο Σιναΐτης και ο 

Διδασκαλόπουλος μετά των Πειραίων (Περαχωριτών), ο Αθανάσιος Μαρκέλλος 

και Ιωάννης Πανούσης μετά των Μεγαρέων, Πισσιώται δε και Ισσείς (Βιλιώται) 

υπό τον Αναγνώστην Στέφαν, μέρος Γερανέων (Κουντουριωτών) υπό τον 

Οικονόμον και άλλοι Κορίνθιοι υπό τον Παπανίκαν, συγκεντρούνται τη 30 

Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, οι μεν εν ταις Κεγχρεαίς (Κεχριαίς) οι δε κατά το 

λεγόμενον Τείχος του Ισθμού (των Εξαμιλίων). Όλοι ούτοι, περί τους χιλίους 

πεντακοσίους αριθμούμενοι, συνεφώνησαν, ίνα πολιορκήσωσι τον Ακροκόρινθον 

και αβλαβή την πόλιν τηρήσωσιν, αφ’ ης οι Τούρκοι προλαβόντες ανέβησαν εις 

το φρούριον πανέστιοι, φέροντες σιδηροδέσμιον και τον Ανδρίκον Νοταρά εκ 

διαταγής κατεπειγούσης του εν Τριπόλει Κιαμήλ βεγή. Ολίγοι δε τινες έμενον 

εντός ενός πύργου της πόλεως, του Καρά-Σούλου λεγομένου, όπως ευκολύνωσιν 

ούτω την μεταφοράν ύδατος εις το φρούριον…».14
 

Οι Οθωμανοί της Κορίνθου γρήγορα πληροφορούνται το 

επαναστατικό κίνημα της Περαχώρας και των Δερβενοχωριτών, τη 

συγκρότηση ελληνικού σώματος στρατού 2.200 περίπου ανδρών στην 

περιοχή των Κεγχριών (του αρχαίου λιμανιού της Κορίνθου στον 

Σαρωνικό Κόλπο) και στον Ισθμό και κλείνονται - με εντολή της 

Χανούμης, μητέρας του Κιαμήλ Μπέη - στο φρούριο του 

Ακροκορίνθου για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο βοεβόδας της Κορίνθου 

από τα μέσα Φεβρουαρίου βρισκόταν προσκεκλημένος του 

Καϊμακάμη στην Τρίπολη - όπως μας πληροφορεί ο Φραντζής - 

αφήνοντας στη μητέρα του τη διοίκηση και τον έλεγχο της Κορίνθου. 

Λίγοι Τούρκοι έμειναν στον πύργο του Καρά Σούλου για να 

διευκολύνουν τη μεταφορά νερού στους Οθωμανούς που κλείστηκαν 

στο φρούριο του Ακροκορίνθου ή όπως αναφέρει ο Φραντζής «ως μη 

προφθάσαντες ν’ αναβώσιν εις το φρούριον».15 

Ο Ι. Φιλήμων περιγράφει με λεπτομέρειες τις πολεμικές επιχειρήσεις 

στην περιοχή του Ισθμού, της Παλαιάς Κορίνθου και του Ακροκορίνθου, 

όπου οι Περαχωρίτες πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Διδασκαλόπουλο 

είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

«… Τη 31 μαρτίου εισήλθον οι εν ταις Κεγχρεαίς και τω Τείχει εις την πόλιν, 

ης διηρπάγησαν αι τουρκικαί οικίαι. Αι δε κατά την παραλίαν και το Διαβατίκι 

αποθήκαι του Κιαμήλ βεγή εγένοντο λάφυρον των Πειραίων ( Περαχωριτών). Τη 

1 απριλίου διεκόπη η συγκοινωνία των του Ακροκορίνθου, και η πολιορκία του 

φρουρίου ήρξατο. Τη 3 του μηνός τούτου έφθασαν δύο χαλκά τηλεβόλα, 

πεμφθέντα μετ’ άλλων πολλών πολεμοφοδίων παρά του εν Ύδρα Ιωάννου 
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Κλάδου, και δι’ αυτών πολεμηθέντες οι εν τω πύργω Τούρκοι παρεδόθησαν. Εκ 

τούτων δ’ απέστειλαν ένα οι πολιορκούντες προς τους εν τω φρουρίω, 

προτρεπομένους, ίνα παραδοθώσιν ως μη έχοντες σωτηρίας ελπίδα
. 
εκείνοι όμως 

απεκρίθησαν διά των τηλεβόλων. Εντεύθεν τη 6 Απριλίου ετέθησαν τα δύο 

τηλεβόλα κατά της πύλης του φρουρίου, δι’ ην αιτίαν οι Τούρκοι εταράχθησαν 

έτι μάλλον, θεωρούντες συστηματικά τα πράγματα. Ούτως η Κορινθία άπασα 

ωπλίσθη, και ικανοί ένοπλοι εκ του Κάτω και Επάνω τμήματος (ναχαγιέ) 

προστεθέντες, κατέστησαν την πολιορκίαν ισχυρωτέραν. 

Ταύτα διέτρεξαν κατά την επανάστασιν της Κορινθίας. Η διαγωγή των 

Νοταρών απόρροια ήτο καρδίας αδυνάτου και εντυπώσεων στιγμιαίων, ουχί δε 

και προθέσεώς τινος αντιπατριωτικής. Ήθελον ούτοι συστηματικώτερα τα 

πράγματα, ωσανεί ηδύναντο γενέσθαι τοιαύτα, και τον παρόντα καιρόν 

αναρμόδιον εθεώρουν, ωσανεί υπήρχε βεβαιότης τις περί αρμοδιότητος εν τω 

μέλλοντι. Τον πατριωτισμόν αυτών βεβαιόνει εκτός των άλλων και η από 20 

Δεκεμβρίου 1820 έγγραφος υπόσχεσις του πρεσβυτέρου της οικογενείας 

Πανούτσου Νοταρά: «… Όσον εκ μέρους μας, (έγραφε τότε προς τους εν Αιγίω 

συνελθόντας) αναδυόμεθα μετά χαράς τον προκείμενον αγώνα, ευχαριστούμενοι 

να γενώμεν «ΠΕΡΙΨΗΜΑ ΠΑΝΤΩΝ», να αποβώμεν όμως επωφελείς τω γένει 

κατά δύναμιν…» (α). Τους δε φόβους αυτών, αυξηθέντας προσκαίρως επί της 

ελεύσεως του Κεχαγιά βεγή εν τη Κορίνθω, βλέπομεν εκλείψαντας δια παντός 

από της μάχης του Βαλτετσίου, μεθ’ ην ο Πανούτσος Νοταράς συνεσυζήτει και 

συνυπέγραφεν εν Βερβένοις μετά των άλλων προκρίτων της Πελοποννήσου, 

τελευτώντος του Ιουνίου».16 

 

Η εδραίωση της Επανάστασης στην Κορινθία ήταν πια γεγονός και 

μάλιστα με μπροστάρηδες του Αγώνα τους Περαχωρίτες, τους  

Μπισιώτες και τους υπόλοιπους Δερβενοχωρίτες, ο ξεσηκωμός των 

οποίων παρακίνησε σε επαναστατική δραστηριότητα και άλλες περιοχές 

στην Αττική, στη Βοιωτία και στην Κορινθία. 

[Η διστακτική ή και αρνητική στάση των Νοταράδων δεν είχε 

επίδραση στον Κορινθιακό λαό, στον Ιερό Κλήρο και στους 

περισσότερους άλλους προκρίτους - όπως ο Θεοχαράκης Ρέντης, ο 

Αναγνώστης Οικονομόπουλος κ.λπ. - που χωρίς κανένα δισταγμό, 

πήραν μέρος στην Επανάσταση και στο πρώτο της ξεσήκωμα].17
 

Ήταν παρόντα εκεί στην προσπάθεια των επαναστατημένων Ελλήνων να 

ανακτήσουν το πολύ σημαντικό, από άποψη στρατηγικής σημασίας, 

κάστρο του Ακροκορίνθου τα ίδια πρόσωπα από την Περαχώρα και στην 

πρώτη πολιορκία του Ακροκορίνθου και στη δεύτερη, υπό την αρχηγία 

του Αναγνώστη Πετμεζά. 

«…Επανήλθον δ’ ωσαύτως συναγωνιζόμενοι και Πειραίοι (Περαχωρίτες) υπό 

τον Γεώργιον Διδασκαλόπουλον και Μεγαρείς υπό τον Πανούσην… έτι και κατά 

την παρούσαν περίστασιν θεωρούνται επαίνων άξιοι ό,τε Θεοχάρης Ρέντης, 
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Σταύρος Νικολάου, Αναγνώστης Οικονόμου, Μιχαήλ Λελέκος, Γεώργιος 

Τριανταφυλλίδης, άλλοι τε και ο εν Ύδρα Ιωάννης Κλάδος…».18 

Αλλά και στην τρίτη πολιορκία και τελικά στην παράδοση του φρουρίου 

με αρχηγό τον Νικόλαο Σολιώτη, οι Περαχωρίτες ήταν παρόντες 

επιδεικνύοντας πατριωτισμό, γενναιότητα, ηρωισμό, φιλοπατρία, 

πολεμική αρετή και θαυμαστό ήθος. Μιλώντας, για τους Περαχωρίτες 

αγωνιστές στα χέρια των οποίων, ως λάφυρα, έπεσαν οι πλούσιες 

αποθήκες του Κιαμήλ Μπέη στα πολεμικά γεγονότα της Κορίνθου, ο Ι. 

Φιλήμων αναφέρει: «Αι δε κατά την παραλίαν και το Διαβατίκι αποθήκαι του 

Κιαμήλ βεγή εγένοντο λάφυρον των Πειραίων (Περαχωριτών)» και τιμητικά 

σχολιάζει τους ίδιους, εξαίροντας την τιμιότητά τους, ο Αμβρόσιος 

Φραντζής: « … σφραγίσαντες ταυτοχρόνως και τας αποθήκας του σίτου, της 

κρίθης και του αραβοσίτου δια να διατηρώνται αι δια τα στρατόπεδα 

αναγκαιούσας τροφαί χωρίς καταχρασθώσι παρά τινός».19 

[Οι Περαχωρίτες υψώνουν πελώριο ηθικό ανάστημα μπροστά στους 

θησαυρούς και τα λάφυρα του φρουρίου (του Ακροκορίνθου), όταν αυτό 

πέφτει στα χέρια των Ελλήνων στις 14 Ιανουαρίου 1822. Για την 

προσφορά τους στον Αγώνα, για το βάρος που σήκωσαν στην πολιορκία 

- αντίθετα με άλλους - δηλώνουν με το στόμα του Γεωργίου 

Διδασκαλόπουλου: «Τ’ αφήνουμε στο Γένος».]20
 

Η κοινή απόφαση των επαναστατών προέβλεπε - εφόσον το κάστρο 

του Ακροκορίνθου παραδόθηκε ύστερα από πολύμηνη πολιορκία με 

συνθήκη - τα πολεμικά λάφυρα στο σύνολό τους να διατεθούν «υπέρ 

του Δημοσίου συμφέροντος». Τούτο όμως δεν έγινε, αλλά αντίθετα 

επικράτησε αταξία και διαρπαγή των λαφύρων, αρχικά από τα ίδια τα 

πολιτικά μέλη της Επιτροπής της Γερουσίας που ανέλαβε τη  

διαχείρισή τους - ενώ ακόμη γινόταν η καταγραφή των θησαυρών του 

Κιαμήλ Μπέη - και στη συνέχεια και από οπλαρχηγούς και άτακτα 

επαναστατικά σώματα που είχαν καταφτάσει και συρρεύσει στην 

Κόρινθο από διάφορες περιοχές για πλιάτσικο. Η λαφυραγωγία, το 

όργιο της άγριας λεηλασίας του θησαυροφυλακίου και των αποθηκών 

του Ακροκορίνθου, η αρπαγή των λαφύρων (μετρητών, πολύτιμων 

λίθων, χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων, σκευών καθώς και 

ρουχισμού και άλλων υλικών) που η αξία τους υπολογίστηκε  σε 

είκοσι εκατομμύρια γρόσια, δυστυχώς συνοδεύτηκε και από την 

καταπάτηση της συμφωνίας με τους Τούρκους που έγινε κατά την 



[39] 
 

παράδοση του φρουρίου και η οποία προέβλεπε την προστασία των 

Οθωμανών της Κορίνθου και την ασφαλή μεταφορά τους στα 

τουρκικά παράλια. Τόσο η διαρπαγή και η κατάχρηση των λαφύρων, 

όσο και η καταπάτηση της συμφωνίας για την τύχη των Τούρκων 

αιχμαλώτων ήταν απόρροια της σύγχυσης και της αταξίας που 

επικράτησε στο ελληνικό στρατόπεδο, εξαιτίας της ήδη  διαφαινόμενης 

αντιπαράθεσης πολιτικών και στρατιωτικών για τη διοίκηση και 

επιζήμιο για όλους αποτέλεσμα της έριδας μεταξύ τους, που γρήγορα 

θα γινόταν διχόνοια με ολέθρια αποτελέσματα για την εξέλιξη του 

Αγώνα. 

Εξαίρεση φωτεινή, λαμπρό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και  τιμιότητας  

η στάση των Κορινθίων στρατιωτικών αρχηγών και  απλών 

στρατιωτών - ανάμεσά στους οποίους οι Περαχωρίτες και οι λοιποί 

Δερβενοχωρίτες - που αν και κράτησαν κυρίως αυτοί το βάρος της 

Πολιορκίας του Ακροκορίνθου για εννέα ολόκληρους μήνες και 

παραστάθηκαν εκεί από την αρχή έως και το επιτυχές τέλος της 

επιχείρησης (27 Μαρτίου 1821 έως 14 Ιανουαρίου 1822) - δεν 

καταδέχτηκαν να πάρουν λάφυρα ακόμα και όταν τους προσφέρθηκε 

δελεαστικό μερίδιο από αυτά, δηλώνοντας υπερήφανα στον Δημήτριο 

Υψηλάντη: «Αφιερώνουσιν εις το Γένος το επιβάλλον αυτοίς μέρος των 

λαφύρων της ακροπόλεως (Ακροκορίνθου)»,20α αποδεικνύοντας έτσι  με 

τον καλύτερο τρόπο το αρχαίο προγονικό μεγαλείο που επίτασσε: 

«Οι Έλληνες τον αγώνα ποιούνται ου περί χρημάτων αλλά περί 

αρετής».20β
 

 

Το κάστρο του Ακροκορίνθου 
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Η εκστρατεία του Δράμαλη στην πεδιάδα του Άργους το 1822. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Η Μάχη στα Δερβενάκια 
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3. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ (σύντομη επισκόπηση) 

Για να συνδέσουμε τα ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν στην 

Κορινθία κατά την έναρξη της Επανάστασης - Ξεσηκωμός των 

Δερβενοχωρίων (27 Μαρτίου 1821), Πολιορκίες του Ακροκορίνθου και η 

παράδοση αυτού (14 Ιανουαρίου 1822) - με όσα ακολούθησαν στη 

διάρκεια του δεύτερου έτους του Αγώνα στην κορινθιακή επικράτεια 

καθώς και με την ιστορική Μάχη της Περαχώρας (Σεπτέμβριος 1822), 

που αποτελεί και το επίκεντρο της παρούσας έρευνας και μελέτης, θα 

προβούμε στη συνέχεια σε σύντομη επισκόπηση της Εκστρατείας του 

Δράμαλη καθώς και της θρυλικής Μάχης στα Δερβενάκια (26 

Ιουλίου1822), που διέσωσε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο και 

ματαίωσε τα οθωμανικά σχέδια περί καταστολής της στην έναρξή της. 

Η Εκστρατεία του Δράμαλη (Ιούνιος - Ιούλιος 1822) ήταν μεγάλης 

κλίμακας προσπάθεια των Οθωμανών να καταστείλουν την Ελληνική 

Επανάσταση στην κυριότερη εστία της, την Πελοπόννησο. Κατέληξε σε 

ολοκληρωτική αποτυχία και εξολόθρευση του μεγαλύτερου μέρους του 

οθωμανικού στρατού, στις μάχες των Δερβενακίων, του Αγιονορίου και 

σε άλλες περιφερειακές αυτών μάχες που σημειώθηκαν στην κορινθιακή 

γη και στην όμορη γη της Αιγιάλειας. 

Μετά τη ρήξη του με την Υψηλή Πύλη, την τελική του ήττα και τον 

θάνατο του Αλή Πασά Τεπελενλή των Ιωαννίνων (24 Ιανουαρίου 1822), 

οι οθωμανικές δυνάμεις υπό τον Χουρσίτ Πασά, οι οποίες είχαν 

σταθμεύσει στη Λάρισα (μεγάλο οθωμανικό στρατιωτικό κέντρο της 

εποχής), κινήθηκαν νότια, για να αντιμετωπίσουν την Ελληνική 

Επανάσταση με ισχυρότατο εκστρατευτικό σώμα. Επικεφαλής της 

στρατιάς αυτής, αποτελούμενη από περίπου 30.000 μάχιμους, τα τρία 

τέταρτα των οποίων ήταν έφιπποι, αρκετά πυροβόλα και πλήθος από 

φορτηγά ζώα, ήταν ο Μαχμούτ Πασάς της Λάρισας ή αλλιώς Δράμαλης. 

Κύριος   στόχος   του   Δράμαλη   ήταν   η   ανάκτηση   των   οχυρών   

της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τριπολιτσάς με επακόλουθο να 

συντρίψει την ελληνική εξέγερση, του Χαϊνί Ζορμπαλίκ, όπως την 

αποκαλούσαν οι Οθωμανοί. 

Με τον Δράμαλη είχαν συστρατευτεί επίσης ως υπαρχηγοί και 

σωματάρχες τμημάτων ο Ζίχναλη Χασάν Πασάς, o πρώην Μέγας 

Βεζίρης Τοπάλ ή Σεΐντ Αλή Πασάς, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών 

Ερήπ Αχμέτ Πασάς, ο περίφημος Χασάν Κασάμπασης, ο Τσαρκατζή 

Αλή Πασάς, ο Μόραλη Αλή Πασάς, ο διαβόητος Δελή ή Ντελή Αχμέτ, ο 

σπουδαίος Δελήμπασης και διάφοροι ντερεμπέηδες - αυτόνομοι μπέηδες 
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- της Μακεδονίας, Θράκης και Μαγνησίας, καθώς και τιμαριώτες όπως ο 

Εμίναγας Κιοπρουλή, ο Καστοριά Μεχμέτμπεης, ο Γιακούμπ Αγάς 

Καραοσμάνογλους κ.ά. 

Ο Δράμαλης σταθμεύοντας για λίγο στο Ζητούνι (Λαμία) περί τα τέλη 

Ιουνίου, συνέχισε την κάθοδό του προς τα νότια μέσω της Βοιωτίας, 

καταστρέφοντας, αρχικά, τη Θήβα (1 Ιουλίου 1822) και παρακάμπτοντας 

την Αθήνα, την Ακρόπολη της οποίας, «κρατούσαν» 500 άνδρες. Στο 

πέρασμα της στρατιάς του Δράμαλη, κανένα από τα ελληνικά σώματα 

ατάκτων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας δεν κατάφερε να προβάλει 

αντίσταση. Οι κάτοικοι των τόπων που διερχόταν η πολυάριθμη 

Δραμαλική στρατιά κατέφευγαν στα βουνά και σε σπηλιές, οι δε κάτοικοι 

της δυτικής  Αττικής  και  της  Μεγαρίδας  κατέφυγαν  για  ασφάλεια  

στη Σαλαμίνα, ενώ κάποιες μικρές δυνάμεις Ελλήνων που προσπάθησαν 

να υπερασπίσουν - χωρίς να διαθέτουν σχετική πολεμική εμπειρία – τα 

Μεγάλα  Δερβένια  του Κιθαιρώνα και  των Γερανείων  Ορέων  υπό   

τους Ρήγα Παλαμήδη και Θανάση Δεληγιάννη (είχαν τοποθετηθεί εκεί 

με απόφαση της Επαναστατικής Κυβέρνησης για να ελέγχουν τους 

καίριους  στρατιωτικούς  δρόμους) καθώς  και  εκείνες  στο  φρούριο  

του Ακροκορίνθου υπό τον Ιάκωβο Θεοδωρίδη (Αχιλλέα), δείλιασαν 

και διαλύθηκαν, υποχωρώντας στην Πελοπόννησο και σκορπώντας τον 

πανικό. (εικ.12) 

[Η κατάσταση των φυλάκων των ορεινών διαβάσεων των Γερανείων 

ήταν πραγματικά άθλια τη δεδομένη στιγμή με ευθύνη της Ελληνικής 

Διοίκησης που ήταν ήδη από τις αρχές της άνοιξης ενημερωμένη για τις 

κινήσεις και την επέλαση του Δράμαλη προς την Πελοπόννησο. 

Όμως οι ίντριγκες, οι διαμάχες, οι εσωτερικές συγκρούσεις και τα 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των πολιτικών άφησαν ουσιαστικά τα 

Μεγάλα Δερβένια του Κιθαιρώνα και των Γερανείων αφύλακτα 

επιτρέποντας, έτσι, την «αντουφέκιστη» και ανενόχλητη προέλαση της 

Δραμαλικής στρατιάς. Οι ελάχιστες ελληνικές δυνάμεις (750 άνδρες) με 

καταρρακωμένο ηθικό και με - μάλλον ακατάλληλη και άπειρη σε 

τέτοιου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις - αρχηγία, δεν επιχείρησαν να 

αναχαιτίσουν τους πολυάριθμους Οθωμανούς και εγκατέλειψαν άτακτα 

τις θέσεις τους. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ε. Ζαμάνος (Η Εκστρατεία του 

Δράμαλη,1964), περιγράφοντας την άσχημη κατάσταση εκείνων που 

ορίστηκαν από την Ελληνική Επαναστατική Διοίκηση, να υπερασπιστούν 

τα Μεγάλα Δερβένια: 

«Στερούνται τροφίμων και εκτός της πείνης και του φόβου που δοκιμάζουν 

ευρισκόμενοι προ πεντηκονταπλασίου εχθρού, βλέπουν εαυτούς 

εγκαταλελειμμένους από την Διοίκησιν και διοικουμένους από αρχηγούς κάθε 

άλλο παρά καταλλήλους δια την περίστασην αυτήν». 
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Και συμπληρώνει ο Αμβρόσιος Φραντζής (Επιτομή της Ιστορίας της 

Αναγεννηθείσης Ελλάδος, 1839, Β΄ τ. σελ. 200) 

« … Διαδοθείσης δε της φήμης θετικώς, και βεβαιωθείσης εκ των διαφόρων 

γραμμάτων της εις την Πελοπόννησον αφεύκτου μεγάλης εκείνης στρατολογίας 

των Οθωμανών, μόλις τελευταίον κατωρθώθη το να διορισθώσιν 700 Έλληνες 

δια τον Ισθμόν των Δερβενίων, και επί κεφαλής ο Γεώργιος Σέκερης, ο Γ. 

Αγαλόπουλος, ο Μπιλίδας, και άλλοι Καπιτάνοι, τροφοδότης δε και φροντιστής 

του στρατοπέδου αυτού ο Ρήγας Παλαμήδης
. 

αλλ’ οι άνθρωποι ούτοι άπειροι 

όντες όλως δι’ όλου στρατηγηματικών γνώσεων, και αγύμναστοι παντάπασιν εις 

τα όπλα κατά την εποχήν εκείνην, άμα ότε είδον μακρόθεν την πληθύν των 

εισβαλλόντων εις την Πελοπόννησον Οθωμανών, εγκαταλιπόντες τας θέσεις των 

Δερβενίων, επέστρεψαν με απαραδειγμάτιστον και ανέλπιστον δειλίαν και 

φόβον». 

Όσο δε για τους Δερβενοχωρίτες μαχητές - τους διαχρονικούς φύλακες 

των Μεγάλων Δερβενίων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας - και τους 

Περαχωρίτες ειδικότερα - όπως ο Αντώνης Γ. Κουκουλάς (Στ’ αχνάρια 

του τόπου μου, 1990, σελ. 142) αναφέρει « … μπροστά στην επερχόμενη 

τουρκική λαίλαπα, στην ανικανότητα της Διοίκησης να πάρει τα 

απαραίτητα μέτρα για οχύρωση των Δερβενίων στον κατάλληλο χρόνο, 

σε συνεννόηση με τους λοιπούς Δερβενοχωρίτες, και κάτω από τη 

βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος εξανδραποδισμού τους ήταν βέβαιος από τις 

ορδές του Δράμαλη … προτίμησαν την αναδίπλωση για να δράσουν την 

κατάλληλη στιγμή». Οι ίδιοι δικαιολογούν τη στάση τους στην κάθοδο 

του Δράμαλη σε επιστολή (των Χ. Αναγνώστη, Οικονόμου, Χατζή 

Στάμου, Γ. Διδασκαλόπουλου, Σακελλαρίου και Χ. Λογοθετόπουλου) 

από την Περαχώρα με ημερομηνία 8 Ιουλίου 1822 προς τον Υδραίο Ν. 

Τομπάζη: 

«… Ημείς, κύριε, εάν είχαμεν τας φαμελίας μας εις ασφάλειαν και να μας 

επρόφθανεν Πελοποννησιακόν στράτευμα, βέβαια δεν εισχωρούσεν ο εχθρός εις 

τα Ντερβένια …. Ημπορείτε να βεβαιωθήτε όπου τα έξω χωρία μόλις 

επρόφθασαν να ασφαλίσουν τας φαμελίας των, καθώς και ημείς εδώθεν από τα 

εχθρικά πλοία, από το χρέος μας δεν ελείψαμεν». 

 

Πηγή Α. Κουκουλάς (Στ’ αχνάρια του τόπου μου, 1990, σελ. 142 Παραπομπή στο 

Αρχείο της Ύδρας, τ. Η΄, σελ. 361, 363) 

 

Επίσης ο Νικόλαος Σπηλιάδης(εικ.3) (Απομνημονεύματα, 1851, τόμος Α΄, 

σελ. 391-392) γράφει για τις προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις των 

Δερβενοχωριτών προς τους οπλαρχηγούς και την Επαναστατική 

Κυβέρνηση για ενίσχυση της φρουράς των Μεγάλων Δερβενίων, εν όψει 

της προέλασης των ορδών του Δράμαλη: 

«Οι Δερβενοχωρίται πληροφορηθέντες ότι εχθροί απειροπληθείς ήρχοντο, 

κάμνουσι παρατηρήσεις εις τους αρχηγούς ότι, δεν ήτο δυνατόν ν’ ανθέξωσιν 

όντες ολίγοι οι Έλληνες, και ότι έπρεπε ν’ αποχωρήσωσιν. Οι αρχηγοί δεν 
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επίστευον ότι ήρχοντο Τούρκοι. Ενόμισαν δε ότι οι Δερβενοχωρίται 

Κολοκοτρωνίζοντες, ήθελον να τους φοβίσωσι ραδιουργούντες, δια να τους 

βιάσωσι ν’ αποχωρήσωσιν. ανηνέχθησαν μ’ όλον τούτο προς την Κυβέρνησιν 

ζητούντες να στείλη στρατεύματα εις βοήθειαν. Αλλά και η Κυβέρνησις ουχ 

ήττον δεν επίστευεν ότι ήρχοντο Τούρκοι. οι δε Δερβενοχωρίται μαθόντες ότι 

επλησίαζον εις τας Θήβας, ειδοποίησαν τους αρχηγούς. Τότε δη πεισθέντες και 

αυτοί, απεχώρησαν και υπέστρεφον εις την Ακροκόρινθον, όπου εσκόπευον και 

να κλεισθώσιν εις βοήθειαν της φρουράς»]. 

 
Τελικά ο Δράμαλης έφθασε με τον στρατό του στην Κόρινθο στις 5 

Ιουλίου όπου και στρατοπέδευσε και στις 7 Ιουλίου κατέλαβε τον 

Ακροκόρινθο αμαχητί, έχοντας βιαστικά εγκαταλείψει προηγουμένως οι 

υπερασπιστές του, τον χώρο. Οι θησαυροί του Κιαμήλ Μπέη, περιήλθαν 

στην κατοχή του, όπως και η χήρα του την οποία και νυμφεύθηκε. 

Στη συνέχεια συγκάλεσε συμβούλιο για να αποφασίσει την πορεία της 

εκστρατείας του. Οι σύμβουλοί του με προεξέχοντα τον Σέρεζλη 

Γιουσούφ Πασά, φρούραρχο της Πάτρας, που είχε ξεθαρρέψει από τη 

λύση της πολιορκίας των Πατρών, αλλά και ο Μόραλη Αλή Πασάς που 

γνώριζε την περιοχή του, πρότειναν να κάνει βάση του την Κόρινθο, 

σύμφωνα και με το παλαιότερο σχέδιο του Χουρσίτ Πασά, και να 

συγκεντρώσει ισχυρό στόλο στο λιμάνι της. Ο Δράμαλης όμως, μετά και 

από τις πληροφορίες που του έδωσαν οι κατάσκοποί του ότι ο δρόμος 

είναι ελεύθερος από Επαναστάτες, και με δεδομένο ότι ο οθωμανικός 

στόλος παρέμενε στην Πάτρα αναμένοντας τον νέο Καπουδάν Πασά, 

αποφάσισε    να    συνεχίσει    την    επέλασή    του    με    κατεύθυνση 

την Αργολίδα και από εκεί να προχωρήσει στο Ναύπλιο. 

Έτσι πέρασε από το στενό των Δερβενακίων και έφτασε ανενόχλητος 

και «αντουφέκιστος» στο Άργος στις 12 Ιουλίου, στα περίχωρα του 

οποίου, και στρατοπέδευσε. Παράλληλα έστειλε στ’ Ανάπλι ένα μικρό 

απόσπασμα του ιππικού της εμπροσθοφυλακής από 50 ιππείς υπό τον 

Μόραλη Αλή Πασά, ορίζοντάς τον φρούραρχο Ναυπλίου προκειμένου να 

λύσει την υπό των Ελλήνων πολιορκία της φρουράς - που ήταν ήδη 

έτοιμη να παραδοθεί - και να ετοιμάσει την πόλη για μεγαλοπρεπή 

υποδοχή. Πράγματι ο «Πελοποννήσιος» αυτός αξιωματούχος έγινε 

πανηγυρικά δεκτός στο Ναύπλιο όπου και ανέλαβε τα νέα του 

καθήκοντα. 

Η είδηση της εισβολής του Δράμαλη στην Πελοπόννησο καθώς και η 

αναφορά στην τεράστια στρατιά του σκόρπισε τον πανικό. Απελπισμένοι 

οι χωρικοί εγκατέλειψαν τα χωριά τους αναζητώντας καταφύγιο στα 

βουνά. Η δε Επαναστατική Κυβέρνηση που έδρευε τότε στο Άργος, αντί 

με το παράδειγμά της να δώσει θάρρος στον κόσμο, λιποψύχησε και τα 

περισσότερα μέλη του Εκτελεστικού, της Βουλευτικής Επιτροπής και 
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Μινίστροι (υπουργοί), ξεπερνώντας σε ταχύτητα την άτακτη φυγή των 

κατοίκων, έσπευσαν πανικόβλητοι στους Μύλους Αργολίδας όπου και 

επιβιβάστηκαν σε δύο πλοία - ημιολίες - που βρίσκονταν εκεί, μία των 

Κουντουριωτών και μία του Σπετσιώτη Κολομπόταση, με τις οποίες στη 

συνέχεια ανοίχτηκαν στον Αργολικό Κόλπο. 

Παράλληλα στο Άργος είχαν καταφύγει και ο Δημήτριος Υψηλάντης με 

λίγους ατάκτους του, αλλά και οι πρόκριτοι της Κορίνθου που έντρομοι 

ανακηρύττουν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη Αρχιστράτηγο με απόλυτη 

ελευθερία δράσης. Μέσα σ’ εκείνη την ατμόσφαιρα του τρόμου, της 

σύγχυσης και της αναρχίας, ένεκα πανικού, δύο ιστορικές μορφές 

ξεχωρίζουν και επιβάλλονται, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο 

Δημήτριος Υψηλάντης λαμβάνοντας τη θαρραλέα απόφαση της άμεσης 

σύγκρουσης με τις δυνάμεις του Δράμαλη. 

Κύριο πρόβλημα ήταν ο τεράστιος οθωμανικός στρατός σε αντίθεση με 

τις σχεδόν ανύπαρκτες ελληνικές δυνάμεις ατάκτων, έπειτα μάλιστα από 

τις άστοχες εκείνες κυβερνητικές διαταγές στρατολόγησης για 

δημιουργία τακτικού στρατού υπό των προκρίτων, που το μόνο που είχαν 

επιφέρει ήταν η σύγχυση και η έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των 

στρατολογημένων και τελικά η διάλυσή τους, αφού καμία επιχείρηση δεν 

ανέλαβαν (οι πρόκριτοι). Έτσι αναζητήθηκαν τρόποι ή συνθήκες που θα 

μπορούσαν να μειώσουν την επιχειρησιακή ικανότητα του εχθρού αλλά 

και πίστωση χρόνου για ανασυγκρότηση ελληνικών μονάδων ατάκτων. 

Λύση στην πρώτη περίπτωση έδινε η ίδια η μορφολογία του ελληνικού 

εδάφους που δεν ήταν τίποτε άλλο από την εκμετάλλευση των ορεινών 

περασμάτων, για δε τη δεύτερη επιλέχθηκε ο αντιπερισπασμός με 

συνεχείς οχλήσεις προκειμένου να επέλθει διάσπαση της εχθρικής 

δύναμης, ή χρονική καθήλωση με ταυτόχρονη εφαρμογή παθητικής 

άμυνας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση των ατάκτων. Πρώτη 

ενέργεια παθητικής άμυνας ήταν η άμεση διαταγή της πυρπόλησης όλων 

των γεννημάτων και καρπών του αργολικού κάμπου και η απομάκρυνση 

όλων των κοπαδιών αιγοπροβάτων και των βοοειδών από την περιοχή. 

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, αν και πρόεδρος τότε της Βουλευτικής 

Επιτροπής δεν μιμήθηκε την ιταμή φυγή σε πλοία αλλά έσπευσε στους 

Μύλους, όπου και συγκρότησε ομάδα 700 ανδρών αναλαμβάνοντας την 

εκτέλεση των αντιπερισπασμών, ενισχύοντας αρχικά την Ακρόπολη του 

Άργους, το φρούριο Λάρισα, που στο μεταξύ είχε προκαταλάβει ο 

Μανιάτης οπλαρχηγός Καραγιάννης με τους συντρόφους του. Ο δε 

Γέρος του Μοριά αναλαμβάνοντας την ανασυγκρότηση ατάκτων 

δυνάμεων περιέτρεχε έφιππος την ύπαιθρο της Αρκαδίας καλώντας τους 

Έλληνες στα όπλα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν ο Νικηταράς και   

ο Παπαφλέσσας που είχαν προστρέξει εξ’ αρχής. 
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Η δυνατή φωνή του Κολοκοτρώνη αντήχησε σ’ όλη την Πελοπόννησο 

και χιλιάδες μαχητές άρχισαν να τον ακολουθούν. Ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης ήταν τελείως αγράμματος πλην όμως, παράλληλα με τις 

ηγετικές του ικανότητες είχε το χάρισμα να μεταδίδει αυτό που πίστευε, 

διεγείροντας πάντα υπέρ αυτού τα αισθήματα των Ελλήνων. Εν 

προκειμένω στους εγερτήριους λόγους του δεν περιοριζόταν μόνο στις 

έννοιες πατρίδα, θρησκεία και δόξα αλλά ήξερε να διεγείρει τις 

ισχυρότερες λαϊκές προλήψεις, βεβαιώνοντας ότι πλήθος οιωνών όπως 

αρνιά, περιστέρια και κοράκια προαναγγέλλουν τη βέβαιη καταστροφή 

του Δράμαλη. 

Την ημέρα που ο Δράμαλης στρατοπέδευσε στο Άργος, ο Κολοκοτρώνης 

ξεκινούσε από την Τρίπολη έχοντας συγκεντρώσει πολυάριθμους 

ατάκτους που συνεχώς αυξάνονταν. 

Η οθωμανική στρατιά του Δράμαλη φάνταζε σαν τον Γολιάθ μπροστά 

στον Δαυίδ, έναντι των συναθροισθέντων ανδρών του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη. Μεγάλη στρατιωτική δύναμη, πρωτοφανή για την  

περιοχή της Ελλάδας από την αρχή της Τουρκοκρατίας, από περίπου 

30.000 μαχητές, εκ των οποίων τα 3/4 αποτελούσαν ιππείς, 

επικουρούμενοι από έξι κανόνια φερόμενα σε άμαξες. Σημειώνεται όμως 

ότι απ’ όλη αυτή τη δύναμη μόνο το 1/3 αποτελούσε τακτικό οσμανικό 

στρατό, τα υπόλοιπα 2/3 συγκροτούνταν από ατάκτους σκληρούς 

ντελήδες (ριψοκίνδυνους), Τουρκαλβανούς (μουσουλμάνους Αλβανούς), 

παλαίμαχους προηγούμενων εκστρατειών, συνεπώς έμπειρους αλλά και 

οπλισμένους με καινούρια όπλα. Η διοικητική μέριμνα όμως μιας τέτοιας 

μεγάλης σε μέγεθος στρατιάς ήταν δυσανάλογα ανεπαρκής. 

Η κίνηση της στρατιάς αυτής ακολουθούσε το οσμανικό τυπικό της 

συνεχούς φάλαγγας όπου προηγούνταν οι δερβίσηδες και οι ιερωμένοι, 

αγέρωχοι και υπό ενθουσιασμό αλαλάζοντας. Αυτούς ακολουθούσαν 

τύμπανα και άλλα βροντώδη όργανα σε ρυθμικούς ήχους, των οποίων 

έπονταν ο έφιππος αρχιστράτηγος με το επιτελείο, τις σημαίες, και τη 

φρουρά του και ακολούθως ο τακτικός στρατός που έψελνε στίχους του 

Κορανίου. Τούτων ακολουθούσαν τα άτακτα στίφη, που άλλοι 

τραγουδούσαν, ή αλάλαζαν, ή πυροβολούσαν στον αέρα. Τελευταίο, 

ακολουθούσε ένα πλήθος από υποζύγια, κάρα, φορτωμένα με τρόφιμα 

και πολεμοφόδια, υπηρέτες, υπαλλήλους και τεχνίτες. Ακολουθούσαν και 

Εβραίοι που είχαν καθήκοντα τροφοδοτών. Εκατέρωθεν της φάλαγγας 

περιέτρεχαν καλπάζοντας οι ιππείς προκαλώντας τεράστια σύννεφα 

κονιορτού σε όλο το μήκος της. Οι δε ήχοι τυμπάνων, οι αλαλαγμοί, οι 

κρότοι των όπλων και τα χλιμιντρίσματα των αλόγων ενισχύονταν από 

την αντήχηση μέσα σε χαράδρες. Ο Φ. Πουκεβίλ(εικ.7) (Γάλλος ιατρός, 

περιηγητής, διπλωμάτης, ιστορικός συγγραφέας, ακαδημαϊκός και 

σημαντικός Φιλέλληνας) περιγράφοντας την αναρίθμητη στρατιά του 
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Δράμαλη παρομοιάζει τον θόρυβό της με μυκηθμούς παμμέγιστης αγέλης 

ταύρων σε εξόρμηση. 

Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αποτελούσαν περιστασιακά σώματα 

ατάκτων Πελοποννησίων, κυρίως γεωργών και κτηνοτρόφων που είχαν 

εγκαταλείψει τις εργασίες τους και είχαν πρόχειρα στρατολογηθεί από 

τους καπεταναίους και τους οπλαρχηγούς. Αυτοί ήταν μερικώς 

οπλισμένοι με παλιά τουφέκια και σπαθιά ενώ πολλοί από αυτούς ως 

οπλισμό έφεραν αγροτικά εργαλεία όπως τσουγκράνες, δρεπάνια και 

μαχαίρια. Αν και ασύντακτοι και απειθάρχητοι ήταν ικανότατοι σε 

γιουρούσια (καταδρομικές, αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις) κλεφτοπόλεμου 

και ιδιαίτερα εκπληκτικοί σε όλους τους τύπους ακροβολισμών και 

προκαλύψεων καθώς και σε ταχύτατες διαβάσεις ορεινών όγκων. Βέβαια 

στερούνταν σε ιππικό σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα, γεγονός που τους 

στερούσε τη δυνατότητα καταδίωξης του εχθρού μετά από μάχες. Έτσι 

σε νικηφόρες εκβάσεις περιορίζονταν, στη συνέχεια, στη λαφυραγωγία 

για αποκατάσταση των ελλείψεών τους όπως π.χ. πιστόλες, τουφέκια, 

βόλια, σπάθες (γιαταγάνια), κανόνια και μπάλες καθώς και διάφορα 

υποζύγια (άλογα, καμήλες, μουλάρια κ.λπ.), ή είδη εκστρατείας ( 

καζάνια, σκηνές κ.λπ.). Η διανομή όλων αυτών γινόταν πάντα υπό την 

επιμέλεια των οπλαρχηγών και καπεταναίων. 

Υπό τον αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στρατολογήθηκαν 

τουλάχιστον 6.000 πεζοί, ενώ άλλοι 2.000 υπό τους αρχηγούς Υψηλάντη, 

Νικηταρά και Παπαφλέσσα. Μεταξύ δε αυτών των δυνάμεων υπήρχαν 

και 100 Μακεδόνες υπό τον καπετάν Γάτσο. 

Ο Δράμαλης φθάνοντας με το ασκέρι του στο Άργος στις 12 Ιουλίου 

αντελήφθη την ερήμωση του κάμπου, πλην όμως αποφάσισε να 

στρατοπεδεύσει, προκειμένου να καταλάβει το κάστρο Λάρισα, μη 

θέλοντας στην πορεία του για την Τρίπολη ν’ αφήσει πίσω του εχθρικές 

εστίες. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι το κάστρο 

Λάρισα ήταν και το πρώτο κατά τη κάθοδό του στην Πελοπόννησο που 

πρόβαλε αντίσταση, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι σ’ αυτό οι Αργείοι 

είχαν αποθηκεύσει τις περιουσίες τους καθώς και πολλά τρόφιμα. Έτσι 

ξεκίνησε από την επομένη, η πολιορκία του κάστρου. 

Μέρα με τη μέρα όμως ο οθωμανικός στρατός άρχισε να αντιμετωπίζει 

σοβαρά επισιτιστικά προβλήματα. Κατά σύμπτωση, το καλοκαίρι του 

1822 ήταν ιδιαίτερα θερμό, την άνοιξη υπήρξαν λίγες βροχοπτώσεις και 

τα περισσότερα πηγάδια και ρέματα γύρω από το Άργος είχαν στερέψει. 

Τα δε σταφύλια κάποιων μικρών αμπελώνων ήταν ακόμα άγουρα που 

προκαλούσαν πυρετούς και δυσεντερίες σε όσους τα έτρωγαν. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες ο Δράμαλης άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τη διακοπή 

της εισβολής και την επάνοδο στην Κόρινθο. 
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Στις 20 Ιουλίου οι Μύλοι Αργολίδας αποτελούν το στρατηγείο των 

Ελλήνων αγωνιστών πέριξ των οποίων έχουν συρρεύσει τα ελληνικά 

σώματα ατάκτων. Στο συμβούλιο που ακολουθεί αποφασίζεται, με 

προτροπή του Κολοκοτρώνη, ο εγκλωβισμός του εχθρού στον αργολικό 

κάμπο, με αποκλεισμό των στενών των Δερβενακίων και ισχυρή άμυνα 

του Αχλαδόκαμπου και των Μύλων. Παράλληλα αποφασίστηκε ο 

απεγκλωβισμός των πολιορκημένων του κάστρου Λάρισα του Άργους, οι 

οποίοι είχαν αρχίσει να υποφέρουν από ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό. 

Άλλωστε ο αντικειμενικός σκοπός για τον οποίο και είχαν εγκλειστεί, η 

καθήλωση του Δράμαλη στο Άργος, είχε επιτευχθεί και έδωσε τον 

απαιτούμενο χρόνο στρατολόγησης και συγκέντρωσης των ελληνικών 

στρατευμάτων. Έτσι το βράδυ στις 23 Ιουλίου διατάχθηκαν κάποια 

τμήματα να προσβάλουν απ’ όλες τις πλευρές τον χώρο. Μέσα στη 

νυκτερινή εκείνη ταραχή ειδοποιημένοι κατάλληλα οι πολιορκημένοι 

εξήλθαν ασφαλώς και ενώθηκαν με τα ελληνικά τμήματα. 

Στις 26 Ιουλίου ο Δράμαλης αποφάσισε να επιστρέψει προσωρινά στην 

Κόρινθο και κινήθηκε προς τα Δερβενάκια, ένα στενό που ενώνει την 

αργολική με την κορινθιακή πεδιάδα. Η προσπάθειά του αυτή απέτυχε 

στη μάχη των Δερβενακίων και του Αγίου Σώστη, στις 26 Ιουλίου. Η 

δεύτερη μάχη διεξήχθη στο Αγιονόρι, στις 28 Ιουλίου καθώς ο 

Δράμαλης, ξεκινώντας πάλι από την Τίρυνθα, δοκίμασε την τύχη του 

στην τρίτη διάβαση προς την Κόρινθο. Σε αυτές τις καθοριστικές μάχες, 

η στρατιά του Δράμαλη υπέστη βαριές απώλειες, αλλά ο κύριος όγκος 

της διατηρήθηκε, αν και με καταρρακωμένο το ηθικό. 

Υπολογίζεται ότι στη Μάχη στα Δερβενάκια που ήταν μια από τις 

σημαντικότερες μάχες του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και μια από τις 

φονικότερες μάχες της Ελληνικής Επανάστασης φονεύτηκαν πάνω από 

3.00 Οθωμανοί, ενώ στη Μάχη του Αγιονορίου που ακολούθησε οι 

ελληνικές δυνάμεις έδωσαν τη χαριστική βολή στον Δράμαλη και η 

κλεισούρα του Αγιονορίου έγινε ο τάφος επιπλέον περίπου 1.000 

Τούρκων. Το ασκέρι των 30.000 ανδρών είχε σκορπίσει, όπως είχαν 

σκορπίσει και οι αμύθητοι θησαυροί που κουβαλούσε καθώς, ως λάφυρα, 

έπεσαν στα χέρια των Αγωνιστών της μάχης. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ο εμπνευστής, σχεδιαστής και 

πρωτεργάτης της νίκης. Όταν οι Έλληνες βρίσκονταν σε πανικό και 

έψαχναν δρόμο διαφυγής, με την επιμονή του και τη δραστηριότητά του 

κατόρθωσε να συντάξει και να οργανώσει στρατό και με το στρατηγικό 

του σχέδιο έφθειρε τη στρατιά του Δράμαλη στον κάμπο του Άργους. 

Αυτός επέμεινε να ερημώσουν τον τόπο από τα σιτηρά και τα τρόφιμα, 

ώστε να μην βρίσκει ο Δράμαλης τρόφιμα και ζωοτροφές. Αυτός 

επέμεινε να πιάσουν έγκαιρα τα στενά των Δερβενακίων για να τους 

χτυπήσουν εκεί, πιστεύοντας πως ο Δράμαλης δεν θα προχωρούσε 
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βαθύτερα στην Πελοπόννησο, αλλά θα επέστρεφε στην Κόρινθο. Παρόλο 

που οι άλλες γνώμες στο πολεμικό συμβούλιο ήταν αντίθετες, πήρε 

επάνω του όλη την ευθύνη, οδηγώντας τους Έλληνες Επαναστάτες στην 

τελική νίκη. Έτσι, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στάθηκε ο οργανωτής και 

κύριος αυτουργός αυτής της νίκης που έσωσε την Επανάσταση και 

εξασφάλισε την Ελευθερία στη νεότερη Ελλάδα. (Πηγή: el.wikipedia.org) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
 

Ο θριαμβευτής της Μάχης στα Δερβενάκια 

Νικηταράς ο «Τουρκοφάγος» 
 

Ήρωας της Μάχης στα Δερβενάκια και 

επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων στη 

Μάχη της Περαχώρας 
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4. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

 

Δεν θα ήταν υπερβολή - να διατυπώσει κανείς την άποψη και τη 

διαπίστωση - πως η Μάχη της Περαχώρας ολοκλήρωσε απόλυτα 

επιτυχημένα το Έπος της Μάχης στα Δερβενάκια (26-28 Ιούλη1822), η 

οποία, ασφαλώς, συντελέστηκε χάριν της στρατηγικής ευφυΐας και 

πολεμικής εμπειρίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επιπλέον η Μάχη της 

Περαχώρας πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο συνδυασμό με τη νικηφόρα 

για τις ελληνικές δυνάμεις ναυμαχία των Σπετσών και του Αργολικού 

Κόλπου21, που δόθηκε την ίδια χρονοημερομηνία22 (8, 9- 11/9/1822).Το 

«ταυτόχρονον» των δύο πολεμικών συγκρούσεων έγινε με βάση ένα πολύ 

καλά μελετημένο σχέδιο των Οθωμανών, για την εξουδετέρωση των 

πολύ θλιβερών και οδυνηρών γι’ αυτούς συνεπειών της καταστροφής της 

διαβόητης «Στρατιάς του Δράμαλη»,23 που επιχείρησε να πνίξει στο αίμα 

την Επανάσταση στον Μοριά κατά τον δεύτερο χρόνο της εκδήλωσής 

της. 

Μετά τη «νίλα του Δράμαλη» στα Δερβενάκια, έτσι όπως πολύ εύστοχα η 

λαϊκή γλώσσα  αποτύπωσε τη μεγάλη καταστροφή των οθωμανικών 

δυνάμεων υπό τον αρχιστράτηγο Μαχμούτ Πασά Δράμαλη, που δόθηκε 

σε δύο από τα τέσσερα μικρά ορεινά περάσματα (δερβενάκια), μεταξύ 

Κορίνθου και κοιλάδας του Άργους, ο ηττημένος και βαριά ταπεινωμένος 

Τούρκος πασάς αναγκάστηκε με ό,τι απέμεινε από ηθικό και 12.00024 

περίπου άντρες - κατόπιν συνεννόησης με τους Τούρκους των Πατρών - 

να καταφύγει και να υποχωρήσει στην Κόρινθο. 
 

«Ο Δράμαλης, τροφοδοτούμενος από τας Πάτρας, μέσω του ελεγχομένου υπό 

Τουρκικών πλοίων Κορινθιακού κόλπου, είχε την υποχρέωσιν ν’ αναμείνει την 

εκ Λαμίας έλευσιν της Στρατιάς του Χουρσίτ εις Κόρινθον, προς επανάληψιν της 

αποτυχούσης εκστρατείας. Εν τω μεταξύ, η κατοχή της Κορίνθου θα ελάφρυνε 

την πίεσιν των επαναστατών εις το πολιορκούμενον πάλι Ναύπλιον, μη 

αποκλειομένης και της εκείθεν προσπαθείας προς τροφοδότησίν του».25
 

 

Ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 30 Ιουλίου 1822 

συγκάλεσε έκτακτο πολεμικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν οι 

επικεφαλείς των οργανωμένων ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων. Στο 

στρατιωτικό συμβούλιο - αν και εκτέθηκαν πολλές και διαφορετικές 

απόψεις για τη συνέχιση του Αγώνα και για την εκ νέου επιχείρηση 

ολοκληρωτικής καταστροφής των υπολειμμάτων της Δραμαλικής στρατιάς 

- στο τέλος, προκρίθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο του Γέρου του 

Μοριά που προέβλεπε να αποκλειστεί ο Δράμαλης και η αποδεκατισμένη 

στρατιά του στην Κόρινθο και να καταληφθούν από τις ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις όλες οι δίοδοι διαφυγής των Οθωμανών προς Πάτρα, Ναύπλιο 

και Στερεά Ελλάδα, έτσι ώστε να μην προλάβει να ανασυνταχτεί το 

οθωμανικό στράτευμα και να αναγκαστεί τελικά να παραδοθεί. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AD%CE%BD%CE%B9
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«…Ο Κολοκοτρώνης ψηφισθείς εις ανταμοιβήν τοσούτων λαμπρών 

κατορθωμάτων παρά τε του Στρατού και παρά της Πελοποννησιακής Γερουσίας 

Αρχιστράτηγος, ουδέποτε εβράδυνε να εξακολουθήση το σχέδιό του, να 

καταστρέψη τους παρά την Κόρινθον συγκεντρωμένους Τούρκους δια της πείνης, 

ως εν Αργολίδι».26
 

 

Έτσι ο πρίγκιπας  Δημήτριος Υψηλάντης και ο Νικηταράς (Νικήτας 

Σταματελόπουλος) πήραν την εντολή να αποκλείσουν και να οχυρώσουν 

τον Ισθμό της Κορίνθου και των Μεγάλων Δερβενίων, ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος από τη Ρούμελη κλήθηκε να καταλάβει καίριες θέσεις στα 

Γεράνεια Όρη και να αποκλείσει τα στενά περάσματα της Μεγαρίδας, ο 

ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε τη δυτική παραθαλάσσια οδό 

προς την Πάτρα «κρατώντας» μαζί με τον Γιατράκο, Πλαπούτα, Δ. 

Δεληγιάννη και Χριστόπουλο θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του χωριού 

Σούλι Κορινθίας, ενώ ο γιος του Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης τη 

θέση Βασιλικά της Αρχαίας Σικυώνας. Ελληνική φρουρά, τέλος, 

τοποθετήθηκε για να ελέγχει την κατάσταση στις νότιες διόδους μεταξύ 

Κορίνθου και Άργους (Αγιονόρι, Κλένια, Άγιος Βασίλειος, Μπερμπάτι). 

Ιδιαίτερη σημασία ο Αρχιστράτηγος έδωσε στην οχύρωση του Ισθμού και 

στον αποκλεισμό των Μεγάλων Δερβενίων των Γερανείων στα 

βορειοανατολικά, αφού ήταν τα μοναδικά χερσαία περάσματα απ’ όπου θα 

μπορούσαν να καταφθάσουν οι Οθωμανοί της Ρούμελης και της 

Θεσσαλίας για να ενισχύσουν με τρόφιμα και στρατιωτική βοήθεια τον 

Δράμαλη στην Κόρινθο. Έτσι, ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Νικηταράς και ο 

αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας) αναλαμβάνουν την πολύ 

δύσκολη αυτή αποστολή,  πλαισιωμένοι  από γενναίους οπλαρχηγούς 

Μοραΐτες και Δερβενοχωρίτες όπως ο Αλέξης Νικολάου, ο Διονύσιος 

Ευμορφόπουλος, ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος, ο Αντώνης 

Κολοκοτρώνης, ο Παναγιώτης Κεφάλας κ.ά.27
 

 
«… Ο Υψηλάντης, ο Νικήτας και ο Δικαίος (Παπαφλέσσας) μετέβησαν εις τον 

Ισθμόν και έκλεισαν τας διόδους εκείνας, συνάξαντες τους Δερβενοχωρίτας…».28
 

 

Για να τρομοκρατήσει και να πανικοβάλλει, ο Γέρος του Μοριά,  

ακόμη περισσότερο τους αποκλεισμένους στην Κόρινθο Τούρκους, 

ώστε να μην επιχειρήσουν έξοδο διαφυγής, μηχανεύεται διάφορα 

τεχνάσματα. Δίνει εντολή κάθε βράδυ στους Έλληνες των γύρω από 

την Κόρινθο περιοχών ν’ ανάβουν φωτιές στα δάση και τα βουνά για 

να φαίνεται απ’ το οθωμανικό στρατόπεδο του Ακροκορίνθου ότι 

έχουν συγκεντρωθεί πολλά ελληνικά στρατεύματα και να δίνεται η 

εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερα από τα πραγματικά. 

 
«… Πρωτήτερα όμως (ο Κολοκοτρώνης) είχε διατάξει όλα τα σώματα γύρωθεν 

της Κορίνθου, όπου ευρεθούν την αυτήν βραδυάν, ν’ ανάψουν φωτιαίς πολλές εις 
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τα δάση και τα βουνά, όπου φαίνονται από το φρούριον (Ακροκόρινθος) και να ταις 

διατηρήσουν πολλαίς ώρες και βραδυαίς, και είχεν ειδοποιήσει και τον Διονύσιον 

Ευμορφόπουλον τον αρχηγόν του Δερβενοχωρίου, καθώς και τον Διονύσιον 

Πανούσην Μεγαρίτην να βάλουν και αυτοί φωτιαίς εις το αντικρυνόν μέρος του 

φρουρίου
. 
αλλά τούτο και εις την Πέρα Χώραν έγεινεν».29

 

 

 

 
Η κατάσταση - εν τω μεταξύ, και καθώς περνούσαν οι ημέρες του 

στενού αποκλεισμού - των παραμενόντων στην Κόρινθο Οθωμανών 

στρατιωτών ήταν άσχημη. Από αυτούς πολλοί ήταν τραυματίες και 

άρρωστοι, εξαντλημένοι από την πολύμηνη ανεπιτυχή εκστρατεία, με 

πεσμένο ηθικό και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να θεωρηθούν 

αξιόμαχοι για να επαναλάβουν προσπάθεια αντιμετώπισης της 

κατάστασης στην επαναστατημένη Πελοπόννησο. Τη δυσμενή θέση 

των Οθωμανών και τη δυσχερή παραμονή τους στην περιοχή της 

σημερινής Αρχαίας Κορίνθου επέτεινε επιπλέον το νοσώδες κλίμα της 

τοποθεσίας, η έλλειψη τροφίμων και ζωοτροφών, οι στερήσεις και οι 

επιδημίες που μάστιζαν την πολιορκημένη, από τους Έλληνες, πόλη. 

Αλλά και ο ίδιος ο Σερασκέρης Δράμαλης - Μαχμούτ Πασάς της 
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Δράμας ήταν άρρωστος από ελονοσία και παράτυφο και είχε περιπέσει 

σε βαριά κατάθλιψη. 

Για να αντιμετωπιστεί η αντίξοη, επιζήμια και επιβλαβής αυτή 

κατάσταση για το αποδεκατισμένο οθωμανικό στρατόπεδο σε 

αλλεπάλληλες συσκέψεις του επιτελείου του αξιοθρήνητου Δράμαλη 

Πασά, 
«… που το αποτελούσαν “πρώην” μεγάλοι Βεζύρηδες, πασάδες, επίσημοι, 

που είχαν κάνει και Υπουργοί και διάφοροι μπέηδες και αγάδες από τη 

Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μαγνησία… ανάμεσά τους ο Ζίχναλη - Χασάν 

Πασάς, ο Τοπάλ-Αλή Πασάς, ο Έρσιπ Αχμέτ Πασάς, ο Μόραλη Αλή Πασάς 

και ο Δελήμπασης Δελή-Αχμέτ, περίφημος Τουρκαλβανός Αρχηγός του 

Ιππικού, ο Μεχμέτ-Μπέης, ο Γιακούπ-Πασάς Καραοσμάνογλους και πολλοί 

άλλοι σωματάρχες…»,30
 

 

καταστρώθηκε ένα μεθοδικό στρατιωτικό  σχέδιο, που απέβλεπε από  

τη μια να αντιμετωπιστούν όλα τα θλιβερά γι’ αυτούς και οδυνηρά 

επακόλουθα της καταστροφής στα Δερβενάκια και παράλληλα, από  

την άλλη, να δοθούν συντριπτικά πλήγματα στους επαναστάτες 

«γκιαούρηδες», που τόλμησαν «να σηκώσουν κεφάλι» στην πανίσχυρη 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

Το σχέδιο αυτό προέβλεπε, καταρχάς, τη σταδιακή αποσυμφόρηση των 

υπολειμμάτων της Στρατιάς του Δράμαλη από την Κόρινθο, με 

διαφυγή από τον παραλιακό δρόμο Βόχας-Ακράτας προς την Πάτρα 

και από εκεί μετάβαση με πλοία στη Ρούμελη μερικών χιλιάδων 

Οθωμανών, για να εξοικονομηθούν οι υπόλοιποι από τροφοδοσία. 

Προέβλεπε επίσης αιφνιδιαστική κατάληψη των Μεγάλων Δερβενίων 

των Γερανείων31 και συγκεκριμένα της Περαχώρας. 

 
[Μετά την ασφαλή διάβαση, χωρίς φθορά, της στρατιάς του Δράμαλη από τα Μεγάλα 

Δερβένια στις 5 Ιουλίου του 1822, τοποθετήθηκε εκεί ισχυρή οθωμανική φρουρά 

πεντακοσίων στρατιωτών και έξι κανονιών με επικεφαλής τον Μουσταφά Τσολάκη 

για να ελέγχει τις διαβάσεις. Ο Νικηταράς όμως κατεβαίνοντας στον Μοριά από την 

Ανατολική Στερεά Ελλάδα που βρισκόταν, με τριακόσια πενήντα παλληκάρια και 

τους Δερβενοχωρίτες τους επιτέθηκαν και τους εξόντωσαν, παίρνοντάς τους και τα 

κανόνια και το σπουδαίο αυτό πόστο, αφήνοντας εκεί τους ντόπιους Δερβενοχωρίτες 

να ελέγχουν ξανά τα σπουδαία περάσματα. Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος 

επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω γράφει: 

 

« ...άφησε δε (ο Δράμαλης) και κάμποσα κανόνια εις τα Μεγάλα Δερβένια, 

και τα επήραν οι Δερβενοχωρίται με τον Νικήτα σκοτώσαντες και 500 

στρατιώτας, τους οποίους είχεν αφήσει εκεί να βαστούν τον δρόμον 

ανοικτόν»].31α
 

Η τουρκική ανακατάληψη των Μεγάλων Δερβενίων των Γερανείων, 

λοιπόν, θα αξιοποιούνταν για τους πολιορκημένους Οθωμανούς σαν 
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προγεφύρωμα για τη διαφυγή των εγκλωβισμένων της Κορίνθου και για 

την επικοινωνία με τα οθωμανικά στρατεύματα της Στερεάς Ελλάδας 

καθώς επίσης και για τον άνετο εφοδιασμό τους σε άνδρες,  τρόφιμα 

και ζωοτροφές. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα λυνόταν αποφασιστικά το 

επισιτιστικό πρόβλημα των πολιορκημένων Τούρκων της Κορίνθου και 

θα πραγματοποιούνταν άνετα η αποσυμφόρηση της Δραμαλικής 

Στρατιάς από τα μη αξιόμαχα στοιχεία της, αρρώστους και τραυματίες, 

και η ενίσχυσή της με κάθε λογής στρατιωτική βοήθεια από την 

τουρκοκρατούμενη Ρούμελη. Τέλος, για αντιπερισπασμό, που θα 

αποδυνάμωνε τη μαχητική αντίδραση των Ελλήνων Επαναστατών 

στην περιοχή του Ισθμού, ο τουρκικός στόλος θα απέπλεε από το 

λιμάνι της Πάτρας με αντικειμενικό σκοπό να καταλάβει την 

στρατηγική περιοχή του Αργολικού Κόλπου, να ενεργεί κατά των 

ναυτικών νησιών, των Σπετσών και της Ύδρας και να επιτύχει την 

τροφοδοσία των πολιορκημένων Τούρκων του Ναυπλίου, που 

λιμοκτονούσαν και ήταν έτοιμοι να παραδοθούν στους Έλληνες 

πολιορκητές. 

Τίποτα όμως, απ’ όλα όσα το οθωμανικό επιτελικό σχέδιο για την 

αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην Κόρινθο περιλάμβανε, 

δεν πραγματοποιήθηκε. Και αυτό γιατί η διορατικότητα  του 

θρυλικού πολέμαρχου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη - που αλάνθαστα 

προέβλεψε τις τουρκικές προθέσεις και αντιδράσεις, ανέτρεψε τα 

σχέδια των επιτελών της Κορίνθου. Ο Γέρος του Μοριά για να 

καταστήσει πιο ασφυκτικό τον κλοιό  γύρω από τον Δράμαλη 

οχύρωσε με τα στρατεύματά του την οδό Κορίνθου - Πατρών, ώστε 

να μην υπάρξει διαφυγή προς την Πάτρα και ταυτόχρονα μερίμνησε 

για τη φύλαξη των Μεγάλων Δερβενίων, του μοναδικού χερσαίου 

δρόμου, της μοναδικής εξόδου διαφυγής από την ξηρά, ώστε να 

αποκλειστούν οι περιπτώσεις αναχώρησης των Οθωμανών προς τη 

Ρούμελη, επικοινωνίας - ανεφοδιασμού των Τούρκων της Κορίνθου, 

αλλά και της δυνατότητας εισόδου, προς βοήθεια, του  Χουρσίτ  

Πασά στην Πελοπόννησο. 

Έτσι από τις αρχές Αυγούστου του 1822 ενισχύθηκε η φύλαξη των 

ορεινών περασμάτων των Γερανείων Ορέων με δυνάμεις των 

Νικηταρά - Φλεσσαίου (Παπαφλέσσα) - Δημήτριου Υψηλάντη που 

μετακινήθηκαν από το Αγιονόρι και το Στεφάνι Κορινθίας αλλά και 

με δυνάμεις που στρατολόγησε ο Κριεζής από Σαλαμίνα, Μέγαρα  

και  Βίλια.  Οι  άντρες των  προαναφερθέντων  επιφανών οπλαρχηγών 

«στέκονται» στις θέσεις «Αέρας» και «Χάνια», ενώ οι Περαχωρίτες 

και  οι  Μπισιώτες  είχαν  «πιάσει»  τα   παραθαλάσσια μέρη και  τη 

«Ρίζαν»32 για να ελέγχουν όλες τις κινήσεις των Οθωμανών στη 

θάλασσα.33
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[Σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του Κολοκοτρώνη στις αρχές του 

Σεπτέμβρη 1822 τερματίσθηκε η οχύρωση του Ισθμού και των 

Δερβενίων των Γερανείων, από την Κακή Σκάλα μέχρι Περαχώρα,  

με τη συνεργασία και του Οδυσσέα  Ανδρούτσου και των 

παλληκαριών του, που κατέλαβαν και οχύρωσαν τις θέσεις των 

Γερανείων «Μύγες», «Αέρες», «Πλάτανος» και «Παναγία  Πράθι».  

Η όλη δύναμη των επαναστατημένων Ελλήνων υπερβαίνει τις 2.200, 

που μοιράζεται έτσι: 700 άνδρες με επικεφαλής τον Νικήτα, τον 

Γιωργάκη Χελιώτη Λύκο και τον Αναστασόπουλο, 600 με αρχηγούς 

τον Αντώνη Κολοκοτρώνη και τον Παναγιώτη Κεφάλα και 1.000 

περίπου Δερβενοχωρίτες - Περαχωρίτες. Σε ενίσχυση των Ελλήνων 

φτάνει τέλος και το τακτικό σώμα Στρατού των Φιλελλήνων 

Αξιωματικών με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Κουβερνάντι 

με δύναμη 250 ανδρών, που κατέλαβαν τις υπώρειες των Γερανείων, 

μέχρι τα παράλια του Λουτρακίου - θερινού οικισμού  της 

Περαχώρας τότε με μερικές πρόχειρες αγροτικές καλύβες…] 34
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Σε σχετική επιστολή των Ν. Νέγκα και Α. Μάρκου, αναφέρεται: 

 
«Οι δε Περαχωρίται και Πυσώται, […] κρατούν και τα ίδιά των πόστα, την 

Ρίζαν, και το παραθαλάσσιον για τα εκείσε καράβια ως μέρη αναγκαία»,35 

 

ενώ σε άλλη επιστολή προς τον Νικηταρά, οι Γ. Λογοθέτης, Β. 

Δασκαλόπουλος και Α. Αναγνώστου τον ενημερώνουν ότι: 

 
«Ημείς όλοι Περαχωρίται και Μπησιώται ευρισκόμεθα εις το πόστον της Ρίζας 

φυλάττοντες καθώς είναι γνωστόν σας και αφ’ ου κάμουν το κίνημα οι εχθροί, 

ημείς παίρνομεν ταις πλάταις και ανταμωνόμεθα εις Δερβένι».36
 

 

Ο στενός αποκλεισμός των Οθωμανών της Κορίνθου από τους 

επαναστατημένους Έλληνες και η αδυναμία τους να σπάσουν τον 

ασφυκτικό κλοιό των στρατευμάτων του Κολοκοτρώνη στην κορινθιακή 

επικράτεια τούς φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση και κάθε τους προσπάθεια 

να ξεφύγουν προς την Πάτρα ή να έλθουν σε επικοινωνία με τους 

Τούρκους του Αναπλιού αποτυγχάνει και πνίγεται στο αίμα. Η 

κατάστασή τους επιδεινώνεται δραματικά και βρίσκονται πια σε 

απελπιστική κατάσταση. 

Ο Σουλιώτης αγωνιστής και ιστοριογράφος των Αγώνων των Σουλιωτών 

και της Ελληνικής Επανάστασης Λάμπρος Κουτσονίκας(εικ.10) γράφει 

χαρακτηριστικά: 

 
«…Εις τον διελθόντα (οθωμανικόν) στρατόν επήλθον αι επτά πληγαί του 

Φαραώ, διότι εκ της στερήσεως των αναγκαίων και κακουχιών, πρόσθες και του 

νοσώδους κλίματος της Κορίνθου του επήλθον εις τον στρατόν οι τυφοειδείς 

πυρετοί, οίτινες επέφερον τον όλεθρον εις αυτόν των βαρβάρων στρατόν και 

απέθνησκον κατά εκατοντάδες την ημέραν».37
 

 

Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1822 οι  Οθωμανοί  

της Κορίνθου, προκειμένου να απαλλαγούν από την πίεση των 

Επαναστατών Ελλήνων και αφού κατέβαλαν αποτυχημένες 

προσπάθειες για να δημιουργήσουν οδούς διαφυγής από την περιοχή 

- γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο στόλος τους δεν κατάφερε να 

εφοδιάσει το πολιορκημένο Ναύπλιο - «εν γνώσει δε και της αποτυχίας 

του στόλου των όπως τροφοδοτήση το Ναύπλιον»38,επιχείρησαν να 

καταλάβουν τα Μεγάλα Δερβένια και να  αποκαταστήσουν,  μέσα 

από την κύρια διάβαση των Γερανείων και τη θέση «Αέρας», τη 

συγκοινωνία και επικοινωνία με την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. 

 

Ο Ν. Νέγκας από τη Φανερωμένη Σαλαμίνας ενημερώνει τους 

πρόκριτους της Ύδρας αναφέροντας: 
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«Κύριοι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας
.
 

Σήμερον ο υψηλότατος πρίγκηψ Υψηλάντης κατέβη από το Δερβένιον επειδή 

όμως χθες έγραψαν οι Περαχωρίται ότι έως είκοσι καράβια εχθρικά ήρραξαν εις 

την Κόρινθον, μερικοί δε καβαλαραίοι εχθροί υπήγον δοκιμάζοντες φαίνεται το 

πέρασμα από Περαχώρας, το οποίον και το ηύραν πολλά δύσκολον και 

κινδυνώδες και ευθύς υπέστρεψαν εις την Κόρινθον, εσυμπέραναν εκ τούτων οι 

Περαχωρίται υποπτεύοντες μήπως εμβαρκάρουν το πεζικόν εις τα καράβια και 

κάνουν το δεσπάρκον τους κατά τον Σχοίνον ή Ψάθαν, όπου δεν προφθάνουν οι 

Περαχωρίται να ενδυναμώσουν και τας εκεί θέσεις
. 
διό και αφού η υψηλότης του 

ανέβασεν όλα τα στρατεύματα εις τον αέρα, ενεδυνάμωσε τας εκεί θέσεις, 

ηκούσθη ο στρατηγός Νικήτας μετά των Περαχωριτών, οίαν ώραν τύχοι, είτ’ 

εκείθι είτ’ άλλοτι, να ακουσθώσι με σημεία καπνού εις τόπον ωρισμένον».39
 

 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν γρήγορα τις υποψίες 

των Περαχωριτών που αναφέρονται στην παραπάνω επιστολή. Γιατί 

μια ανέλπιστη βοήθεια από την Πάτρα και τη Ναύπακτο κάνει τους 

απελπισμένους Τούρκους της Κορίνθου, να αναθαρρήσουν. Στο 

Λέχαιο, κοντά στο αρχαίο λιμάνι της Κορίνθου δέκα περίπου 

φορτηγά πλοία καταπλέουν υπό τη συνοδεία 2-3 πολεμικών του 

οθωμανικού στόλου. Οι Τούρκοι κρατούν τα πλοία για να τα 

χρησιμοποιήσουν για το πέρασμα του στρατού τους στην απέναντι 

ακτή του Κορινθιακού Κόλπου, αφού πρώτα καταλάβουν την 

Περαχώρα και να σχηματίσουν εκεί ένα προγεφύρωμα που θα 

επιτρέψει την επικοινωνία Κορίνθου με τη Στερεά Ελλάδα ή σε 

περίπτωση αποτυχίας να μπορούν να προχωρήσουν με ασφάλεια για 

τη Ρούμελη και τη Θεσσαλία. 

Έτσι λοιπόν στις 25 προς 26 Σεπτεμβρίου 1822, οι Τούρκοι με δέκα 

καράβια αποβιβάζουν σε παραλία της χερσονήσου της Περαχώρας, 

στη θέση «Αγριλιός» περισσότερους από 2.000 άνδρες.40
 

 
«Δια τούτο ο Δράμαλης μη δυνάμενος ν’ ανοίξει την προς τας Πάτρας οδόν, 

απέστειλε δια θαλάσσης την 26 σεπτεμβρίου υπερδισχιλίους στρατιώτας προς 

την Περαχώραν, οίτινες απέβησαν εκεί επί σκοπώ να κυριεύσωσι την Μεγαρίδα 

εις πλειοτέραν άνεσιν του στρατού».41 

 

Ο Λάμπης Αποστολίδης (δημοσιογράφος, λογοτέχνης, ιστορικός 

ερευνητής) στο βιβλίο του «Η Μάχη της Περαχώρας»/Αθήνα 1978 

αναφέρει ότι η απόβαση των Οθωμανών στην παράλια περιοχή της 

Περαχώρας με επικεφαλείς τον Αλή-Πασά από το Άργος και τον 

Δελλή-Αχμέτ, εκτός από τη θέση «Αγριλιός», έγινε και  σε  δύο  

ακόμα σημεία: στον αρχαίο λιμενίσκο του Ηραίου και στη θέση 

«Στραβά».42
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42α «Από τα τρία αυτά σημεία άρχισε η αποβίβαση του τουρκικού πεζικού και του 

ιππικού, που συνοδευόταν από σφοδρό κανονιοβολισμό από τα τουρκικά 

πολεμικά. 

Πριν αρχίσει η επίθεση των Τουρκαλβανών, απεσταλμένοι του Αλή Πασά, 

ζήτησαν από τον Αρχηγό των Δερβενοχωριτών Περαχωρίτη Γεώργιο 

Διδασκαλόπουλο “να τους επιτρέψουν να περάσουν το πεζικό και το ιππικό 

για τη Λειβαδιά και το Ζητούνι (Λαμία) και ο Αλής γνωστός στον 

Δασκαλόπουλο - που ήταν έμπιστος ιδιαίτερος γραμματέας του Καμιήλ-Μπέη, 

αλλά τον παράτησε για να πάρει μέρος από τους πρώτους στην Επανάσταση του 

1821 - του υποσχόταν να μη πειραχτεί καθόλου η Περαχώρα και επιπρόσθετα 

να του προσφέρουν όσες χιλιάδες γρόσια θα ζητούσε”! 

Αλλά ο Δασκαλόπουλος τους έδιωξε και  τους  βροντοφώναξε  καθώς 

έφευγαν: “Πέστε στον Αλή εμείς είμαστε Έλληνες και δεν πολεμάμε για 

γρόσια, μα για την πίστη μας και για την λευτεριά της Πατρίδας”! 

Αμέσως, χωρίς να χάνουν καιρό κινητοποιήθηκαν οι Περαχωρίτες με τους 

άλλους Δερβενοχωρίτες και άρχισαν την επίθεση από τα υψώματα του Άη- 

Δημήτρη, του Ηραίου και του Ασπρόκαμπου. Οχυρώθηκαν πρόχειρα και 

υποδέχτηκαν με ομαδικές μπαταριές τους Τουρκαλβανούς, πεζούς και 

καβαλαραίους, που εξακολουθούσαν να αποβιβάζονται από τα φορτηγά πλοία. 

Ξαφνιασμένοι  εκείνοι από  την αναπάντεχη υποδοχή, μόλο, που τους 

προστάτευαν τα ομαδικά πυρά των τουρκικών πολεμικών, πανικοβλήθηκαν, 

καθώς είδαν να ξαπλώνονται ανάμεσά τους πολλοί νεκροί. 
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Στις 9, 10 και 1143 του Σεπτέμβρη, έγιναν πολλές επιθέσεις του τουρκικού 

στρατού και του ιππικού, με σκοπό να πλευροκοπήσουν τους Περαχωρίτες και 

Δερβενοχωρίτες και να καταλάβουν ή και να κάψουν την Περαχώρα, αλλά 

όλες πνίγηκαν στο αίμα. Την τρίτη μέρα της Μάχης, εμφανίστηκαν και οι 

Πελοποννήσιοι οπλαρχηγοί - Νικηταράς, Αντ. Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, 

Κεφάλας, Αλέξης Νικολάου - Λεβιδιώτης, Παπανίκας, κ.ά. - και ο αιματηρός 

αγώνας γενικεύτηκε. 

Το απομεσήμερο Τούρκοι πεζοί καί καβαλαραίοι νομίζοντας ότι οι Περαχωρίτες 

είχαν εγκαταλείψει έρημα τα σπίτια τους, χωρίς να δείχνουν κανένα σημείο 

ζωής, επιχείρησαν με ομαδικές μπαταριές και άγρια ουρλιάσματα  να 

ανέβουν στο χωριό. Άλλα λίγο πιο κάτω από το χωριό, (εκεί που είναι σήμερα 

το αθλητικό γήπεδο) τους περίμενε μια φοβερή έκπληξη, που τους πανικόβαλε 

και τους προξένησε αφάνταστη φθορά. 

Δεξιά κι αριστερά, πλάι στον καρόδρομο - σημερινό δρόμο Περαχώρας - Ηραίου 

- είχαν υπονομεύσει οι Περαχωρίτες μερικά λοτσάρια (υπόγειες αποθήκες 

ρετσινιού) με γέμισμα μπαρούτι και ρετσίνι κι είχαν αναθέσει σε μια δεκάδα 

νεαρούς Περαχωρίτες με επικεφαλής τον Δημητράκη Ζερβό και Γιώργη 

Μπολέτη να βάλουν φωτιά, μόλις τους δοθεί το σύνθημα με τις καμπάνες του 

ιστορικού ναού των Μεγάλων Ταξιαρχών. 

Έτσι κι έγινε. Στην κατάλληλη στιγμή τα “λοτσάρια” ανατινάχτηκαν με 

πάταγο, μέσα σ’ ένα πελώριο σύγνεφο από καπνούς και πύρινες γλώσσες. 

Τούρκικα κεφάλια, πόδια, χέρια και άλογα ακρωτηριασμένα, ξεπετάγονται 

ολόγυρα και δίνουν μια φοβερή εικόνα της αναπάντεχης ομαδικής 

καταστροφής. Ταυτόχρονα Δερβενοχωρίτες με τ’ αδέλφια Γιωργάκη και 

Βασίλη Διδασκαλόπουλο, ξεπετάγονται από μέσα από τα σχοίνα,  ορμούνε με  

τα γιαταγάνια τους πάνω στους πανικόβλητους Τουρκαρβανίτες και 

σκορπίζουν τον τρόμο και τον θάνατο. 

Τρομοκρατημένη και η εμπροσθοφυλακή των ντελήδων (καβαλαραίων) που 

από τη “Φούσια” είχε φτάσει στη κάτω άκρη της Περαχώρας, κοντά στο 

σημερινό κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου44, εγκατέλειψε τα μεταγωγικά 

και τα φορτωμένα με πολεμικό υλικό αλογο-μούλαρα και το έβαλε στα πόδια 

κραυγάζοντας “Αλάχ - Αλάχ!”. Δεν πρόλαβε ούτε φωτιά να βάλει στον κάτω 

μαχαλά της Περαχώρας, όπως είχε διαταχτεί από τον Δελήμπαση, Αχμέτ Πασά. 

Ένας μονάχα Τούρκος έβαλε φωτιά σ’ έναν φράχτη και σ’ έναν αχυρώνα. Αλλά 

κι αυτός δε γλίτωσε. Του πήρε το κεφάλι ο Μπολέτης. 

Κοντά στο σούρουπο, το πεδίο της μάχης, είχε μεταβληθεί σ’  αληθινή  

κόλαση. Ολόκληρο το οροπέδιο της “Φούσιας” από τον Άη Δημήτρη  μέχρι  

τον Άγιο Κωνσταντίνο είχε γίνει μια απέραντη λίμνη από τούρκικο αίμα. 

Πολλά άλογα είχαν κολλήσει πάνω στο τέλμα του λασπωμένου από πρόσφατη 

νεροποντή περαχωρίτικου βάλτου, και ένας μακρόσυρτος σωρός από πτώματα 

Τούρκων πεζών καί Τουρκαλβανών καβαλαραίων. 

Σύμφωνα με τοπική παράδοση αυτή την απίθανη ώρα του χαλασμού, που οι 

Τουρκαλβανοί έτρεχαν μέσα από τις χαράδρες και ούρλιαζαν από την 

τρομάρα τους και από τις πληγές τους, μερικοί  “φωνακλάδες”  Περαχωρίτες 

από το δυτικο - μεσημβρινό ύψωμα του Βαρελά, κραύγαζαν αρβανίτικα, για να 

τρομοκρατήσουν ακόμα περισσότερο τους Τουρκαλβανούς: 

- Έρδε καπετάν Νικηταρά! 

- Έρδε Αντρούτσο Δυσσέα! 

- Έρδε καπετάν Φλέσσα! 

- Έρδε καπετάν Κεφάλα! 
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- Έρδε καπετάν Κολοκοτρώνη! 

- Μπιέρι - μπιέρι καπεταναίοι! 

- Μπίνε τ' κερατάδ’ ετ! 

(Ήρθε ο καπετάν Νικηταράς! Ήρθε ο Αντρούτσος! Ήρθε ο Δυσσέας! Ήρθε ο 

καπετάν Φλέσσας! Ήρθε ο καπετάν Κεφάλας! Ήρθε και ο Κολοκοτρώνης! 

Χτυπάτε, χτυπάτε καπεταναίοι! Πνίχτε τους, τους άτιμους!...) 

Άλλοι Περαχωρίτες - γέροντες πολυχρονίτες και γυναικόπαιδα  -  είχαν  φτάσει 

σε ύψωμα, πάνω από το Στρατηγείο του Τούρκου Αρχηγού Αλή και καθώς 

κατρακυλούσαν τεράστιους ογκόλιθους προς την μεγάλη τέντα του, 

κραύγαζαν άγρια: 

- Βάρδα Αλή! 

- Βάρδα Αλή!45
 

Πάνω από 1.000 πτώματα Τούρκων εκάλυψαν την περιοχή ανάμεσα από την 

Περαχώρα, Άη Δημήτρη, Φούσια, Ασπρόκαμπο και  Λίμνη  Βουλιαγμένη, 

ενώ οι απώλειες των Ελλήνων ήσαν  ελάχιστες (12  νεκροί).  Σκοτώθηκαν 

και πολλά άλογα της καβαλαρίας των Τουρκαλβανών, και ένα πλήθος από 

φορτωμένα αλογομούλαρα, με στρατιωτικά εφόδια εγκαταλείφτηκαν κι 

έπεσαν στα χέρια των Περαχωριτών. 

Ο Αλής, βλέποντας πως ήταν αδύνατο να καταλάβει την Περαχώρα, ή να 

περάσει στην κεντρική Ρούμελη, κι έχοντας και πολλούς σοβαρά 

τραυματισμένους, που έσκουζαν από τους πόνους, από την έλλειψη κάθε 

περίθαλψης, αναγκάσθηκε ύστερα από διήμερη παραμονή στο Ηραίο, να 

μπαρκάρει τον στραπατσαρισμένο στρατό του στα τούρκικα μεταγωγικά 

καράβια και να ξαναγυρίσει άδοξα και με μεγάλες απώλειες στην Κόρινθο.  

Οι απώλειες αυτές θα ήσαν πολύ μεγαλύτερες, αν οι συχνές κανονιές από τα 

βαριά πυροβόλα των τουρκικών πλοίων δεν εμπόδιζαν τους Περαχωρίτες να 

πλησιάσουν στο τουρκικό στρατόπεδο του Ηραίου. 

Κι ακόμα, θα ολοκληρωνόταν η καταστροφή του Οθωμανικού πεζικού και 

ιππικού, αν έπαιρναν μέρος στη Μάχη της Περαχώρας και όλες οι μάχιμες 

δυνάμεις των Πελοποννησίων οπλαρχηγών, που είχαν πάρει εντολή από τον Θ. 

Κολοκοτρώνη, να φυλάξουν τα Μεγάλα Δερβένια. Πήραν μέρος στη μάχη μόνο οι 

οπλαρχηγοί - κι αυτοί την τρίτη μέρα της μάχης (στις 11 του Σεπτέμβρη) - με  

την ολιγάριθμη προσωπική τους φρουρά. Κι αυτό, γιατί οι περισσότεροι 

στρατιώτες τoυς, επειδή μεσολαβούσε η γιορτή της Παναγίας (8 Σεπτέμβρη), 

είχαν φύγει για τα χωριά τους στην Πελοπόννησο, για να γιορτάσουν μαζί με 

τις οικογένειές τους και για “ν’ αλλάξουν ρούχα”... Επιπρόσθετα, όπως τονίζει στο 

γράμμα του “προς τους Υδραίους Πρόκριτους”, ο καπετάν Νικηταράς, - καθώς θα 

ιδούμε παρακάτω, αν υπήρχαν έστω “και τρία μόνον πλοία ελληνικά” θα είχαν 

αφανισθεί - όλοι οι Τούρκοι, πεζοί καί καβαλαραίοι, αλλά και ο στόλος τους θα 

αιχμαλωτιζόταν από τους Έλληνες! 

Αλλά και μ' αυτές τις φθορές, σε έμψυχο καί άψυχο υλικό, που έπαθαν οι 

Τούρκοι στην ιστορική αυτή μάχη, τόσο πανικοβλήθηκαν, που δεν 

ξανατόλμησαν άλλη φορά να επιτεθούν στην ηρωική Περαχώρα». 
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Στη Μάχη της Περαχώρας, στην επιτυχή έκβασή της και στην  

ιδιαίτερη αξία της αναφέρονται σε επιστολές και στα 

απομνημονεύματά τους πολλοί από τους διακεκριμένους Αγωνιστές 

της Εθνεγερσίας του ’21, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη 

προσφορά της στον Αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων για 

Ελευθερία. Ανάμεσά τους ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών 

Γερμανός)(εικ.11), ο Πρίγκιπας Δημήτριος Υψηλάντης, ο Νικηταράς 

(Νικήτας Σταματελόπουλος), ο Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης 

(Γενναίος)(εικ.9), ο Υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη Φωτάκος 

Χρυσανθόπουλος, ο Γραμματικός του Γέρου του Μοριά Μιχαήλ 

Οικονόμου(εικ.8) και ο Νικόλαος Σπηλιάδης. Επιπλέον αναφορές στη 

μάχη γίνονται και σε απαντητικές επιστολές των Υδραίων προκρίτων, 

αφού ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή της σπουδαίας μάχης. 

 

Ο Νικηταράς γράφει προς τους προκρίτους της Ύδρας, δίνοντας 

σημαντικότατες πληροφορίες και λεπτομέρειες της μάχης:46
 

«Φιλογενέστατοι πρόκριτοι της Νήσου Ύδρας, 

Δεν σας είναι άγνωστος, στοχάζομαι, o ερχομός  των  εχθρών  εις Περαχώραν 

δια τε θαλάσσης και ξηράς, τους οποίους και κτυπήσαντες οι Έλληνες τους 

μεν δια ξηράς επέστρεψαν, εκείνους δε δια θαλάσσης, μη δυνηθέντες, 

προχώρησαν εισερχόμενοι εις (τo) χωρίον και ενώ είχαν αρχίσει λεηλατούντες 

και καίοντες. φθάνον το σταλθέν  παρά Δερβενίων  ιμντάτι, έφερον αυτούς με 

φθοράν των εις την ακροθαλασσίαν, όπου και έμειναν δύο ημέρας, μη 

δυνηθέντες να τους κάμωσι περισσότερον. ερχόμενος δε εγώ την Τρίτην με 

μερικούς άλλους ακόμη και κτυπώντες τους, άρχισαν και με ολίγην φθοράν των 

ιμβαρκαρήσθησαν επιστρεφόμενοι εις Κόρινθον. Ηθέλαμε βέβαια, αδελφοί, τους 

θυσιάσει όλους, αν τα των εχθρικών πλοίων τα σμιδράλια δεν μας έβλαπτον, τα 

οποία και μέχρι της γης εστέκοντο. 

Ευχής έργον ήθελεν είσθε εις εκείνην την εποχήν ευρίσκοντο τρία μόνον 

πλοία Ελληνικά, επειδή ύστερον αφ’ ου ηθέλαμεν αφανίσει όλους τους εις 

ξηράν, και ζώντα ηθέλαμεν λάβει τα εχθρικά πλοία, όντα  όλα  δέκα και αυτά  

του καμπανιού, εκτός ενός κορβέτου και δύο ιμπρικίων, κατά τι  μεγαλύτερα 

των άλλων, πλην αδύνατα και πεφοβισμένα δι’ όλου, ως  από  τέσσαρους  

Ρόδιους είχαν έβγει από τα ίδια επληροφορήθημεν, οίτινες και από Σαλαμίνα 

έρχονται εις τα αυτούσθε. Εγώ δε πληροφορηθείς ότι από το θέρος Ζητουνίου 

κατά το παρόν δεν είναι τόσον μέγας φόβος και αφήσας εις Δερβένια τον 

γενναιότατον αδελφόν χιλίαρχον κύριον Παναγ. Κεφάλαν με αρκετούς 

Πελοποννησίους, απερνώ εις Τριπολιτσάν δια πολλάς ανάγκας  της  Πατρίδος 

και περισσότερον δια να κάμωμεν τίποτε εις τους εν Κορίνθω εχθρούς, το 

οποίον και να γίνει συγχρόνως με τον ερχομόν των Ελληνικών πλοίων σας, 

ώστε να εμπορέσωμεν να ελευθερωθώμεν και από αυτήν την πληγήν και ο 

Κύριος να γίνη βοηθός. Μη με υστερήσετε παρακαλώ το ό,τι νέον έχετε, 

περισσότερον  δε  περί  του   εχθρικού   στόλου,   πού   ευρίσκεται και   τι κάμνει. 

Ευρισκόμενος δε χωρίς τι νεώτερον με  την  επιθυμίαν ανταποκρίσεώς σας, 

σας ασπάζομαι και μένω. 
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Εκ του Πόρου τη 2 Οκτωβρίου  1822 

Ο αδελφός σας 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ». 
 

Στην επιστολή αυτή  του  Νικηταρά  οι  Υδραίοι  Πρόκριτοι  

απάντησαν με το παρακάτω έγγραφό τους:47
 

«Γενναιότατε Αρχηγέ Νικήτα Σταματελόπουλε, 

Γνωστή μας έγινε η απόπειρα των εν Κορίνθω Τούρκων κατά της Περαχώρας 

και ότι γενναίως αντιστάντες εις αυτούς οι Έλληνες τους απεδίωξαν με φθοράν 

των και τους κατήσχυναν κυνηγώντας τους έως το παράλιον εις το οποίον 

φθάσας η γενναιότης σας, τους εβιάσατε τέλος πάντων να έμβωσι πάλιν εις τα 

πλοία  των και να  επιστρέψωσιν εις την Κόρινθον. Γνωρίζομεν καλώτατα ότι,  

ει μεν ευρίσκοντο εκεί Ελληνικά πλοία και τα εχθρικά ήθελον κυριεύσωσι και 

τους εν αυτοίς Τούρκους ήθελον αιχμαλωτίσει… 

Από Ύδρας τη 3 8)βρίου 1822 

Οι Πρόκριτοι της Νήσου Ύδρας». 

 
 

Ο Δημήτριος Υψηλάντης ενημερώνει - σχετικά με τη Μάχη της 

Περαχώρας - με επιστολή του τον Γεώργιο Κουντουριώτη στην 

Ύδρα, πλοιοκτήτη και μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδας, 

υπογραμμίζοντας την καθοριστική σημασία της στην έκβαση του 

ελληνικού Αγώνα:48
 

 
« Γεωργίω Κουντουριώτη, εις Ύδραν 

Την υμετέραν πανευγένειαν αδελφικώς κατασπάζομαι 

 

Στενοχωρίαν μεγάλην εδοκίμαζον μέχρι τούδε, εν όσω δεν εύρισκον, κακή 

τύχη, οκαζιόναν πρόχειρον να επερωτήσω τα της ευκταίας υγιείας της και να 

τη φανερώσω τα διατρέχοντα. Ήδη δε λαμβάνω την απαιτούμενην 

ευχαρίστησιν, ευρών τον επιφέροντα το παρόν κύριον Ιωάννην Νικολάου 

Μάρκου εις τα εκείσε ερχόμενον. Οι εν Κορίνθω διατρίβοντες εχθροί, 

χιλιάδες υπέρ τας δέκα κατά την δια ζώσης ομολογίαν πολλών αιχμαλώτων, 

μην ελπίζοντες να αναχωρήσωσι δια των Δερβενίων, ως ασφαλισμένων από 

ημάς, ώρμησαν εις εν δερβενοχώριον Περαχώραν ονομαζόμενον, χιλιάδες 

τέσσαρες,  δια  να  δοκιμάσωσι  την  εις  τα  Δερβένια  ελληνικήν  δύναμιν  και 

κυριεύσαντες το μέρος αυτό, να ευκολύνωσι την δίοδό των. εκεί μεν εις την 

Περαχώραν εφύλαττε δύναμις στρατιωτική, έφθασε όμως και από τα 

Δερβένια βοήθεια ικανή, και συνεκροτήθη πόλεμος πεισματώδης . οι  εχθροί 

δις  εισήλθον  εις  την   χώραν,  αλλά  με   αφανισμόν   των   και   καταισχύνην 

απεβλήθησαν και εκυνηγήθησαν μέχρι του αιγιαλού, όπου βιασθέντες 

εστάθησαν, κατασκευάσαντες τα ταμπούρια των. Οι Έλληνες όμως χωρίς να 

ψηφίσωσιν αυτά, ώρμησαν και τους επελάγωσαν, ώστε  επνίγησαν  πολλοί. 

και τελευταίον εμβαρκαρισθέντες εις τα καράβια των επέστρεψαν εις την 

Κόρινθον νενικημένοι και αφανισμένοι. εσκοτώθησαν δε απ’ αυτούς  μεν 

υπέρ   τους 200, από τους εδικούς μας δε τέσσαρες. Τοιαύτη εστάθη η μάχη 
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της Περαχώρας, η οποία τους μεν εδικούς μας ενεψύχωσε και εθάρρυνεν έτι 

μάλλον, τους δε εχθρούς έφερεν εις την εσχάτην αμηχανίαν». 

 
 

Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός στα απομνημονεύματά του 

αναφέρεται στη Μάχη της Περαχώρας ως εξής:49
 

«…Στενοχωρημένοι λοιπόν εκεί (στην Κόρινθο) οι εχθροί, εμβήκαν εις τα 

φορτηγά πλοία του στόλου, οκτώ περίπου χιλιάδες, και απέβησαν εις 

Περαχώραν, είτε δια να αρπάσουν τροφάς, είτε δια να προχωρήσουν προς το 

μέρος του Ζητουνίου (Λαμίας) αν δυνηθώσιν, (επειδή, αφ’ ης ώρας διέβησαν τον 

Ισθμόν, μήτε αυτοί έμαθον περί του Χουρσίτ Πασά, όστις τους υποσχέθη, ότι 

θέλει προφτάσει κατόπιν με άλλας δυνάμεις, μήτε ο Χουρσίτ-Πασάς περί αυτών) 

είτε δια να εφελκύσουν εκεί την προσοχήν των Ελλήνων, και να εύρουν και οι 

λοιποί τας θέσεις του Ισθμού ελευθέρας, δια να εξέλθουν εκείθεν. Τούτο 

μαθών ο Κ. Νικήτας έτρεξε προς εκείνο το μέρος ομοίως και τίνες άλλοι της  Ανα- 

τολικής Ελλάδος και εκτύπησαν τους εχθρούς γενναίως και αφού εφόνευσαν 

ικανούς, τους λοιπούς εβίασαν να έμβουν εις τα ίδια πλοία  και  να 

επιστρέψουν εις την Κόρινθον άπρακτοι. Ο δε  Υψηλάντης εις ταύτην την 

περίστασιν μετέβη εκ των Αθηνών εις τον Ισθμόν δια να ενδυναμώσουν οι 

στρατιώται εκείνας τας θέσεις αλλ' αφού είδεν, ότι οι εχθροί επανήλθον εις την 

Κόρινθον, επανήλθε και αυτός εις την Τριπολιτζάν...». 

Σχετικά για τη μάχη δηλώνει ο Ιωάννης Θ. Κολοκοτρώνης ο 

επονομαζόμενος «Γενναίος»: 49α
 

 
«... Οι εν Κορίνθω λοιπόν Τούρκοι ώρμησαν κατά των περί την Σικυώνα 

Ελλήνων, αλλ’ απεκρούσθησαν συνάψαντες πέριξ του Κιάττου τρεις μάχας, 

επομένως συνεκρούσθησαν και μετά την εν Κλώνια τοποθετημένων Ελλήνων, 

ώστε απέτυχε το επιχείρημά των ν’ απέλθωσιν εις Πάτρας. Μη δυνάμενοι δε να 

φύγωσιν εκ της Κορίνθου, ενώ εστερούντο τροφών, ο δ’  αριθμός  των 

ηλαττούτο, αφ’ ενός, διότι εφονεύοντο καθ’ εκάστην εις διαφόρους ενέδρας υπό 

των Ελλήνων, αφ’ ετέρου από την ενσκήψασαν αυτοίς επιδημιακήν νόσον, εξ ης 

απεβίωσε και ο Δράμαλης, απηλπίσθησαν. Αλλ’ εν τω μέσω της αμηχανίας 

ταύτης των Τούρκων, αφίχθησαν πλοία τινά από τας Πάτρας, εκείσε, τα οποία 

εφοδιάσαντα αυτούς από τροφάς, μετέφερον και σώμα τι εξ αυτών από την 

Κόρινθον εις Πέρα χώραν. Τούτο δε ειδοποιηθείς ο Νικήτας μετά των  λοιπών  

εις τον Ισθμόν τρεις ώρας μακράν, έδραμον εκείσε και εκτύπησαν αυτούς, τους 

οποίους έτρεψαν εις φυγήν, φονεύσαντες αρκετούς, ώστε οι μεν Τούρκοι 

ηναγκάσθησαν να καταφύγωσι εις τα πλοία, δι ων επανήλθον εις την Κόρινθον,  

ο δε Νικήτας επέστρεψεν εις την θέσιν του». 

 

Παρόμοια περίπου αναφέρει για όσα διαδραματίστηκαν  στη  Μάχη 

της Περαχώρας και ο εκ Δημητσάνας καταγόμενος Γραμματικός του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Μιχαήλ Οικονόμου, αγωνιστής του 1821, 

λόγιος του 19ου αιώνα και πολιτικός της νεοσύστατης Ελλάδας:50
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«...το   κίνημα   τούτο   των   Τούρκων   ειδοποιηθέντες   και   οι    της 

Ανατολικής Ελλάδος οπλαρχηγοί, σπεύσαντες μετά του Νικήτα και των 

λοιπών κατά την Περαχώραν, επιπεσόντες και καταπολεμήσαντες αυτούς και 

πολλούς  εξ  αυτών  φονεύσαντες,  τους  ηνάγκασαν  να   επιβώσιν   αύθις  εις 

τα πλοία και να επανέλθωσιν εις την Κόρινθον εντελώς άπρακτοι». 

Τα τεκτενόμενα στην Περαχώρα επιβεβαιώνει μια ακόμη ιστορική 

πηγή. Στα απομνημονεύματά του ο Υπασπιστής του  Θ.  

Κολοκοτρώνη, Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, αγωνιστής της 

Επανάστασης του 1821 και συγγραφέας αναφέρει:51
 

 
«... Κατ’ αυτάς τας ημέρας οι Τούρκοι της Κορίνθου επέρασαν με καράβια εις 

την Πέρα Χώρα και εκεί επολέμησαν με τους ευρεθέντες εκεί καπεταναίους Δ. 

Υψηλάντην, Νικήταν, Αρχ. Φλέσαν και λοιπούς, αλλ’ ενικήθησαν και 

ηναγκάσθησαν να γυρίσουν πίσω εις την Κόρινθον …». 
 

Τέλος, ο Νικόλαος Σπηλιάδης, Φιλικός, πρωτεργάτης και αγωνιστής 

του ’21, συγγραφέας και πολιτικός της νεοσύστατης Ελλάδας, 

πληρεξούσιος στην Δ΄ και Ε΄ Εθνοσυνέλευση το 1829 και το 1832 

αντίστοιχα και Γραμματέας της Επικράτειας στην Κυβέρνηση 

Καποδίστρια γράφει στα απομνημονεύματά του σχετικά με τη Μάχη 

της Περαχώρας, για τα σχέδια του Δράμαλη για τον  απεγκλωβισμό 

των παραμενόντων Οθωμανών στην Κόρινθο, για την παρουσία 

ισχυρών οθωμανικών δυνάμεων στην περιοχή και την αντιμετώπισή 

τους από τον Νικηταρά και τον Παπαφλέσσα.51α
 

«... Ο Δράμαλης έχων εις την εξουσίαν του την Ακροκόρινθον, ελπίζει να 

εξασφαλισθή και το Ναύπλιον, εφοδιαζόμενον προς ώρας μεν απ’ αυτόν, 

επομένως δε από τους στόλους του Σουλτάνου εξ ων ελπίζει και την 

καταστροφήν των παρακειμένων ναυτικών νήσων. Μ’ όλο τούτο στοχάζεται 

αναγκαίον ν’ ασφαλίση εις εαυτόν την ελευθέραν διάβασιν του Ισθμού, ώστε   

και βοήθειαν να λάβη τροφών και στρατευμάτων, τα οποία έμελλε να τον  

στείλει, ως ήλπιζεν, ο Χουρσίδ πασιάς, αν ήθελεν αποφασίσει και αν ήθελε 

δυνηθή να διαμένη εις την Κορινθίαν, και την ελευθέραν έξοδόν του να 

προετοιμάσει, ώστε να σωθεί εις την Ρούμελη αφ’ ου ήθελεν απελπισθή από το 

να κατακτήση την Πελοπόννησον, ότε μάλιστα δεν θεωρεί εύκολον εις Π. 

Πάτρας την μετάβασίν του ούτε δια ξηράς, διότι δεν τον αφήνουσιν οι Έλληνες, 

ούτε δια θαλάσσης αφ’ ου μετ’ ολίγον εκπλεύσωσιν οι στόλοι από τον κόλπον 

των Π. Πατρών. Όθεν, εν ω καταγίνεται να στείλει τροφάς εις το Ναύπλιον, 

επιβιβάζει και εις πλοία τουρκικά οκτώ χιλιάδας Τούρκους, τους  οποίους  

πέμπει ν’ αποβώσιν εις Πέρα χώραν και να κυριεύσωσι τον Ισθμόν. Ο 

αρχιμανδρίτης Δικαίος θεωρών εξησφαλισμένον τον Ισθμόν μ’ αρκετά 

στρατεύματα, ανεχώρησε με τους οικείους του  και απήρχετο εις Τριπολιτσάν  

εις την γερουσιαστικήν θέσιν του
. 

καθ’ οδόν πληροφορείται ότι Τούρκοι έπλεον 

ν’ αποβώσιν εις Περαχώραν. Στρέφεται λοιπόν αυτόθι,  και  συναπαντάται  με 

τον Νικηταράν και τους άλλους, οίτινες είχον δράμει κατά των εχθρών, και 
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όλοι ομού προσβάλλουσιν αποβάντας τους Τούρκους εις το παράλιον,  

φονεύουσιν ολίγους και βιάζουσι τους άλλους να καταφύγωσι πάλι εις τα πλοία, 

και να υποστρέψωσιν άπρακτοι
. 

ο δε αρχιμανδρίτης διευθύνθη εις το προς ον 

όρον του…». 
 

 

 

 

 

Πίνακας ζωγραφικής αναπαράστασης της Μάχης της Περαχώρας 

 

 

 

Φιλοτεχνήθηκε από μαθητές του Γυμνασίου Περαχώρας υπό την 

καθοδήγηση του εκπ/κού Εικαστικών κ. Ταχταλή Αθανάσιου, με 

επιμέλεια και φροντίδα του αείμνηστου Περαχωρίτη Γυμνασιάρχη 

Παπαδημητρίου Αναστάσιου, στο πλαίσιο Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

1999-2000. 
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5. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
 

 
 

Νικήτας Σταματελόπουλος 

Νικηταράς ο «Τουρκοφάγος» Παναγιώτης Κεφάλας 
 

 

 

 
Δημήτριος Υψηλάντης 

Γρηγόριος Δικαίος 

Παπαφλέσσας 

 
Οδυσσέας Ανδρούτσος 
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Στην επιτυχία των ελληνικών όπλων στη Μάχη της Περαχώρας 

συνέβαλε πλήθος επώνυμων και κορυφαίων Αγωνιστών  της 

Ελληνικής Επανάστασης του ’21 που κατέφθασαν στην  περιοχή για  

να παρεμποδίσουν την τουρκική προσπάθεια διαφυγής προς τη 

Ρούμελη - μέσα από τα περάσματα των Μεγάλων Δερβενίων των 

Γερανείων - των Οθωμανών παραμενόντων στην Κόρινθο, μετά τη 

«νίλα του Δράμαλη» στα Δερβενάκια, καθώς και πλειάδα ντόπιων 

Αγωνιστών Δερβενοχωριτών - Περαχωριτών, τα ονόματα πολλών εξ’ 

αυτών διέσωσε η ζωντανή προφορική παράδοση της περιοχής 

καταγράφοντάς τα, ο Λάμπης Αποστολίδης, στο επικό τραγούδι του - 

το αναφερόμενο στη μάχη - το οποίο θα παραθέσουμε παρακάτω. 

Ονόματα αγωνιστών Περαχωριτών της Μάχης της Περαχώρας έχει 

καταγράψει και ο ιστορικός ερευνητής, Αντώνης Κουκουλάς, στο 

πόνημά του «Στ’ αχνάρια του τόπου μου». 

Η έρευνα γραπτών ιστορικών πηγών και η μελέτη συγγραμμάτων 

σύγχρονων ιστορικών μελετητών, μάς βεβαιώνει ότι επικεφαλής των 

ελληνικών δυνάμεων στη μάχη ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή 

Νικηταράς, ο επονομαζόμενος - μετά τη Μάχη στα Δερβενάκια και 

τον ηρωισμό που επέδειξε κατά τη διεξαγωγή της – και ως 

«Τουρκοφάγος». Προς βοήθειά του στην περιοχή της Περαχώρας 

έσπευσε ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας ή 

Φλέσσας, (ο οποίος πριν τη μάχη διέτρεξε τα χωριά της περιοχής 

εκφωνώντας φλογερούς πατριωτικούς λόγους, ξεσηκώνοντας τα 

πλήθη). Η παρουσία του αρχιμανδρίτη στην Περαχώρα καθώς και του 

Δημήτριου Υψηλάντη επιβεβαιώνεται στο παρακάτω απόσπασμα  

από τον Βίο του Παπαφλέσσα:52
 

 
«… Κατά δε την εισβολήν του Δράμαλη εις Πελοπόννησον (ο Αρχιμανδρίτης 

Φλέσας) εξεστράτευσε και αυτός κατ’ αυτού. Ευρεθείς δε εις  Αχλαδόκαμπον, 

έλαβε μέρος εις τα γενόμενα εκεί συμβούλια των περί των ληπτέων μέτρων 

μετά του Κολοκοτρώνη και λοιπών. Μετά ταύτα  επολέμησεν εις 

Μαλανδρίνου μετά του Κολοκοτρώνη, έπειτα μετά του Υψηλάντου εις Άγιον 

Σώστη και Αγιονόρι, όπου και ηρίστευσε τη 28 Ιουλίου 1822. Εκείθεν δε 

πάλιν επέρασε μετά του Υψηλάντου  εις  Περαχώραν, όπου επολέμησε τα 

λείψανα του Δράμαλη». 
 

Ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος αναφέρει πως ο Δ. Υψηλάντης αμέσως 

μετά τη Μάχη στα Δερβενάκια μετακινήθηκε στην Περαχώρα και από 

εκεί στη ευρύτερη περιοχή του Ισθμού ελέγχοντας με τις  δυνάμεις  

του τις διαβάσεις προς και από τη Ρούμελη: 

 
«… Μετά τη μάχην της 29 Ιουλίου ο Δ. Υψηλάντης δια του δρόμου της 

Κορίνθου επέρασεν εις την Πέραν Χώρα
. 

η δε πράξις του αυτή, διότι 

επέρασεν απέναντι των Τούρκων, εθαυμάσθη από τους στρατιωτικούς… ».53
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Οι σπουδαίοι οπλαρχηγοί Γιωργάκης Χελιώτης Λύκος, 

Αναστασόπουλος, Αντώνης Κολοκοτρώνης και Παναγιώτης 

Κεφάλας, ήδη βρίσκονταν στα Γεράνεια Όρη «κρατώντας» 

οχυρωματικές θέσεις.54
 

Σπουδαία συμβολή στην επιτυχή έκβαση της μάχης είχε και ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος55 με ηρωικό σώμα Ρουμελιωτών αγωνιστών όπως 

καταγράφει στους στίχους του ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος: 

 
 

«Εις την Γεράνειαν επεκτάθη 

του Οδυσσέως μακρά η σπάθη. 

Προς τας παρόδους της Μεγαρίδος 

και Κορινθίας υψιπετών 

εστάθη πρόμαχος της Πατρίδος 

εν μέσω δύο αυτός στρατών. 

Εις τα υψώματα, όπου κάτω 

ποιμένες έπαιζον τον αυλόν, 

όθεν η όρασις επλανάτο 

εις γαληνιαίον αιγιαλόν. 

Τους κεραυνούς είχον ετοίμους. Και 

εις ευώδεις έψαλλον θύμους». 
 

(«Τουρκομάχος Ελλάς») 

 

Αξιόλογη ήταν και η συμβολή στη Μάχη της Περαχώρας  του 

Τακτικού Στρατιωτικού Σώματος των Φιλελλήνων και του αργηγού 

του, Ιταλού αντισυνταγματάρχη Κουβερνάντι, που υπεράσπισε 

γενναία τις ακτές του Λουτρακίου και που δεν επέτρεψε στους 

Τούρκους - οι οποίοι κανονιοβολούσαν σφοδρά την περιοχή - να 

αποβιβαστούν σε αυτές και από εκεί να πλευροκοπήσουν του μαχητές 

της Περαχώρας. Το ηρωικό αυτό σώμα είχε αρκετούς τραυματίες και 

ανάμεσά τους τον Γερμανό φιλέλληνα αξιωματικό Λεονάρδο Βοάχ, 

που υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.56
 

Τέλος θα μνημονεύσουμε και τους 1.000  περίπου  ανώνυμους 

ντόπιους Αγωνιστές της ιστορικής μάχης Δερβενοχωρίτες - 

Περαχωρίτες που σύσσωμοι πολέμησαν με αποφασιστικότητα, 

γενναιότητα, φιλοπατρία και αυταπάρνηση ανατρέποντας τα 

οθωμανικά σχέδια για ματαίωση του Εθνικοαπελευθερωτικού 

Ελληνικού Αγώνα μετά τις πρώτες και ουσιαστικές επιτυχίες  του  

κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Εθνεγερσίας. 
 

Ο Λάμπης Αποστολίδης διασώζει τα εξής ονόματα τοπικών μαχητών: 

Γεώργιος Δασκαλόπουλος (αρχηγός Περαχωριτών) Λογοθέτης, 

Κώστας Πρωτόππαπας, Νικολής Λέκκας, Γιάννης Γκιώνης,
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Μήτρος Παντελέων, Θανάσης Ράτης, καπετάν Μαρτζέλος, 

Δημητράκης Ζερβός, Γιώργης Μπολέτης.57
 

Ο Αντώνης Κουκουλάς αναφέρει τα εξής ονόματα Αγωνιστών 

Περαχωριτών: Γ. Διδασκαλόπουλος, Βασ. Διδασκαλόπουλος, Δημ. 

Παντελέων, Κώστας Στάμου, Παν. Γεωργάκης, Αναστ. Κανάρης του 

Γιάννη, Φιλ. Ταπανά, Πέτρ. Μουζάκης, Πέτρος Λέκκας, Ιωάν. 

Λέκκας, Γεώργ. Γεωργίου, Θαν. Γεωργίου, Νικ. Λέκκας, Μιχ. 

Καδελής, Γιαν. Καπακόλιας, Δημ. Λαμπαδάρης, Παπάς Γρηγ., και 

Ανασ. Λέκκας, Σπυρ. Τζώνης, Σωτ. Γιάννης, Παν. Σταύρου, Δημ. 

Κόντης, Μιχ. Μίχας, Αν. Γεωργίου, Χρισ. Τσιγγάρης, Θαν. 

Γρανιτσιώτης, Καλόγερος, Καλόγερος, Σπυρ. Σέλας, Γιαν. Συμεών, 

Γιάν. Δήμου, Θαν. Μαργέτης, Δημ. Μπολέτης, Κων. Κόντης, Σπυρ. 

Γιαννάκης, Γιάννης Παύλου, Γερ. Ρουμελιώτης, Βασ. Παπαφρέλος, 

Γιαν. Αρχόντης, Γεωρ. Αρχόντης, Γερ. Κώνστας, Αν. Μίχας, Δημ. 

Ζέρβας, Τριαν. Τσιγγάρης, Ντώνης Τζώνης, Παπαμιχαήλ Δήμου, 

Δημ. Ζέρβας, Γεώργ. Ράτης, Αθ. Αρχόντης. 58
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ59
 

[Ένας από τους κύριους συντελεστές της νίκης, στην ιστορική Μάχη  

της Περαχώρας, ήταν κατά γενική αναγνώριση ο Περαχωρίτης καπετάν 

Γιωργάκης Δασκαλόπουλος ή Διδασκαλόπουλος, ουσιαστικά πολιτικός 

και στρατιωτικός αρχηγός των Δερβενοχωριτών. 

Ο Γ. Δασκαλόπουλος προερχόταν από αρχοντική οικογένεια, που αρχικά 

είχε εγκατασταθεί στο Χρυσό και στους Πενταγυιούς της Δωρίδας/ 

Ρούμελη. Από την οικογένεια αυτή προήλθε και το τοπωνύμιο 

«Πενταγυιοί» και από αυτήν αναδείχτηκαν σημαντικοί διδάσκαλοι, 

αρχιερείς και πρόκριτοι. 

Η εγκατάσταση των Διδασκαλοπουλαίων στην Περαχώρα χρονολογείται 

γύρω στα 1770-1772 ύστερα από την αποτυχημένη επανάσταση «των 

προυχόντων» και τις καταστροφικές επιδρομές των Τουρκαλβανών στη 

Ρούμελη. 

Ο Γ. Διδακαλόπουλος, όπως και ο «ομογάλακτος» του Κιαμήλ-Μπέη 

Θεοχαράκης Χρ. Ρέντης, από την αξιοσύνη του και την πλατιά μόρφωσή 

του, έγινε έμπιστος ιδιαίτερος Γραμματέας του πανίσχυρου Τούρκου 

δυνάστη της Κορινθίας Κιαμήλ «του μεγαλοενδοξοπρεπέστατου» όπως 

ονομαζόταν από τους Οθωμανούς του περίφημου αυτού Μπέη, που 

διατηρούσε 40 πύργους στην Κορινθία και στη Μεγαρίδα, καθώς και δύο 

μεγαλοπρεπή σεράγια στην Αρχαία Κόρινθο και στο Σοφικό. 

Από τον υπηρεσιακό δεσμό τους με τον Κιαμήλ, τόσο ο Γ. 

Διδασκαλόπουλος, όσο και ο Θ. Ρέντης, προσέφεραν ανεκτίμητες 

ευεργεσίες στους ομοθρήσκούς τους Έλληνες του Μοριά και της 

Ρούμελης. Χάρη στον Γ. Διδασκαλόπουλο, όπως αναφέρεται από 

σύγχρονούς του ιστορικούς του Ιερού Αγώνα, διασώθηκε από βέβαια 
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σύλληψη και εκτέλεσή του ο Απόστολος της Φιλικής Εταιρείας 

Αναγνώστης Παπαγεωργίου - Αναγνωσταράς (Στρατηγός κατά την 

Επανάσταση), που το κρησφύγετό του είχε προδοθεί στον  Κιαμήλ  

Μπέη, από κάποιον εξωμότη Τζάνε. (Τότε ο Αναγνωσταράς από 

ανθρώπους του Διδασκαλόπουλου φυγαδεύτηκε έγκαιρα  και  ο 

προδότης εκτελέστηκε). 

Κατά τον Ιωάννη Φιλήμονα, ο Γ. Διδασκαλόπουλος κατηχήθηκε στο 

μυστήριο της Φιλικής Εταιρείας από τον  Καλαβρυτινό 

Ελληνοδιδάσκαλο της Ύδρας Νικηφόρο Παμπούκη, με εντολή της 

Ηγεσίας της Φιλικής Εταιρείας, από τους πρώτους, «ως έχοντα τα 

πιστά εις τα μυστικά του Κιαμήλ Μπέη, Δεφτέρ Κεχαγιά, 

Αρναούτογλου και λοιπών σημαντικών Τούρκων». Από τον Γ. 

Διδασκαλόπουλο κατηχήθηκαν  στη  Φιλική   Εταιρεία ο Περαχωρίτης 

Σταύρος Νικολάου, υποπρόξενος της Ρωσίας στην Κόρινθο, ο 

Αναγνώστης Οικονομόπουλος, Δημόσιος Ταμίας, αρχηγός ιστορικής 

οικογένειας, που κυριαρχούσε στη Λαύκα, στην Γκούρα και στον Άγιο 

Γεώργιο της Νεμέας, ο Σοφικίτης έμπορος στα Μέγαρα Αθανάσιος 

Μαρτζέλος, ο Χατζηαναγνώστης Ράφτης, Προεστός της Κορίνθου, ο 

Χατζημελέτης Ράτης (Μπισιώτης), οι Αθανάσιος Δημόπουλος, 

Γιωργάκης Λογοθέτης, Δημήτρης Ζερβός, (Περαχωρίτες) κ.ά. Με 

σύσταση του ίδιου έγιναν Φιλικοί και οι αδελφοί του Στάμος 

Διδασκαλόπουλος, γιατρός και Βασίλειος Διδασκαλόπουλος, έμπορος 

και ο Περαχωρίτης παπα-Σταμάτης Πρωτοπαπάς. 

Από τις αρχές του Μάρτη 1821, ο Περαχωρίτης Γ. Διδασκαλόπουλος 

προφασίζεται αρρώστια και εγκαταλείποντας τον Κιαμήλ Μπέη  

έρχεται στην Περαχώρα και από κει αρχίζει δραστήρια τις 

προετοιμασίες για την Επανάσταση. 

Μέχρι τις 15 του Μάρτη τα Δερβενοχώρια είναι «επί ποδός πολέμου», 

όπως διαβεβαιώνουν οι πρόκριτοι προς τον Έφορο της Φιλικής 

Εταιρείας, Πρόξενο της Ρωσίας Ιωάννη Κλάδο  με  γράμμα  τους 

στην Ύδρα (δια χειρός Γεωργίου Διδασκαλοπούλου). Σ' αυτό τονίζεται 

ότι: 
«… εμείναμε άπαντες ευχάριστοι και πρόθυμοι εις κάθε δυνατήν  εκδούλεσιν 

του κοινού σκοπού της Πατρίδος. Δι’ ο και παρακαλούμεν τη Υμετέρα 

Εκλαμπρότητι ν’  αποφασίσετε   το   διπλόν   από   τον   σκοπόν   σας,   όπου 

έχετε απόφασιν και να είσθε βέβαιοι, ότι είμεθα έτοιμοι εις κάθε περίστασιν 

μέχρι αίματος. Και προς τούτοις ερεθίζετε και τους εντιμότατους αδελφούς τους 

ομοφρονούντας, τον τε κυρ Λάζαρον Κουντουριώτην και αδελφόν, κυρ Λάζαρο 

Τζαμαδόν και αδέλφια Τομπάζη και όσους άλλους γνωρίζετε, όπου παρά των 

ανωτέρω φίλων επληροφορήθημεν τα υποκείμενά των, δια να δείξωσιν τον 

πατριωτισμόν των και την φιλογένειαν εις την παρούσαν περίστασιν. Και  μ' 

όλον το προσήκον σέβας μένομεν πρόθυμοι των επιταγών σας ως δούλοι και 

αδελφοί. 
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ΟΙ ΕΚ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ, ΟΙ ΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, ΟΙ ΕΚ 

ΒΙΛΛΙΑΣ, ΟΙ ΕΚ ΜΠΙΣΣΙΑΣ». 

 

Πιστοί στην υπόσχεσή τους - όπως έχουμε προαναφέρει και στο Β2 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης - οι Δερβενοχωρίτες αρχίζουν 

ταυτόχρονα τα επαναστατικά τους κινήματα, με πρωτοστάτη πάντα τον 

Γ. Διδασκαλόπουλο. Καταλαμβάνουν πρώτα το Δερβένι-Χάνι της 

Κακιάς Σκάλας, σκοτώνουν τους Τούρκους φρουρούς και στις  24-27 

του Μάρτη, αρχίζουν την πολιορκία της Κορίνθου με 2.000 ένοπλους  

και συνιστούν, στις Κεγχριές την Α΄ Εφορεία Πολέμου με 

εκπροσώπους τους τον Σταύρο Νικολάου και τον Αθανάσιο 

Δημόπουλο, Περαχωρίτες, που προμηθεύουν πυρομαχικά, ψωμιά και 

τρόφιμα. 

 

Μετά τη Μάχη της Περαχώρας, ο Γ. Διδασκαλόπουλος πρωτοστατεί 

στην απόσπαση των Δερβενοχωρίων από την Επαρχία  Κορίνθου  και 

στη σύσταση ιδιαίτερης επαρχίας Δερβενοχωρίων. Πράγμα, που, μ’ όλες 

τις αντιδράσεις των Νοταράδων και των φίλων τους ολιγαρχικών το 

επιτυγχάνουν τελικά, με σχετικές  αποφάσεις  του  Εκτελεστικού  και  

του Βουλευτικού. Στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου - 

παραστάτη (Βουλευτή) της νέας Επαρχίας εκλέγεται παμψηφεί ο Γ. 

Διδασκαλόπουλος που την πανηγυρική προσέλευσή του διαιωνίζει 

επιγραμματικά και λακωνικά, όπως συνηθιζόταν την ηρωική αυτή 

εποχή, από έλλειψη χαρτιού και χρόνου, το πρακτικό του 

Βουλευτικού: 

 
«Τη 9 Όκτωβρίου (1823). 

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, επιτροπεύοντος του κ. 

Πανούτσου Νοταρά... 

... Σήμερον εισήλθεν εις το Βουλευτικόν και ο Παραστάτης 

των Δερβενοχωρίων κ. (Γ.) Διδασκαλόπουλος. 

 

α' Γραμματεύς ΙΩ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ». 

 

Σ’ όλο  το  χρονικό  διάστημα  του  Ιερού  Αγώνα  της  Εθνεγερσίας  

ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος μετέχει στις Εθνοσυνελεύσεις ως 

Παραστάτης Δερβενοχωρίων και στις διάφορες μάχες ως στρατιωτικός 

και διακρίνεται για την αφιλοχρηματία του, τον άφθαστο ηρωισμό και 

την αρετή του.] 

 

Ο Αντώνης Κουκουλάς θα προσθέσει στη βιογραφία του Περαχωρίτη Γ. 

Διδασκαλόπουλου ότι εκπροσώπησε ως Πληρεξούσιος τη Μεγαρίδα και 

στην Εθνική Συνέλευση στο Άργος το 1829, καθώς επίσης πως μετά την 

Ανεξαρτησία της Ελλάδας έλαβε για τους αγώνες του και τις υπηρεσίες 
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του στην Πατρίδα «το χαλκούν νομισματόσημον» και κατατάχτηκε στους 

πολιτικούς Δ  ́Τάξεως. 

 

Σημαντικές επίσης πληροφορίες για την επαναστατική δράση του 

Γεώργιου Διδασκαλόπουλου καθώς και του αδελφού του Βασίλειου 

Διδασκαλόπουλου κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 

του ’21 κατέγραψαν σε χειρόγραφά τους οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού 

Σχολείου Περαχώρας σχολικού έτους 1964-65, Κ. Κωστόπουλος και Μ. 

Αδαμοπούλου κατά την έρευνα και συγκέντρωση πατριδογνωστικού, 

λαογραφικού και ιστορικού υλικού χωριών της Κορινθίας, ιδέα και 

πρωτοβουλία του Συνδέσμου Δασκάλων Κορινθίας και του αρμόδιου 

Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων της εποχής εκείνης, το οποίο 

εξέδωσε ο Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας 

στα «Λαογραφικά Σύμμεικτα Κορινθίας». Συγκεκριμένα αναφέρουν: 

 

«Την αξία της περιοχής (Περαχώρας) και την ασφάλεια αναγνώρισαν οι 

Ντούρηδες από τας Θήβας, οι γνωστοί με το όνομα Δασκαλόπουλοι, 

πέντε αδερφοί: Βασίλειος, Γεώργιος, Ιωάννης, ένας αγνώστου ονόματος 

και ένας αρχιερεύς. Ως πιο εγγράμματοι της εποχής, έπαιξαν πρωτεύοντα 

ρόλο κατά την επανάστασιν τόσο εις την Πελοπόννησον, όσον και εις τη 

Στερεάν. Ο αρχιερεύς επέρασε τον αρχιερατικόν του βίον εις το σημείον 

όπου ευρίσκεται σήμερον το εξωκκλήσιον του Αγίου Νικολάου, επί της 

παραλιακής ακτογραμμής Λουτρακίου - Ηραίου, όπου και υφίσταται 

σήμερον η Σπηλιά του Δεσπότη. … Ο πανέξυπνος Γεώργιος, λόγω των 

γραμματικών του γνώσεων, έγινε έμπιστος και ιδιαίτερος του Κιαμίλ- 

Μπέη της Κορίνθου, ο οποίος, λόγω της μεγάλης εμπιστοσύνης που του 

είχε, επιδεξίως του έφτιαξε τον τάφον. Πάντα έπαιρνε θέση σε κάθε 

ζήτημα της εποχής και υπό άκραν εχεμύθειαν υπήρξεν το τέταρτο μέλος 

της Φιλικής Εταιρείας εν Πελοποννήσω. Απεσταλμένοι εκ 

Κωνσταντινουπόλεως ήλθον προς συνάντησίν του δια την προετοιμασίαν 

του γενικού ξεσηκωμού. Η ευστροφία του και η πίστις του εις τον υπέρ 

της ελευθερίας αγώνα, τον έφερε σε αυστηρότατην διαλογικήν συζήτησιν 

με τον Ζαΐμην εν Καλαβρύτοις, ο οποίος και τον ανάγκασε να δεχθή τους 

όρους της επαναστάσεως με την ευκαιρία της παρασπονδήσεως του Αλή- 

Πασά των Ιωαννίνων κατά της Υψηλής Πύλης και των μετακινήσεων 

των Τουρκικών στρατευμάτων του Χουρσίτ - Πασά εκ Τριπολιτσάς προς 

Ιωάννινα. Επίσης, έλαβε μέρος κατά των υπολειμμάτων του Δράμαλη, 

αφού πρώτα εφόνευσε τους 11 εμπίστους του Κιαμίλ-Μπέη, που τους 

παρέλαβε δι’ ασφάλειαν εις το καταφύγιο “Μεγάλη Πέτρα”, επί της ΒΔ 

πλευράς των Γερανείων ορέων. Δεν έλλειψεν και από την 1ην εν 

Επιδαύρω Εθνοσυνέλευσιν, ομιλήσας τελευταίος, με γνώμην 

αξιοπρόσεκτον. Φιλικάς σχέσεις διατηρούσε με Μακρυγιάννην, 

Καλλέργην, ως και με τον πρώτον βασιλέα των Ελλήνων Όθωνα, όστις 
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δις επεσκέφθη την οικίαν του εν Περαχώρα, όπου σήμερον υφίστανται τα 

θεμέλια. Εις αυτήν παρέμεινεν ο αείμνηστος βασιλεύς Όθων την μεν 

πρώτην φοράν 15 ημέρες, την δε δευτέραν 3. Ο Βασίλειος 

Δασκαλόπουλος, ο οποίος απεκαλείτο Στρατηγός, συνεπολέμησεν μετά 

του Μάρκου Μπότσαρη εις Μεσολόγγι και διεκρίθη δια την 

ανδρειοσύνην του και την στρατιωτικήν του διαύγειαν και η γνώμη του 

πάντα σε ζητήματα στρατηγικής ήταν σεβαστή. Δεν εσυνέχισε την μετ’ 

αυτού παραμονή του, διότι ασθενήσας βαρέως απεβίωσε και ενταφιάσθη 

εις τον περίβολον του ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περαχώρας, 

όπου αργότερα τα οστά του μετά των άλλων αδελφών του μετεφέρθησαν 

, με το ξεσήκωμα του νεκροταφείου, εις το νέον κοιμητήριον του Αγίου 

Κωνσταντίνου, χωρίς να τα θέσουν σε ξεχωριστή γνώριμον θέσιν».59α
 

 

Τέλος ο ερευνητής Αλέξης Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Λουτράκι» 

αναφέρει σχετικά με τον βίο του Γεώργιου Διδασκαλόπουλου και τη 

δράση του στην Περαχώρα, στα Δερβενοχώρια και στην Κορινθία κατά 

τη διάρκεια της Επανάστασης: 

«Με την εκδήλωση των πρώτων εχθροπραξιών (στην Κορινθία), τον 

Μάρτη του 1821, οι Δερβενοχωρίτες ήσαν έτοιμοι να πάρουν τα όπλα. Οι 

Περαχωρίτες προ πάντων είχαν κι έναν άλλο λόγο να είναι ψυχικά 

πανέτοιμοι. Και ο λόγος αυτός ήταν ο δραστήριος Φιλικός και πρόκριτος 

του χωριού τους Γεώργιος Διδασκαλόπουλος. Τούτος εδώ, γνωστός σ’ 

όλη την Κορινθία και Μεγαρίδα σαν άνθρωπος έγκριτος και σημαντικός, 

ήτανε στην ακολουθία του Κιαμήλ Μπέη, Τούρκου μεγαλοκτηματία της 

Κορίνθου. Κάτω από αυτήν του την ιδιότητα μπορούσε να κινείται και να 

δουλεύει για τον ιερό σκοπό της Φιλικής Εταιρείας, χωρίς να βάζει σε 

υποψίες τους Τούρκους. Έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ο 

Περαχωρίτης τούτος Φιλικός όρκισε πολλούς διαλεχτούς πατριώτες, 

Κορίνθιους και Δερβενοχωρίτες, στο μυστικό της Εταιρείας όπως τον 

Σταύρο Νικολάου, τον Αναγνώστη Οικονομόπουλο, τον Αθανάσιο 

Μαρτζέλο, τον Χατζή Αναγνώστη Ιωάννη Ραύτη και άλλους. Και μια 

φορά χάρη σε τούτον τον Περαχωρίτη Φιλικό σώθηκε ο Αναγνωσταράς 

από τα χέρια των Τούρκων. Μεγάλο λοιπόν κεφάλαιο ο Γεώργιος 

Διδασκαλόπουλος στον τόπο του και στην περιοχή για την προεργασία 

της επαναστάσεως».59β
 

Και ο ίδιος συνεχίζει: 

«… Στα 1823 οι Δερβενοχωρίτες θα στείλουν σαν πληρεξούσιο της 

Μεγαρίδας στην Εθνοσυνέλευση τον Γ. Διδασκαλόπουλο. Τον ίδιο θα 

στείλουν αργότερα, στα 1829, στο Άργος πάλι σαν πληρεξούσιο. Ηθικό 

λοιπόν προβάδισμα δίνεται στην Περαχώρα με την εκλογή του Γ. 

Διδασκαλόπουλου σαν πληρεξούσιου όλης της Μεγαρίδας. Ήταν μια 

δίκαιη αναγνώριση στο αγωνιζόμενο τούτο χωριό και στον πρωτοπόρο 

του Φιλικό».59γ
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6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας στο πλαίσιο εκπόνησης της 

παρούσας εργασίας, μελετώντας τις σχετικές γραπτές ιστορικές πηγές 

και βιβλιογραφικές αναφορές αλλά έχοντας υπόψη μας ταυτόχρονα  

και τη διασωθείσα προφορική παράδοση της περιοχής, διαπιστώσαμε 

διάσταση απόψεων των τοπικών ιστορικών ερευνητών - μελετητών 

σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της Μάχης της 

Περαχώρας, τον Σεπτέμβριο του 1822. 

 

Από τη μια η ισχυρή τοπική παράδοση συσχετίζει τη μάχη με τη 

θεομητορική εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτέμβρη 

καθώς σε εξωκλήσι στην περιοχή Σέλκι (βορειοανατολικά της 

Περαχώρας), οι Περαχωρίτες τιμούσαν, την ημέρα αυτή, με μεγάλο 

πανηγύρι τη Γέννηση της Παναγίας. Οι Τούρκοι, γνωρίζοντας την 

απουσία των Περαχωριτών από το χωριό κατά τη διάρκεια της 

θρησκευτικής γιορτής - διασώζει η παράδοση του τόπου - 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και θέλησαν να αιφνιδιάσουν, να 

χτυπήσουν και να καταλάβουν την απροστάτευτη Περαχώρα, εύκολα. 

Έτσι η τοπική κοινωνία της περιοχής που βασίζεται μόνο στην 

προφορική λαϊκή παράδοση από γενιά σε γενιά, χωρίς  να  

ενδιαφέρεται και τόσο για τις γραπτές πηγές της ιστορίας, θέλει να 

διεξάγεται η μάχη στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Την ίδια  άποψη 

όμως υποστηρίζει - επιστημονικά - μέσα από τα βιβλία του και ο 

Λάμπης Αποστολίδης, στον οποίο εμείς, οι Περαχωρίτες, οφείλουμε 

πολλά τόσο για την προσφορά του στην έντιμη προσπάθειά του να 

κάνει γνωστή, να αναδείξει την ιστορική μάχη και να την κατατάξει 

στη θέση που πραγματικά της αξίζει στην ιστορία του νεότερου 

ελληνισμού, όσο και για την εν γένει προσφορά του στην πνευματική 

ζωή και στον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχή μας, ως ένας από τους 

σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας. Ο Λ. 

Αποστολίδης, λοιπόν, υποστηρίζει στο βιβλίο του η «Η Μάχη της 

Περαχώρας»/Αθήνα 1978, ότι αυτή έγινε στις 9, 10 και 11 

Σεπτεμβρίου παραθέτοντας δύο επιστολές, η μία του Ανδρέα 

Παπαδιαμαντόπουλου και η άλλη του επικεφαλής των ελληνικών 

δυνάμεων στη Μάχη της Περαχώρας Νικηταρά (Νικήτα 

Σταματελόπουλου) προς τους Υδραίους προκρίτους.  

 

Η πρώτη επιστολή με ημερομηνία 24-9-1822, αναφέρει:60
 

 
«Φιλογενέστατοι πρόκριτοι της Νήσου Ύδρας. 

Εν καιρώ έλαβον το φιλογενέστατόν σας δάτας 23 πλέοντος. 



[76] 
 

Οι εν Περαχώρα Τούρκοι προ της χθες επέστρεψαν μετά των καραβιών τους 

αύθις εις Κόρινθον. 

Τον σκοπόν τους αγνοούμε. Όλαι αι αναγκαίαι θέσεις είναι καλώς 

προφυλαγμένοι. 

Ε ι ς  Π ε ρ α χ ώ ρ α ν  ό μ ω ς  τ  ο υ ς έ δ ω σ α ν 

κ α λ ό ν τ ρ ά κ ο ν οι δ ι κ ο ί μας. 

Εν Μύλοις Ναυπλίου τη 24)9)1822. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ». 
 

Άρα σύμφωνα με την ημερομηνία/χρονολογία της επιστολής κατά τον 

Λ. Αποστολίδη η μάχη έγινε πριν τις 26  Σεπτεμβρίου1822  που  - 

όπως θα αναφερθούμε στη συνέχεια - είναι η έτερη επικρατούσα 

άποψη για την έναρξη και τη διεξαγωγή της μάχης. 

 

Στη δεύτερη επιστολή - που παραθέτει ο Λ. Αποστολίδης - ο 

αποστολέας Νικηταράς (επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων) 

ανάμεσα στα άλλα αναφέρει πως κατέφθασε στην Περαχώρα: 

 

«…ερχόμενος δε εγώ την τρίτην με μερικούς άλλους ακόμη και 

κτυπώντες τους, άρχισαν και με ολίγην φθοράν των ιμβαρκαρήσθησαν επι- 

στρεφόμενοι εις Κόρινθον…».61
 

Ο Λ. Αποστολίδης στη ανωτέρω πηγή του καταγράφει τη λέξη  

«τρίτην» με πεζό γράμμα ταυ (τ) και την ερμηνεύει ως τακτικό 

αριθμητικό στην εννοούμενη λέξη ημέρα, θεωρώντας πως ο Νικηταράς 

με τα παλληκάρια του έφθασε στην περιοχή της Περαχώρας για να 

αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς, την τρίτη ημέρα της μάχης, την οποία 

προσδιορίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 182262 .συμπερασματικά για τον ίδιο 

η μάχη διήρκησε τρεις ημέρες δηλαδή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 1822. 

 

Από την άλλη ο συγγραφέας Αντώνης Γ. Κουκουλάς στο βιβλίο του « 

Στ’ αχνάρια του τόπου μου», Λουτράκι 1990, αντικρούει τις απόψεις 

του Λ. Αποστολίδη για την ημερομηνία διεξαγωγής της Μάχης της 

Περαχώρας, αμφισβητώντας κατά πρώτον την ημερομηνία συγγραφής 

της επιστολής Παπαδιαμαντόπουλου, καταγράφοντας πως η σωστή 

ημερομηνία του εγγράφου είναι η 29η Σεπτεμβρίου 1822.63 Άρα κατ’ 

αυτόν η μάχη διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 1822 δύο ημέρες 

δηλαδή πριν τη συγγραφή της επιστολής, 29 Σεπτεμβρίου,  λαμβάνοντας 

ασφαλώς υπόψη τον χρονικό προσδιορισμό του κειμένου της επιστολής 

«προ της χθες». Κατά δεύτερον και όσο αναφορά την επιστολή του 

Νικηταρά, ο Α. Κουκουλάς θεωρεί πως  ο  Λ. Αποστολίδης υπέπεσε σε 

λάθος υπόθεση και εκτίμηση πως η λέξη Τρίτη στο κείμενο αναφερόταν 

στην τρίτη ημέρα της μάχης, αφού στην πρωτότυπη επιστολή, η λέξη 

είναι γραμμένη με κεφαλαίο γράμμα και ασφαλώς αναφέρεται στην 
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ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη. Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει (επικαλούμενος 

τον Η. Παπαθανασόπουλο στο «Ημερολόγιο των ετών από 1821-1832» 

που δημοσιεύτηκε στην Εικονογραφημένη Ιστορία το 1974, όπου 

αναφέρεται ως εναρκτήρια ημέρα της μάχης η 26 Σεπτεμβρίου), η 26η 

Σεπτεμβρίου ήταν ημέρα Δευτέρα, άρα συμπερασματικά, κατ’ αυτόν, η 

Μάχη της Περαχώρας διεξήχθη Δευτέρα και Τρίτη 26 και 27  

Σεπτεμβρίου 1822, διήρκησε  δύο ημέρες και όχι τρεις, όπως ακριβώς 

και ο Νικηταράς αναφέρει στα γραφόμενά του προς τους Υδραίους 

προκρίτους.64
 

 

Η εκδοχή του Α. Κουκουλά, την οποία συμμεριζόμαστε και 

αποδεχόμαστε απόλυτα, ότι η μάχη πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27  

Σεπτεμβρίου 1822 ενισχύεται - μετά από προσεχτική έρευνα  και  

μελέτη των πηγών και της σχετικής βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της 

εκπόνησης της παρούσας εργασίας μας - από μια σειρά πηγών και 

βιβλιογραφικών παραπομπών, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω: 

 

 ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 

ΑΓΩΝΟΣ,ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, 

1930, σελ. 144 «1822 7βρίου 25 Μάχη εν Μεγαρίδι και νίκη 

Ελλήνων, αρχηγηθέντων υπό τον Νικηταράν κατά Μαχμούτ πασά 

Δράμαλη».

 ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ(εικ.4), ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄, σελ.317 « …
.δια τούτο ο Δράμαλης, μη δυνάμενος ν’ ανοίξη την προς τας 

Πάτρας οδόν, απέστειλε δια θαλάσσης την 26 σεπτεμβρίου 

υπερδισχιλίους στρατιώτας προς την Περαχώραν, οίτινες απέβησαν 

εκεί επί σκοπώ να κυριεύσωσι την Μεγαρίδα εις πλειοτέραν άνεσιν 

του στρατού, αλλ’ απέτυχαν καταπολεμηθέντες υπό του 

παρευρεθέντος Νικήτα μετά 800 και εβιάσθησαν να  

επαναπλεύσωσιν εις Κόρινθον. Έπεσαν δε εν εκείνη τη μάχη 40 

Τούρκοι και 12 Έλληνες». 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ, Η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, σελ. 257 «Γύρω στα τέλη 

Σεπτεμβρίου (1822) ο Δράμαλης έκανε μια  απεγνωσμένη 

προσπάθεια να ανοίξη πέρασμα από τα στενά της Μεγαρίδος για να 

μπορεί να επικοινωνή με τη Στερεά. Στις 26  Σεπτεμβρίου  έστειλε 

με πλοία από την Κόρινθο στην Περαχώρα περισσότερους από 

2.000 άνδρες, που αντιμετωπίστηκαν από το σώμα του Νικηταρά, ο 

οποίος έσπευσε να τους αναχαιτίση με 800 άνδρες». 

 ΣΑΡΑΝΤΟΥ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821, Γ΄ ΜΕΡΟΣ, σελ. 47  «Στις  25 

προς 26 Σεπτεμβρίου 1822, οι Τούρκοι  αποβιβάζουν  4.000  πεζούς 

με δέκα καράβια στην παραλία της Περαχώρας, στη θέση 
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Αγριλιός» (παραπομπή στον Αντώνη Γ. Κουκουλά/ Στ’ αχνάρια του 

τόπου μου). 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ, σελ. 259 (Παρατίθεται 

ολόκληρη η επιστολή του  Ανδρέα  Παπαδιαμαντόπουλου 

προς τους Υδραίους προκρίτους με τη σωστή ημερομηνία και 

χρονολογία συγγραφής της 29-09-1822, αποκαθιστώντας έτσι 

την ιστορική αλήθεια και επιβεβαιώνοντας και αυτή με τη 

σειρά της ότι η μάχη της Περαχώρας συντελέστηκε στις 26  

και 27 Σεπτεμβρίου 1822. Την παραθέτουμε αυτούσια - για 

ευνόητους λόγους όπως και την επόμενη μιας και είναι 

επίμαχες πηγές σε φωτοαντίγραφο από τον σχετικό τόμο σε 

ψηφιακή μορφή.
 
 

 
Στις σελίδες 259 και 260, επιπρόσθετα, παρατίθεται και η 

επιστολή του Νικηταρά με κεφαλαίο ταυ (Τ) στην επίμαχη 

λέξη Τρίτην, ημέρα κατά την οποία ο Νικηταράς αφίχθηκε 

στην Περαχώρα. Παραθέτουμε με τον ίδιο τρόπο  και  αυτή 

την επιστολή, όπως και την προηγούμενη. 
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Καταληκτικά, αφού μελετήσαμε προσεκτικά όλες τις διασωθείσες 

πηγές που εντοπίσαμε στην έρευνά μας και αναφέρονται σχετικώς 

άμεσα ή έμμεσα στην ημερομηνία κατά την οποίαν έλαβε  χώρα  η 

μάχη και με την επιφύλαξη πάντα της μελλοντικής εύρεσης νέων 

ιστορικών πηγών που έως τώρα αγνοούμε, συμπεραίνουμε και εμείς  

ότι η ιστορική Μάχη της Περαχώρας συντελέστηκε στις 26 και 27 

Σεπτεμβρίου 1822. 

 

Εκείνο όμως που θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα και να 

υπογραμμίσουμε με έμφαση είναι πως δεν έχει και τόση μεγάλη 

σημασία για εμάς ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της μάχης - αν 

διεξήχθη, δηλαδή, στις αρχές ή στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1822 - 

αλλά η μεγάλη αξία και η συμβολή της στην πραγμάτωση και 

εξέλιξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα την Ελλήνων κατά τη 

διάρκεια της Εθνεγερσίας από την ηρωική γενιά του ’21. 
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Γ. Συμπεράσματα 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΤΟΥ ’21 

 
Η ιστορική Μάχη της Περαχώρας - συμπερασματικά  -  που 

διεξήχθη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη του 1822, του 

δεύτερου έτους της Ελληνικής Επανάστασης στη χερσόνησο της 

Περαχώρας, ήταν καθοριστικής σημασίας και διαδραμάτισε 

ουσιαστικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη του Αγώνα για τους εξής 

λόγους: 

 

 Ματαίωσε τα οθωμανικά σχέδια για διαφυγή προς τη Στερεά 

Ελλάδα, μέσω των απόρθητων Μεγάλων Δερβενίων των 

Γερανείων, των παραμενόντων Τούρκων στην Κόρινθο μετά την 

καταστροφή τους στα Δερβενάκια.

 Οδήγησε στο έσχατο σημείο απελπισίας το αποδεκατισμένο από 

την πείνα και τις αρρώστιες στράτευμα του Δράμαλη που 

εγκλωβίστηκε στην περιοχή της Κορίνθου χωρίς πιθανότητα 

ανεφοδιασμού.

 Εμπόδισε την επικοινωνία των Οθωμανών της Κορίνθου με τη 

Ρούμελη, όπου υπήρχαν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις και 

απέκλεισε την είσοδο - δια ξηράς - του Χουρσίτ Πασά στην 

Πελοπόννησο προς βοήθεια των αποκλεισμένων Τούρκων της 

Κορίνθου.

 Συνέβαλε αποφασιστικά μαζί με τις υπόλοιπες σημαντικές 

περιφερειακές - της Μάχης των Δερβενακίων - στρατιωτικές 

συγκρούσεις στην Κορινθία και στα σύνορά της με τη Αιγιάλεια 

γη (Μάχη του Αγιονορίου, Μάχη της Κλένιας, Μάχη του 

Βασιλικού, Μάχη της Κουρτέσας - Αγίου Σώστη και Μάχη της 

Ακράτας - Μαύρων Λιθαριών - Ζάχολης) στην  οριστική 

συντριβή της άλλοτε κραταιάς και πανίσχυρης στρατιάς του 

Δράμαλη που ξεκίνησε φιλοδοξώντας με 30.000 άνδρες, να 

καταπνίξει στο αίμα την Επανάσταση των Ελλήνων στην 

Πελοπόννησο και κατάντησε μέσα σ’ ένα περίπου εξάμηνο να 

πνιγεί η ίδια στο αίμα αποτυγχάνοντας ολοκληρωτικά στην 

αποστολή της:

 
«Τοιούτον το τέλος της υπό τον Δράμαλην πολυκρότου εκστρατείας 

ικανής προ ολίγου υποληφθείσης εις αναδούλωσιν της 

Πελοποννήσου…».65
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Άλλη ιστορική πηγή αναφέρει για τον ολοκληρωτικό αποδεκατισμό 

και την οριστική συντριβή του θρυλικού στρατεύματος του 

Δράμαλη: 

 
« … Αλλ’ ως μας εβεβαίωσεν ο Αβδουλάμπεης και άλλοι, όταν 

εκυριεύσαμεν την Κόρινθον την δευτέραν φοράν, εις τους τρεις αυτούς 

πολέμους εσκοτώθησαν υπέρ τας 5,000 Τούρκοι
. 

δηλαδή 4,000 εις 

Δερβενάκι και Άγιον Σώστην, και 1,000 εις Αγινόρι. Αλλ’ όλοι οι 

σκοτωθέντες Τούρκοι, καθώς μας είπεν ο Αβδουλάμπεης, εις  όλους 

τους άλλους πολέμους, και όταν επερνούσαν τας τροφάς, και εις τους 

διαφόρους ακροβολισμούς εις την Αργολίδα, Βασιλικά, Πέρα Χώρα, 

Ακράτα λογαριάζονται έως 18,000, οι δε άλλοι εχάθησαν από την 

αρρωστίαν, εκτός 2,000 οι οποίοι επέρασαν με  τον Δελή Αχμέτην εις 

τας Πάτρας, και η φρουρά του Αβδουλάμπεη όπου έζησαν 350 …».66
 

 

Μετά από το πάθημά της αυτό η  Οθωμανική Αυτοκρατορία δε  

θα μπορέσει πια, αλλά ούτε και θα τολμήσει να συγκροτήσει 

παρόμοια στρατιά σαν αυτή του Δράμαλη και να τη στείλει στο 

«Μακελείον» του επαναστατημένου Μοριά. Ο δε Δράμαλης, 

μετά την αποτυχία της εκστρατείας του στην Πελοπόννησο και 

αφού ναυάγησαν τα φιλόδοξα και μεγαλεπήβολα σχέδιά του 

προσβεβλημένος από ελονοσία και παράτυφο, αλλά κυρίως 

καταπτοημένος ηθικά και ντροπιασμένος - υπόλογος στον 

Σουλτάνο για τη βαριά ήττα του, θα πεθάνει στην Κόρινθο τον 

Οκτώβρη του 1822. 

 Ενίσχυσε το αγωνιστικό φρόνημα, ενδυνάμωσε το μαχητικό 

πνεύμα και αναπτέρωσε το ηθικό των επαναστατημένων 

Ελλήνων Αγωνιστών που πίστεψαν πως οι Τούρκοι δεν είναι 

ανίκητοι, φέρνοντας για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια τις 

αδούλωτες ψυχικές τους δυνάμεις για να συνεχίσουν τον τίμιο 

Αγώνα τους για Ελευθερία. Ιδιαίτερα εκείνων που με πολλές 

κακουχίες και στερήσεις πολιορκούσαν την Κόρινθο και το 

Ναύπλιο και που ενέτειναν - μετά τις νικηφόρες επιχειρήσεις 

στην κορινθιακή γη - τους αποκλεισμούς των κάστρων του 

Ακροκορίνθου και του Αναπλιού, προδιαγράφοντας οριστικά 

την παράδοση και τον αφανισμό των πολιορκημένων Τούρκων.

 Η  Μάχη  της   Περαχώρας,   απόλυτα   συνδυασμένη   με   την  

τη Ναυμαχία των Σπετσών και του Αργολικού Κόλπου τον 

Σεπτέμβρη του 1822 ανέτρεψε την προσπάθεια των Οθωμανών 

επιτελικών να μειώσουν ή να εξουδετερώσουν τις πολύ θλιβερές 

και οδυνηρές συνέπειες για αυτούς της καταστροφής της 

διαβόητης - πανίσχυρης «Στρατιάς του Δράμαλη», δημιουργώντας 

αντιπερισπασμούς σε διαφορετικά σημεία του επαναστατημένου 

Μοριά για να διασπάσουν τις οργανωμένες ελληνικές δυνάμεις.
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 Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η Μάχη της Περαχώρας και η σθεναρή 

αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων στη χερσόνησο της 

Περαχώρας, οι δρόμοι των Μεγάλων Δερβενίων θα έμεναν ανοιχτοί. 

Οι πολιορκημένοι Τούρκοι θα κρατούσαν γερή άμυνα και με τη 

βοήθεια των τουρκικών στρατευμάτων της Ρούμελης - που θα 

έβρισκαν ανοιχτή την πόρτα προς την Πελοπόννησο - θα περνούσαν 

στην αντεπίθεση  και θα έθεταν έτσι σε μεγάλο  κίνδυνο  τους 

Επαναστάτες του Μοριά από το πρώτο τους ξεκίνημα.
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Οι Περαχωρίτες δεν εκδήλωσαν, ασφαλώς, την επαναστατική τους  

δράση μόνο στα πολεμικά γεγονότα της Κορίνθου, στην Πολιορκία του 

Ακροκορίνθου και στη Μάχη της Περαχώρας στα δύο πρώτα χρόνια της 

Ελληνικής Επανάστασης αλλά καθ’ όλη τη διάρκειά της. Αγωνίζονταν 

πάντα σύμφωνα με το κοινό σχέδιο, ενταγμένοι χωρίς τοπικιστικό  

πνεύμα στον κοινό Αγώνα και πολεμούσαν όπου η ανάγκη το απαιτούσε 

και όπου τους έστελνε η Προσωρινή Επαναστατική Διοίκηση. Έχοντας 

στενές σχέσεις και δείχνοντας ιδιαίτερη συμπάθεια οι Δερβενοχωρίτες 

και οι Περαχωρίτες στον Νικηταρά, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τους 

Φλεσσαίους και τους Υδραίους προεστούς, με τους οι οποίους 

συνδέονταν συναισθηματικά εξαιτίας και της κοινής αρβανίτικης 

καταγωγής τους, σύμφωνα με αδιαμφισβήτητες ιστορικές πηγές τούς 

συναντάμε να πολεμούν για την ελευθερία της Πατρίδας από κοινού με 

τους υπόλοιπους επαναστατημένους Έλληνες σε πολλούς ακόμα 

πολέμους. 

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά συμμετέχουν στις εξής επιχειρήσεις: 

 23 Απριλίου 1821στο Ξυλόκαστρο κατά του Κεχαγιάμπεη και στο 

Ναύπλιο πολιορκώντας το Παλαμήδι

 Μάιος 1821 με Ηλία Μαυρομιχάλη, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 

και Νικηταρά στο στρατόπεδο στο Κριεκούκι (Ερυθρές) και στην 

Κάζα Βοιωτίας

 20 Ιουλίου 1821 στη Λειβαδιά κατά του Ομέρ Βρυώνη

 24 Ιουλίου 1821 στο Κριεκούκι (Ερυθρές) Βοιωτίας

 30 Ιουλίου 1821 στον Κερατόπυργο - Κερατσίνι, οχύρωση για την 

αντιμετώπιση του Ομέρ Βρυώνη

 17 Ιουλίου 1822 στο Μεγάλο Δερβένι της Μεγαρίδας στο πλευρό 

του Νικηταρά κατά της φρουράς που άφησε ο Δράμαλης

 15 Μαΐου και 5 Ιουνίου 1825 στο Χρυσό Σαλώνων Φωκίδας

 5 Ιουλίου 1825 στον Κάλαμο του Μαραθώνα

 17 Ιουλίου 1825 στο πλευρό του Ι. Γκούρα στην Αθήνα

 6-10 Αυγούστου 1825 στο Χαϊδάρι με τον Ν. Κριεζιώτη, Β. 

Μαυροβουνιώτη και Γ. Καραϊσκάκη

 28 Αυγούστου 1825 στα Τρίκορφα, στους Μύλους Αργολίδος με 

τον Αρχοντόπουλο (Ιωάννη Νοταρά) κατά του Ιμπραήμ

 10 Απριλίου έως 10 Μαΐου1827 στο Κερατσίνι με Γ. Καραϊσκάκη 

και Αρχοντόπουλο (Ιωάννη Νοταρά) και στο Καματερό Αττικής  

με Β. Μαυροβουνιώτη.
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«Τέλος με τις περαχωρίτικες ακτές έχει συνδέσει τ’ όνομά του και ο 

σπουδαίος Βρετανός Φιλέλληνας πλοίαρχος Φραγκίσκος Άστιγξ(εικ.11.α), 

(εξελληνισμένο όνομα του Φρανκ Άμπνεϋ Χέιστινγκς1794-1828), καθώς 

και ο Φιλέλληνας ύπαρχος Σκάνταλλ που συμμετείχαν στην Ελληνική 

Επανάσταση με σπουδαίες επιτυχίες. Ο Άστιγξ, στα μέσα του 

Σεπτέμβρη1827, διαθέτοντας επτά πλοία, έκαψε στο λιμάνι της Ιτέας, 

στον Κορινθιακό, οκτώ τούρκικα πλοία και αιχμαλώτισε τρία αυστριακά 

φορτηγά, που ήταν ναυλωμένα από τους Τούρκους. Με αυτή του τη νίκη 

ξεκαθάριζε τον Κορινθιακό από τα εχθρικά πλοία κι άφηνε τη θάλασσα 

ελεύθερη για να περνούν ελληνικά τμήματα από τον Μοριά στη  

Ρούμελη. Μετά από τη νίκη του αυτή ο Άστιγξ σκέφτηκε να οχυρώσει 

ένα ορμητήριο, απ’ όπου να μπορεί να εξορμά ή να προστατεύεται στον 

Κορινθιακό. Σαν τέτοιο διάλεξε το Πόρτο Στραβά, βορεινά της 

Περαχώρας και κοντά στο ακρωτήρι των Ολμιών. Το Πόρτο Στραβά,  

που είναι μικρό φυσικό λιμάνι με δύο σκοπέλους στο στόμιο και με 

στεριά δασωμένη και βραχώδη, εξασφάλιζε τα πλευρά και τα νώτα του 

αμυνομένου σ’ αυτό και καθιστούσε δύσκολη κάθε αποβατική ενέργεια 

του εχθρού. Το θαυμάσιο τούτο φυσικό οχυρό συμπληρώθηκε με μια 

μοίρα διαλεχτών σκοπευτών της περιοχής και με την τοποθέτηση 

τεσσάρων κανονιών από τα πλοία στη στεριά. Επίσης κατασκευάστηκε 

και καμίνι για το πυράκτωμα των βλημάτων των κανονιών, που ήταν 

εφεύρεση του Άστιγκα και που τόσο αποτελεσματική απεδείχθη στη 

σύγκρουση της Ιτέας. Έτσι με τη στρατηγικότητα του μεγάλου 

Φιλέλληνα και τη συνδρομή των Περαχωριτοπισσιωτών, το ελληνικό 

ναυτικό εξασφάλιζε ένα σπουδαίο πολεμικό ναύσταθμο στον 

Κορινθιακό. Η ναυτική μοίρα του Άστιγκα εχρησιμοποίησε επί ενάμιση 

μήνα σαν αφετηρία τα Στραβά για τις ναυτικές του εξορμήσεις εναλλάξ 

με το λουτρακιώτικο καραβοστάσι. Η ναυμαχία όμως του Ναυαρίνου (8 

Οκτωβρίου 1827) και τα κατόπιν γεγονότα έγιναν αιτία να μη 

χρησιμοποιηθούν τα Στραβά, αφού πια έλειψε κάθε κίνδυνος από το 

εχθρικό ναυτικό. Στη ναυμαχία της Ιτέας, ο Άστιγξ είχε έναν νεκρό και 

μερικούς τραυματίες. Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν κι ο ύπαρχος του 

βρικιού “Σωτήρ” Ιρλανδός Ουίλιαμ Σκάνταλλ βαριά τραυματισμένος, 

που υπέκυψε στα τραύματά του μετά τέσσερις ημέρες κι ετάφη στο 

Λουτράκι».67
 

Οι σημαντικές αυτές πληροφορίες που κατέγραψε ο ερευνητής Αλέξης 

Πετρόπουλος στο έργο του «Λουτράκι», επιβεβαιώνονται στο έργο «Ο 

Άστιγξ και το έργον του εν Ελλάδι» / Αθήναι, 1928 του  

Κωνσταντίνου Ράδου (1862-1931) που ήταν λογοτέχνης, ναυτικός 
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ιστορικός και καθηγητής στη Ναυτική Σχολή των Δοκίμων και στο 

Εθνικό Πανεπιστήμιο. Είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που δημιούργησε τον 

κλάδο της ναυτικής ιστορίας, την οποία και δίδαξε. Γράφει ειδικότερα: 

« … Ο Άστιγξ πληροφορηθείς τας προθέσεις του Ιμβραήμ και πριν ακόμη 

μάθη τας κινήσεις του Κόδριγκτων εξέλεξε την κατάλληλον θέσιν  εν  η  

ήλπιζε ν’ αντιμετωπίση την επίθεσιν ην παρεσκεύαζε κατ’ αυτού ο 

Τουρκοαιγυπτικός στόλος. Άπαξ έτι απεδείχθη η πολεμική ευφυία του νέου 

μοιράρχου (Φ. Άστιγγα). Υπάρχει καλός τις ορμίσκος εν τη ανατολική  

εσχατιά του Κορινθιακού σχηματιζόμενος υπό των αποτόμως προς την 

θάλασσαν κατερχομένων βράχων της Γερανείας ανοικτός δε προς την 

Αλκυονίδα θάλασσαν ή κόλπον Αιγοσθένων, Πόρτο Στραβά νυν 

αποκαλούμενος και κείμενος προς βορράν της Περαχώρας εκ της αντιθέτου 

αυτής προς το Λουτράκι πλευράς. Ο είσπλους αυτού προασπίζεται υπό δύο 

βραχωδών νησίδων και ορίζεται γύρω υπό κρημνωδών κατωφερειών 

καλυπτομένων υπό δάσους πευκών το οποίον καθιστά σχεδόν αδύνατον αξίαν 

λόγου απόβασιν. Ο Άστιγξ δια να καταστήση απόρθητον την θέσιν 

ετοποθέτησε τέσσερα πυροβόλα επί της ξηράς και αναστρεψίφλογον κάμινον 

δια την πυράκτωσιν των βλημάτων, επλαγιοδέτησε δ’ εντός του όρμου, ώστε 

κατ’ αυτόν τον  τρόπον παρουσίαζε ισχυρόν μέτωπον πυροβολικού, και δεν   

θα ήτο πολύ εύκολον να τον εγγίσωσιν. Προς μεγαλειτέραν ακόμη ενίσχυσιν 

της θέσεώς του εζήτησε παρά του επί της Γερανείας στρατοπέδου μίαν 

πρώτην επικουρίαν και τούτο απέστειλεν αυτώ απόσπασμα εκλεκτών 

κουρπετλήδων, αρίστων σκοπευτών, οίτινες κατέλαβον τους πέριξ των 

βράχους και ετοίμασαν τα μακρά των τουφέκια. Προς τούτοις ο πρακτικός 

και προνοητικός μοίραρχος απέστειλεν αγγαρείαν προς ξύλευσιν εις το δάσος 

της Περαχώρας ήτις και έφερε πολυαρίθμους δέσμας πρέμνων δια την 

μηχανήν της Καρτερίας, ήτις δεν θα είχεν ίσως πολύ μεγάλον αριθμόν 

πλινθίων γαιάνθρακος. Ούτω δεν αφήκε τίποτε εις την τύχην».68 

Ο πρόωρος θάνατος του σπουδαίου Φιλέλληνα Φραγκίσκου Άστιγγα, που 

τόσες πολλές ευεργεσίες πρόσφερε στον Αγώνα των Ελλήνων για 

Ελευθερία, ως και τη ζωή του ακόμα θυσιάζοντας, συγκλόνισε και 

πόνεσε πολύ τους Περαχωρίτες, οι οποίοι είχαν συνδεθεί ιδιαίτερα μαζί 

του κατά τη δράση του στον Κορινθιακό και την παραμονή του στον 

ναύσταθμο του Πόρτο Στραβά. Ο Άστιγξ τραυματίστηκε θανάσιμα στον 

αριστερό βραχίονα σε σύγκρουση στο Αιτωλικό στις 11 Μαΐου του 1828. 

Πέθανε στο λοιμοκαθαρτήριο της Ζακύνθου, λίγες ημέρες αργότερα, στις 

20 Μαΐου και θάφτηκε στον Πόρο. Οι Περαχωρίτες συγκινημένοι 

προσέτρεξαν στο Λουτράκι, όπου μεταφέρθηκε από το Μεσολόγγι με το 

πλοίο «Ελβετία» η σωρός του Άστιγγα και συνόδευσαν τιμητικά το 

φέρετρο μέχρι το Καλαμάκι. Η σωρός, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με το 

πλοίο «Αθηνά» στην Αίγινα και από εκεί με απόφαση του Κυβερνήτη 

Ιωάννη Καποδίστρια στον Πόρο, ο ναύσταθμος του οποίου έγινε και ο 
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τόπος της τελευταίας κατοικίας του σπουδαίου Φιλέλληνα. Ο Κ. Ράδος 

γράφει χαρακτηριστικά: 

« … Μόλις τη 13η (Ιουνίου 1828) η «Ελβετία» κατέπλευσε δια διαδρομών εις 

Λουτράκι ωσεί ο νεκρός του να μη ήθελε ν’ αποχωρισθή του προσφιλούς 

αυτού στοιχείου των θαλασσών και του πολέμου. Εις Λουτράκι προσέτρεξεν 

όλη η Περαχώρα και όλη η Κόρινθος και πάντες  συνώδευσαν  το  φέρετρον 

εις Καλαμάκι υπό κανονιοβολισμούς των πλοίων και του Ακροκορίνθου. 

Ηγείτο εν τάγμα τακτικών με τον φρούραρχον του Ισθμού επί κεφαλής. Εις 

Καλαμάκι οι αξιωματικοί της μοίρας φέροντες το λείψανον εις χείρας το 

επεβίβασαν επί του μιστίκου «Αθηνάς» το οποίον το μετέφερεν εις Αίγιναν 

προς τον Κυβερνήτην της Ελλάδος, όστις απεφάσισε να ταφή εν τω 

Ναυστάθμω του Πόρου όπου επί του τάφου του ήρωος ιδρύθη σεμνόν και 

απέριττον μνημείον, σωζόμενον ακόμη…».69 

 

 
Ο Άστιγξ και το θρυλικό πλοίο του «Καρτερία» 

Στις 12 Μαρτίου 1822 ο πλοίαρχος Φραγκίσκος Άστιγξ αναχώρησε από 

τη Μασσαλία με προορισμό την Ελλάδα και τον Απρίλιο έφθασε στην 

Ύδρα. Θα προτείνει για τον Αγώνα των Ελλήνων στη θάλασσα την 

αγορά και τον εξοπλισμό μεταχειρισμένων εμπορικών πλοίων κόστους 

10.000 στερλινών. Συμμετείχε σε πολλές ναυμαχίες κατά τη διάρκεια της 

Ελληνικής Επανάστασης και απέκτησε, με χρήματα του Φιλελληνικού 

Κομιτάτου του Λονδίνου, το δικό του πλοίο, την «Καρτερία», την οποία 

επάνδρωσε με μικτό πλήρωμα Ελλήνων, Βρετανών και Σουηδών. 

Η «Καρτερία» ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο στην ιστορία, 

το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε πολεμικές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα 

κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ήταν ταυτόχρονα ατμόπλοιο 

και ιστιοφόρο. Ναυπηγήθηκε το 1825, στο ναυπηγείο του Greenland 

Dock (South), στο Ρόδερχαϊθ του Λονδίνου, από τον ναυπηγό Daniel 

Brent, για λογαριασμό του Ναυτικού των Ελλήνων Επαναστατών. Ήταν 

το μόνο που παραλήφθηκε, από τα έξι πλοία αυτού του τύπου που είχαν 

παραγγελθεί για λογαριασμό της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης 

από τον Τόμας Κόχραν (Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού και ένας 

από τους σπουδαιότερους Φιλέλληνες της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821. Διορίστηκε από την Γ  ́ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας 1827, με 

διάταγμά της την 3η Απριλίου, αρχιναύαρχος του ελληνικού στόλου στη 

θέση του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη). Η παραγγελία για την κατασκευή 

του ατμοκίνητου πλοίου χρηματοδοτήθηκε από το Φιλελληνικό  

Κομιτάτο του Λονδίνου, ενώ την ευθύνη της κατασκευής του την είχε ο 

ίδιος ο Άστιγξ, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει £10.000, για τη 
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χρηματοδότηση της ναυπήγησής του, από τα £2.000.000 που ήταν το 

δεύτερο δάνειο από την Αγγλία. Για τα πυροβόλα διέθεσε δικά του 

χρήματα. Εξαρχής και μέχρι και τον θάνατό του, στο Βασιλάδι του 

Μεσολογγίου στις 11 Μαΐου 1827, υπήρξε κυβερνήτης του. Ο Άστιγξ 

επενέβη αποφασιστικά και στη διαμόρφωση των σχεδίων του πλοίου. 

Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι 

τέτοιο δεν κατέστη δυνατό ίσως γιατί, όπως αναφέρουν ορισμένοι 

ιστορικοί, ο μηχανικός Γκαλλογουαίη που ήταν υπεύθυνος για τη 

ναυπήγησή του είχε τον γιο του στην υπηρεσία του Μωχάμετ Άλη 

αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Το πλοίο γράφτηκε αρχικά στο όνομα του 

Άστιγγα για να αποφευχθούν τυχόν διπλωματικές περιπλοκές ανάμεσα 

στην Αγγλία και την Αίγυπτο και απ’ αυτόν μεταβιβάστηκε στην 

ελληνική κυβέρνηση. 
 

 

 

 

 

 

 

Η «Καρτερία» (εικόνα αριστερά). Το πρώτο ατμόπλοιο που χρησιμοποιήθηκε σε 

πολεμικές επιχειρήσεις ήταν ελληνικό. 

Η «Καρτερία» (μέσον-δεξιά) στη ναυμαχία της Ιτέας, 17 Σεπτεμβρίου 1827 (εικόνα 

δεξιά). Όπως φαίνεται στον πίνακα πηγαίνει ενάντια στον άνεμο, λόγω της 

ατμοκίνησης, σε αντίθεση με τα άλλα δύο ελληνικά πλοία που είναι δίπλα. 
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Δ. Επίλογος 

Αντί άλλου επίλογου ολοκληρώνουμε τη μελέτη μας με το επικό τραγούδι 

του Λάμπη Αποστολίδη, το αναφερόμενο στη Μάχη της Περαχώρας που 

συντάχθηκε από τον τοπικό λογοτέχνη με έμπνευση τη ζωντανή λαϊκή 

προφορική παράδοση του τόπου. Το τόσο αγαπημένο αυτό κείμενο για 

τους κατοίκους της Περαχώρας και της ευρύτερης περιοχής της, που κάθε 

χρόνο στον εορτασμό της επετείου της ιστορικής μάχης απαγγέλλεται ή 

δραματοποιείται σε σχολικές παραστάσεις από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες των σχολείων της Περαχώρας, δεν θα μπορούσε να λείπει από 

κάθε μελέτη σχετική με τη Μάχη της Περαχώρας. 

 
 

ΛΑΜΠΗ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 

 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
 

Τι ’ναι το κακό που γίνεται ψηλά στην Περαχώρα; 

Τι σίφουνας είναι αυτός, τι κουρνιαχτός κι αντάρα; 

Ρωτάει, ρωτιέται ένας Αητός απάνου απ’ τη Γκούρα. 

Κι ένα αηδόνι γνωστικό πετιέται κι απαντάει: 

 

-Τούρκοι μιλιούνια πλάκωσαν, του Δράμαλη τ’ ασκέρια. 

Οκτώ χιλιάδες είν’ πεζοί κι άσε καβαλαρέοι. 

Είναι ντελήδες διαλεχτοί, σκληροί Μεχμεταλήδες 

κι έχουν πασάδες αρχηγούς Αλή και Ντελή Αχμέτη. 

 

Και ο Αλής βάνει φωνή, μιαν αγριοφωνάρα: 

- Ε! Εσείς, που αψηφάτε την Τουρκιά, ν’ εσείς Περαχωρίτες! 

Ανοίχτε τις στράτες του Μοριά, ανοίχτε τα Ντερβένια. 

Λεύτερα να περάσουμε τα τούρκικα τ’ ασκέρια. 

Κι εσείς να προσκυνήσετε, αν θέτε να σωθείτε! 

Να πάρτε γρόσια με ουρά, να ζήστε σα πασάδες! 

 

- Τι λες ωρέ παληότουρκε, τι λες παληομουρτάτη; 

Του λέει με βροντερή φωνή, ο καπετάν Γεωργάκης. 

Του Δασκαλόπουλου ο γιος, ο πρώτος καπετάνιος. 

Δεν είναι του Λάλα εδώ, δεν είναι Τουρκοχώρια. 

Εδώ είναι τα απροσκύνητα, τρανά Ντερβενοχώρια. 

Της κλεφτουριάς, της λεβεντιάς, της Λευτεριάς Ταμπούρι. 

Εδώ είναι Κάστρο δυνατό απ’ τα παλιά τα χρόνια! 

Ν’ εδώ ’ναι η αθάνατη, η ν’ έμορφη Περαχώρα! 

Εδώ ποτέ δεν πάτησε Τούρκου οχτρού ποδάρι, 
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κι όσο κι ένας ζωντανός μνήσκει Περαχωρίτης, 

η Περαχώρα βρε πασά Τούρκο δεν προσκυνάει! 

 

Και ο Αλής σαν τ’ άκουσε πολύ του βαρυοφάνη. 

Αφρούς βγάζει το στόμα του, τα μάτια του αστράφτουν. 

Αγάδες και ντερβίσηδες στην τέντα του συνάζει 

και δίνει διάτα φοβερή: «Τ’ αντρεία τέκνα του Οσμάν 

να σφάξουν, να ρημάξουν, να σκοτώσουν, να κρεμάσουν. 

Κι όλη την Περαχώρα γης Μαδιάμ σ’ ερείπια να θάψουν!» 

 

Χτυπούν τρουμπέτες, τούμπανα, τ’ άλογα χρεμετίζουν. 

Κι αρχίζει ένας πόλεμος, που δεν είχε ματαγίνει. 

Κάνουν γιουρούσι απ’ το βουνό, ντελήδες απ’ τον κάμπο. 

Πέφτουν τα βόλια σα βροχή, οι μπόμπες σα χαλάζι. 

Θεριά χτυπάν απ’ τη στεριά, θεριά απ’ του πελάγου. 

Με μπαταριές, με κανονιές, με φοβερές χατζάρες. 

 

- Βάστα γερά, καημένη μ’ Περαχώρα, βάστα! 

Να μην σου πάρουν τα κλειδιά, κι ανοίξουν τα Ντερβένια 

και κατεβούν απ’ την Τουρκιά μιλιούνια οι μουρτάτες. 

Με τον Χουρσίτη τον Πασά και τον Ομέρ Βρυώνη. 

Και πνίξουν στο αίμα τον Μοριά, Γραικούς, που πολεμάνε. 

Που μάχονται για Λευτεριά και για τη Ρωμιοσύνη! 

 

Δυο νύχτες κάνουν πόλεμο, τρεις μέρες πολεμάνε. 

Την τρίτη σα ξημέρωνε, κάλλιο μην είχε ξημερώσει! 

Για δέστε θάμα που ’γινε, να τρίβετε τα μάτια. 

Στο ’να ταμπούρι πολεμά η ίδια η Παναγιά. 

Και στο ζερβί με το σπαθί στα χέρια, οι Άγιοι Ταξιάρχες! 

 

- Εμπρός παιδιά, ωσάν Γραικοί, σαν Έλληνες πολεμήστε! 

Για πίστη και για λευτεριά, για τα δίκια του ανθρώπου! 

Να σώσετε τις εκκλησιές, τα ιερά, τα όσια. 

Τα σπίτια, τις φαμίλιες σας, τ’ αγαπημένο τόπο! 

Ρίχτε τους οχτρούς στη θάλασσα, πνίχτε τους στη Λίμνη! 

 

Πρώτος απ’ τον Ασπρόκαμπο ορμά ο Καπετάν Γιωργάκης. 

Και σα λιοντάρια ακολουθάν γενναία παλληκάρια. 

Πέφτουν απάνου στο σωρό και παίρνουνε κεφάλια. 

Γυναικοπαίδια πολεμάν από τα σπίτια μέσα. 

Παπάδες και καλόγεροι από του Μαλαγάρη. 

Ο Λογοθέτης πάει μπροστά κι ο καπετάν Βασίλης, 

ο Κώστας ο Πρωτόπαπας κι ο Νικολής ο Λέκας. 
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Ο Γιάννης Γκιώνης πάνου σ’ άλογο και ο Μήτρος Παντελέων. 

Και γίνεται μια χλαγογή που πια δε ματαγίνη... 

Πάνου στης Μάχης τ’ άναμμα, νάσου και ροβολάνε 

ψηλ’ απ’ τη ράχη και τη ρεματιά του Άη Βλάση 

με το Θανάση Ράτη, πρώτο απ’ τα Μπίσια Καπετάνιο, 

ο Καπετάν Μαρτζέλος με τους Ντερβενοχωρίτες. 

Κι ακολουθούν από κοντά ο Αντωνάκης ο Κολοκοτρώνης 

ο Καπετάν Νικηταράς απ’ την Αγιά Τριάδα 

κι ο Παπαφλέσας σίφουνας από τον Άη Δημήτρη. 

 

Ανάβει τότε για καλά το ελληνικό ντουφέκι 

κι αστράφτουν και λαμποκοπάν πάλες και γιαταγάνια. 

Χτυπάν τους Τούρκους με σπαθιά, κουμπούρες, καριοφίλια 

κι όλη η Φούσια φούσκωσε με τούρκικα κεφάλια. 

 

- Τι ’ναι το κακό που γίνεται ψηλά στην Περαχώρα; 

Κι ένα αηδόνι χαρωπό το γλυκοκελαηδάει: 

Δέκ’ άγουροι λεβεντονιοί, παιδιά της Περαχώρας 

με το Δημήτρη το Ζερβό σα κλεφτοκαπετάνιο, 

φράχτη σε φράχτη σούρνοντας γοργά κρυφοδιαβαίνουν. 

Χυμάνε μες στη σύναξη, που είχαν οι ατλήδες 

και βάζουν φονική φωτιά στη μπαρούτη, στα λοτσάρια. 

Ντελήδες, άλογα - πεζοί σκορπάν χίλια κομμάτια. 

Στον τόπο μένουν ξαφνικά, κορμιά χωρίς κεφάλια. 

Όσοι γλιτώσαν σαν τρελοί «Αλάχ - Αλάχ!» φωνάζουν 

με κουτρουβάλες τρέχουνε, πηδάν στην κατηφόρα. 

Τους κυνηγάνε οι Γραικοί, σαν άγρια κοπάδια. 

Τους ρίχνουν μες στη ρεματιά κάτ’ απ’ τη Γκούρε Κούκι. 

Και τους στριμώγνουν μέσα κει, σα χοίρους, σα γελάδια. 

Μ’ από ψηλά, γέροι - γριές κατρακυλάν λιθάρια 

στη τέντα κάτου του Πασά και στο μπουλούκ – ασκέρι. 

Και όλοι τους με μια κραυγή, βροντοφωνάζουν στον Πασά: 

 

- Βάρδ’ Αλή, βάρδ’ Αλή, αλί και τρισαλί σου! 

 

Πολλοί στη Λίμνη πνίγονται ωσάν παλιοζαγάρια. 

Κι εκείνοι που γλιτώσανε, με την ψυχή στα δόντια 

μες στα καράβια μπαίνουνε, σαν άψυχα κουφάρια. 

Στη Κόρθο ξαναγυρνάν, βρεγμένοι, τσακισμένοι 

και φέρνουνε στο Δράμαλη τ’ άσχημα χαμπέρια. 

- Η Περαχώρα μάς ετσάκισε, χαθήκαμε οι μαύροι! 

 

Τα γένια του ο Δράμαλης μαδά, μασάει τα μουστάκια, 
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μουγγρίζει σα το κακό στοιχειό και βρίζει τους πασάδες… 

Πάνω στον Τουρκομαχαλά, αρχίζει μοιρολόι. 

Κλαίνε πατέρες για παιδιά, παιδιά για πατεράδες 

κλαίνε και οι χανούμισσες και σκούζουν και χτυπιούνται: 

 

- Μας φάγαν οι Γκιαούρηδες, μας πνίξανε στο αίμα! 

Χαθήκανε οι άντροι μας, οι μπέηδες, οι αγάδες, 

της Περαχώρας τα σκυλιά μάς φάγαν τα παλληκάρια! 

Αλή Πασά, Ντελή Αχμέτ μάς πήρτε στο λαιμό σας. 

Αλάχ - Αλάχ, Αλή - Ντελή, αλί και τρισαλί μας! 

 

- Τι ’ν’ το κακό που γίνηκε ψηλά στην Περαχώρα; 

Στις εννιά - δέκα - κι έντεκα Σεπτέμβρη του Εικοσιδύο; 

Ρωτάει, ρωτιέται ο Αητός απάνου απ’ την Γκούρα. 

 

Κι ένα αηδόνι χαρωπό το γλυκοκελαηδάει: 

- Η Περαχώρα νίκησε! Χαρείτε, να χαρούμε! 

Ελεύτερα κι Ελληνικά μας μείναν τα Ντερβένια! 

Χαρείτε κι εσείς Γραικοί, λεβέντες Περαχωρίτες! 

Χαρείτε κι όλοι ν’ εσείς, τρανοί Ντερβενοχωρίτες! 

Κι εσύ περήφανε μ’ Αητέ, στείλε τα περιστέρια 

να παν το μαντάτο το καλό στη Ρούμελη και στο Μοριά. 

Κι απ’ του Αιγαίου τα νησιά, σ’ όλη τη Ρωμιοσύνη: 

Είν’ του Θεού το θέλημα και διάτα του σπαθιού μας 

η Λευτεριά να ξαναρθεί στην αρχαία της Πατρίδα! 

Φάτε και πιέτε νιοι και νιες, γλεντήστε παλληκάρια 

τραγούδι στήστε και χορό - λάλα το αηδόνι μ’ λάλα του! 

- Να ζήσει το λεβέντικο, τρανό Εικοσιένα! 
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Οι Αγώνες των προγόνων μας Περαχωριτών για την απόκτηση του 

πολυπόθητου αγαθού της Ελευθερίας δεν έχουν τέλος. 

 

Ας είναι οι ψυχές τους αναπαυμένες και αιώνια η μνήμη τους, 

γονατίζουμε ευλαβικά το γόνυ στις ιερές μορφές τους, προσφέροντας 

θυμίαμα ευγνωμοσύνης για το ακριβό δώρο της Λευτεριάς που μας 

χάρισαν. Γιατί πραγμάτωσαν πλήρως εκείνο που έθετε ο Ανδρέας 

Κάλβος ως προϋπόθεση για την απόκτηση του υπέρτατου 

ανθρώπινου αγαθού: 

«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». 
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Περαχωρίτες Αγωνιστές 
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Ε. Βιβλιογραφικές παραπομπές - Επεξηγήσεις 

 
1. [Η αναφορά στα Δερβενοχώρια είναι μερική. Αφορά εκείνα της Αττικής και 

Μεγαρίδος. Αυτά τα χωριά, λέει, ότι «κατά το παρόν», δηλαδή το 1796, είναι 

ελεύθερα και ακαταπάτητα περισσότερο από όλα εκείνα που είναι στη Βοιωτία 

και στην Πελοπόννησο. Άρα υπάρχουν κι άλλα χωριά «ελεύθερα και 

ακαταπάτητα» στη Βοιωτία και στην Πελοπόννησο, ίσως όμως, χωρίς τόση 

ελευθερία όσο τα χωριά της Μεγαρίδος. Μας λέει επίσης ότι τα χωριά αυτά, και 

τα μεν με την περισσότερη ελευθερία και τα άλλα, έχουν προνόμια γιατί φυλάνε 

«τους δρόμους» που «εισέρχονται» από τη Βοιωτία στην Πελοπόννησο. Αυτό 

πάει να πει πως η κίνηση γίνεται από τη Βοιωτία προς την Πελοπόννησο και ότι 

η κίνηση αυτή είναι που διατρέχει κίνδυνο και επομένως πρέπει να φυλάσσεται. 

Αρχίζουν δε αυτοί «οι δρόμοι» που εισέρχονται και χρειάζονται φύλαγμα, από 

το γεφύρι της Τανάγρας και τελειώνουν στον Ισθμό. Ποιο είναι το γεφύρι της 

Τανάγρας; Προφανώς εννοεί το γεφύρι στον Ασωπό, που βρίσκεται ακριβώς 

«στους πόδας» του βουνού της Τανάγρας, του Κηρύκειου Όρους ή Μάλι- 

βάλεζας. Συνδέει δε τον δρόμο που οδηγεί από την Οινόη στον Άγιο Θωμά, τη 

Λιάτανη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αρχαίον ναΰδριο, ο Άγιος Θωμάς. 

Στους δρόμους αυτούς, λοιπόν, έχουν βίγλες σε όλα τα στενά και «έχουν 

υπόσχεσιν» στην αυθεντία. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί υπόσχονται στην αυθεντία, 

στην εξουσία, και όχι ότι η αυθεντία τους υποχρεώνει. Υπόσχονται όπως 

υπόσχεται κάποιος σήμερα να εκτελέσει κάποιο έργο, να παράσχει μια υπηρεσία 

έναντι κάποιου ανταλλάγματος. Υπόσχονται να πληρώνουν τη ζημιά, που 

ενδεχομένως θα υποστεί κάποιος «στους δρόμους» αυτούς, αν και βρίσκονται 

υπό τη δική τους φύλαξη. Επειδή όλα μπορούν να συμβούν και επειδή κάποιος 

μπορεί να ληστευτεί στους δρόμους αυτούς αν και φυλάγονται, εκείνοι, οι 

δερβενοφύλακες, για να είναι σωστοί αναλαμβάνουν να πληρώσουν την 

ενδεχόμενη ζημιά, ήγουν την ασφαλίζουν! Πόσο; Το ένα, χίλια! Υπόσχονται «να 

αποκραίνονται όλοι κοινώς»! Όλοι μαζί, δηλαδή, να πληρώνουν από κοινού τη 

ζημιά. Άντε τώρα να κάνει κάποιο παρασπονδία και να μην τηρήσει την 

υπόσχεση! Για την αιτία αυτή, επειδή δηλαδή οι δρόμοι φυλάσσονται και 

ασφαλίζονται, είναι λιγότερα τα δοσίματά τους, οι φόροι, οι οποίοι είναι τριών 

ειδών: 

Α. Το χαράτζι. Για να πληρώνουν χαράτζι σημαίνει πως είναι χριστιανοί και 

κάθε χρόνο εξαγόραζαν το δικαίωμα να έχουν το κεφάλι τους στους ώμους. Ένα 

χαράτζι είναι 90 παράδες και όλα μαζί τα χαράτζια είναι 700. Σύνολο 63.000 

παράδες. Διαιρούνταν δια του υπόχρεου στον φόρο πληθυσμού και «έπιπτε μία 

ολίγη ποσότης παράδων του κάθε ενός». Από πουθενά δεν προκύπτει πόσοι είναι 

οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Από τις σχετικές στατιστικές, όμως, της εποχής 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε κάθε σπίτι αντιστοιχούνε πέντε περίπου 

άτομα. Οπότε έχουμε ένα πληθυσμό 5.650 ατόμων. Και πάλι όμως δεν μπορούμε 

να υπολογίσουμε πόσοι είναι οι υπόχρεοι στον φόρο, δηλαδή οι πάνω από 12 

χρονών. 

Β. Εκείνο που μας λέει το κείμενο στο τέλος είναι πως μπορούσαν να εξοπλίσουν 

2.000 άνδρες (όταν το Σούλι διέθετε 1.000 ενόπλους) αν και δεν είναι απαραίτητο 

ο αριθμός των ενόπλων να ταυτίζεται με τον αριθμό των δυνάμενων να φέρουν 

όπλο και πολύ περισσότερο με τους υπόχρεους στη σπέντζα. Η σπέντζα είναι 

άλλο είδος φόρου. Σαράντα τέσσερις παράδες για τους ενήλικους και είκοσι δύο 

για τους ανήλικους. 

Γ. Απέδιδαν την δεκάτη της σοδειάς τους μόνο μια φορά στα δέκα χρόνια, «την 

δεκαετία». 
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Δ. Είχαν την υποχρέωση να δίνουν στους ανθρώπους της εξουσίας - «τους 

αυθεντικούς» - δύο γεύματα, ένα όταν έμπαιναν στα όρια του φυλασσόμενου 

μέρους και ένα όταν έβγαιναν, δηλαδή στα Κούντουρα και στα Μέγαρα. Αυτά τα 

έξοδα, του φαγητού των «αυθεντικών», τα μοίραζαν «ανάμεσόν τους κατά την 

δύναμιν του καθενός».] Σχόλια επί του χειρογράφου / Γιώργος Μιλτ. 

Σαλεμής, Το ντερβένι των Κουντούρων και το Σχηματάρι μέσα 

από δύο σπάνια κείμενα, Νυν & αεί Κούντουρα, hhps:// 

geosalemis.blogspot.com 

1α. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 118 

2. Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως / Παραπομπή του Α. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του 

τόπου μου, σελ.118 

3. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 117 

3α. [Στα 1770, λέει, τα χωριά «δεν ήτον τα ήμισυ». Ούτε τα μισά, δηλαδή, απ' ότι 

είναι τώρα... το 1796 που τα μετράει ως 1.130 σπίτια. Και όσο πάει καθημερινά 

αυξάνονται οι οικογένειες και η καλλιέργεια της γης. Έχουμε δηλαδή μια φοβερή 

τάση ανάπτυξης στα χωριά αυτά και σε άτομα και σε καλλιεργήσιμη γη. Μέσα σε 

είκοσι έξι χρόνια, από το 1770 μέχρι το 1796, οι κάτοικοι διπλασιάζονται και 

αυξάνονται κι άλλο! Ποια, όμως, χωριά είναι αυτά και έως πού φτάνει η έξαρση 

αυτή της ανάπτυξης; Είναι μόνο εκείνα του Δερβενιού της Μεγαρίδος; Προφανώς 

όχι, αν και ο συγγραφέας αναφέρει μόνο εκείνα. Πρώτα πρώτα γιατί η ίδια η 

περιγραφή των αγοραζόμενων εκτάσεων εκτείνεται πέρα από τους δρόμους και τα 

χωριά που τους φυλάνε. Οι Κουντουριώτες αγοράζουν την Ελευσίνα. Οι Βιλιώτες τις 

Πλαταιές και ως τον ποταμό της Τανάγρας, δηλαδή τον Ασωπό. Οι Περαχωρίτες 

αγοράζουν χέρσο κάμπο στον Ισθμό. Όταν, π.χ. οι Βιλιώτες φτάνουν σχεδόν μέχρι τη 

Θήβα-τον Ασωπό- και αγοράζουν από τους αγάδες της Θήβας, αυτό σημαίνει πως 

όλη εκείνη η περιοχή επιτρέπεται να αγοραστεί από Έλληνες και ότι προφανώς δεν 

είναι μόνο οι Βιλιώτες που έχουν αυτό δικαίωμα. Άρα μπορούμε βάσιμα να 

υποθέσουμε ότι η τάση αυτή, της αύξησης του πληθυσμού, των καλλιεργειών και 

των εξαγορών, αφορά μια ευρύτατη περιοχή, όση δηλαδή είναι και η έκταση της 

πρώτης εγκατάστασης των Αρβανιτών στη Βοιωτία όταν προνοιάστηκαν. Τα 

προνόμια αυτά τα έλαβαν το 1677! Έναν αιώνα πριν! Τότε που ο Μοροζίνης 

κατέλαβε τον Μοριά και τότε που πολιορκώντας την Αθήνα, ανατινάχθηκε ο 

Παρθενώνας (1687). Τότε, τα χωριά αυτά, στην αρχή, συμμάχησαν με τους Βενετούς 

όπως όλοι οι Αρβανίτες. Αν και είχαν τα δικαιώματα από το 1677 δεν τα ασκούν! Ο 

λόγος; Δεν είχαν χρήματα! Μπορούσαν με βάση το δικαίωμα να αγοράσουν αλλά δεν 

μπορούσαν με βάση την τσέπη τους! Είχαν λίγη, λοιπόν, γη και αυτή καλλιεργούσαν. 

Και είναι αυτό το γεγονός, η λιγοστή γη, που τους έκανε οκνηρούς στη γεωργία. Στη 

γεωργία, όχι οκνηρούς γενικά, γιατί και γίδια έβοσκαν και ξύλα κουβάλαγαν στη 

Θήβα, στην Αθήνα και στην Κόρινθο και ρετζίνι μάζευαν από τα πεύκα. Άλλωστε 

μας λέει πάρα κάτω πως «μετήλλαξαν την οκνηρία εις καλλιέργειαν και 

πραγματείαν και υπάγουν πλουταίνοντες». Πήραν τα λάφυρα των «Τουρκών» που 

κινούνταν, αντίστροφα, από τον Μοριά στη Βόρεια Ελλάδα. Οι Τούρκοι αυτοί δεν 

είναι άλλοι από τους Μουσουλμάνους Αρβανίτες που κατέστειλαν την εξέγερση του 

Μοριά κατά τα Ορλωφικά. Οι Τουρκαρβανίτες αυτοί, αφού έπνιξαν στο αίμα την 

επανάσταση, επί εννιά χρόνια λεηλατούσαν την Πελοπόννησο. Αυτονομήθηκαν δε 

τόσο πολύ που ο Σουλτάνος τους αποκήρυξε και κινήθηκε εναντίον τους με όλα τα 

μέσα. Τότε ήταν που τους έφαγε μπαμπέσικα στο Παλαμήδι ρίχνοντάς τους στον 

γκρεμό που λεγόταν ήδη τότε Αρβανιτιά. (Λεγόταν έτσι από την πρώτη 

εγκατάσταση των Αρβανιτών στο Ναύπλιο, επειδή εκεί ήταν η συνοικία τους. 
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Υπάρχει χάρτης ενετικός όπου αναφέρεται ρητά). Εκείνους, λοιπόν, τους Αρβανίτες, 

πρώην όργανα της εξουσίας και τώρα διωκόμενους προς την πατρίδα τους, 

στρίμωξαν στα Δερβένια, οι κάτοικοι των εν λόγω χωριών, και τους πήραν τα 

πλιάτσικα. Στην κίνηση αυτή προς την Ήπειρο θα υποστούν πολλές ανάλογες 

επιθέσεις από τους Αρματολούς και η ζημιά που θα πάθουν θα είναι τεράστια και 

καθοριστική για την ιστορία τους αλλά και για τη στάση τους έναντι των άλλων 

Αρβανιτών εκείνων που παρέμειναν Έλληνες. Εκεί οφείλεται τελικά η μεγάλη έχθρα 

ανάμεσά τους, έχθρα που κυριάρχησε στην Επανάσταση του 1821 και έκρινε την 

πλήρη ευθυγράμμισή τους με τη Μεγάλη Πύλη. 

Από συνήθεια και επειδή «το έχουν απαίσιον να είναι ένας Ρωμαίος αρχηγός», 

ορίζεται ένας Τούρκος ντερβέν αγάς. Οι Αρβανίτες, δηλαδή, των Δερβενίων είναι, 

αφενός, τελείως διαφορετικό πράμα από τους Τούρκους που το έχουν απαίσιον να 

ορίσουν έναν Αρβανίτη αρχηγό και ορίζουν έναν Τούρκο. Αφετέρου, οι Αρβανίτες 

των Δερβενοχωρίων είναι άλλο πράμα και από τους Τούρκους που 

πλιατσικολογούσαν τον Μοριά μετά τα Ορλωφικά και όπως ξέρουμε όλοι πρόκειται 

για Τουρκαρβανίτες. Αυτόν λοιπόν τον Τούρκο ντερβέναγα στέλνει ο μπέης της 

Κορίνθου στην Κωνσταντινούπολη για να φέρει το φιρμάνι και τα έξοδά του τα 

καλύπτει το «μιρί» της Πελοποννήσου. Κλείνοντας, ο ανώνυμος συγγραφέας, 

επισημαίνει ακόμη μια φορά ότι πρόκειται για δυο χιλιάδες ντουφέκια.] Σχόλια  

επί του χειρογράφου / Γιώργος Μιλτ. Σαλεμής, Το ντερβένι των 

Κουντούρων και το Σχηματάρι μέσα από δύο σπάνια κείμενα, Νυν & 

αεί Κούντουρα, hhps:// geosalemis.blogspot.com 

4. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 129 

5. Ο Ιωάννης Φιλήμων (1798/1799–1874) ήταν Έλληνας ιστορικός 

συγγραφέας του 19ου αιώνα και εκδότης της εφημερίδας Αιών. 

Χρημάτισε ως αρχιγραμματέας του Δημήτριου Υψηλάντη, 

προσελήφθη ως γραμματέας του Εκτελεστικού από τον Θεόδωρο 

Νέγρη, αντέγραψε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος το οποίο είχε 

ψηφιστεί από την Α  ́Εθνοσυνέλευση. Εργάστηκε ως γραμματέας 

στην κυβέρνηση Γεώργιου Κουντουριώτη και την άνοιξη του 

1825 ως γραμματέας του Π. Μαυρομιχάλη. 

6. Στο κεφάλαιο Β5 της ιστορικής μελέτης «Οι Συντελεστές - 

Αγωνιστές της Μάχης της Περαχώρας» παρατίθεται αναλυτικά η 

βιογραφία του Γεώργιου Διδασκαλόπουλου. 

7. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 50-51 

8. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 51 

9. Αμβροσίου Φραντζή, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης 

Ελλάδος, τόμος Β ,́ σελ. 72-73 

9α. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Α  ́τόμος, σελ. 214 

10. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 417 

10α. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Α  ́τόμος, σελ. 215-216 
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10β. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Α  ́τόμος, σελ. 228-229 

11. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 418 

12. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 133 

13. Αμβροσίου Φραντζή, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης 

Ελλάδος, τόμος Β ,́ σελ. 73 

14. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 51-52 

15. Αμβροσίου Φραντζή, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης 

Ελλάδος, τόμος Β ,́ σελ. 72 

16. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 52-53 

17. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Α  ́τόμος, σελ. 10 

18. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τόμος Γ ,́ σελ. 307-308 

19. Αμβροσίου Φραντζή, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης 

Ελλάδος, τόμος Β ,́ σελ. 74 

20. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 135 

20α
. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Β΄ τόμος σελ. 80 

20β. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, 

Β΄ τόμος σελ. 81 

21. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 7 

22. Ο Λ. Αποστολίδης τοποθετεί τη διεξαγωγή της Μάχης της 

Περαχώρας στις 9-11 Σεπτεμβρίου 1822, ενώ άλλοι ιστορικοί 

ερευνητές και μελετητές της μάχης θεωρούν πως αυτή 

πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου του ίδιου μήνα. 

23. Λάμπη Δ. Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 7 

24. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’  αχνάρια  του  τόπου  μου,  σελ.  144. Ο 

Λ. Αποστολίδης ανεβάζει τον αριθμό των Οθωμανών ανδρών που 

επέστρεψαν στην Κόρινθο μετά την επονείδιστη φυγή μαζί με 

τους Τουρκαλβανούς σε 17.000 / Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 7 

25. Ευάγγελου Ζαμάνου, Η εκστρατεία του Δράμαλη υπό το φως 

ιστορικοστρατιωτικής ερεύνης, 1964 

26. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, Β΄ 

τόμος, σελ.168 / Παραπομπή στον Γκέρμπιν Α., Ιστορία της 

Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος 

27. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, Β΄ 

τόμος, σελ. 169 
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28. Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 

Β΄, σελ. 284 

29. Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, σελ. 244-245 

30. Λάμπη Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 8 

31. Χρήστου Α. Στασινόπουλου, Λεξικό της Ελληνικής 

Επαναστάσεως του 1821, σελ. 485-486 

31α.Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη),     Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, σελ. 180 

32. Ο αείμνηστος Διευθυντής του Γυμνασίου Περαχώρας Α. 

Παπαδημητρίου υποστηρίζει - στην έκδοση της εργασίας του 

Γυμνασίου Περαχώρας, Η Μάχη της Περαχώρας - ότι η περιοχή 

«Ρίζαν» που αναφέρεται στην επιστολή των Περαχωριτών Γ. 

Λογοθέτη, Β. Δασκαλόπουλου, Α. Αναγνώστου προς τον 

Νικηταρά τις παραμονές της επίθεσης των Τούρκων στην 

Περαχώρα, αλλά και στην επιστολή των Ν. Νέγκα και Α. 

Μάρκου, είναι η περιοχή (Έ)ριζα (τοπωνύμιο) νοτιοανατολικά της 

Περαχώρας μέσα στο πυκνό δάσος της, στις ρίζες των Γερανείων. 

33. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 144 

34. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, σελ. 

171 

35. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 145 / 

Παραπομπή στον Ε. Ζαμάνο, Η εκστρατεία του Δράμαλη υπό το 

φως ιστορικοστρατιωτικής ερεύνης, 1964 

36. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 145 / 

Παραπομπή στο Αρχείο Ύδρας, τ. Η ,́ σελ. 361-363 

37. Λάμπρου Κουτσονίκα, Γενική Ιστορία της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, εν Αθήναις, 1863, σελ.189 

38. Ευάγγελου Ζαμάνου, Η εκστρατεία του Δράμαλη υπό το φως 

ιστορικοστρατιωτικής ερεύνης, 1964 

39. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 145 / 

Παραμπομπή στο Αρχείο Ύδρας, τ. Η΄ 

40. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΒ, σελ. 257 και Αντώνη Γ. 

Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 145 

41. Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 

Β΄, σελ.317 

42. Λάμπη   Αποστολίδη,   Η   Μάχη   της    Περαχώρας,    σελ.10   Το 

μοναδικό καταγεγραμμένο χρονικό της ιστορικής μάχης 

συνέγραψε ο τοπικός ιστορικός ερευνητής και λογοτέχνης Λάμπης 

Αποστολίδης βασισμένος κυρίως στην πλούσια και ζωντανή 

προφορική παράδοση των πολύτιμων αφηγήσεων γερόντων της 
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Περαχώρας, οι οποίοι διέσωσαν σπάνιες πληροφορίες και 

λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της. Δεδομένου ότι εφόσον, 

αφενός, δεν υπάρχουν σύγχρονες της εποχής της Επανάστασης 

γραπτές πηγές που να αναφέρονται στο χρονικό της μάχης και, 

αφετέρου, επειδή θεωρούμε αξεπέραστο το γλαφυρό κείμενο του 

Λ. Αποστολίδη και επιπλέον για λόγους ιδιαίτερου σεβασμού και 

απεριόριστης εκτίμησης στο πνευματικό έργο και στην εν γένει 

προσφορά του στον τόπο, το παραθέτουμε αυτούσιο από το έργο 

του, Η Μάχη της Περαχώρας. 

42α. Λάμπη Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 10-13. 

43. Σε αυτές την ημερομηνίες τοποθετεί ο Λάμπης Αποστολίδης τη 

διεξαγωγή της Μάχης της Περαχώρας. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε, σε ειδικό κεφάλαιο της μελέτης μας, στη διάσταση 

απόψεων που υπάρχει σχετικά με την ακριβή ημερομηνία 

διεξαγωγής της. 

44. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, τον Φεβρουάριο του 1981, 

με επίκεντρο τη θάλασσα των Αλκυονίδων Νήσων και την 

ολοσχερή σχεδόν ισοπέδωση των οικιών και των λοιπών κτηρίων 

της Περαχώρας, έπαψε και η λειτουργία του Αρχαιολογικού 

Μουσείου της Περαχώρας με τα θαυμαστά ευρήματα από την 

περιοχή Ηραίον Περαχώρας, αφού το κτήριο του μουσείου υπέστη 

σοβαρότατες ζημιές και τα εκθέματά του για λόγους ασφαλείας 

μεταφέρθηκαν σε αρχαιολογικά μουσεία της ευρύτερης περιοχής. 

45. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος η τοποθεσία πήρε το όνομα 

«Βαρδαλί» και διατηρείται μέχρι σήμερα ως τοπωνύμιο στην 

παραθαλάσσια περιοχή νότια της Περαχώρας. 

46. Διονυσίου Α. Κόκκινου / Η Ελληνική Επανάσταση / Γ  ́ τόμος, 

σελ. 259-260 

47. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 147 / 

Παραπομπή στο Αρχείο Ύδρας, τ. Η΄ 

48. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 147 / 

Παραμπομπή στο Αρχείο Κουντουριώτου, σελ. 107 

49. Γ.Ι.ΠΑΠΟΥΛΑ, Απομνημονεύματα Γερμανού Π. Πατρών 

Μητροπολίτου, σελ. 147 

49α Ιωάννου Θ. Κολοκοτρώνη / Ελληνικά Υπομνήματα, σελ. 64 

50. Μιχαήλ Γεωργίου Οικονόμου, Απομνημονεύματα της Ελληνικής 

Επαναστάσεως / Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός 

των Ελλήνων Αγών, σελ. 375-376 

51. Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, σελ. 245 

51α. Νικολάου Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, τ. Α ,́ σελ. 427- 428 
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52. Στον ΒΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΛΕΣΑ συγραφέντα ΥΠΟ ΦΩΤΑΚΟΥ 

(Χρυσανθόπουλου Φωτίου, πρώτου υπασπιστή του Θ. 

Κολοκοτρώνη) και εκδοθέντα υπό τον Σ. Καλκανδή στα 1868 

στην Αθήνα, στη σελίδα 47 αναφέρεται η παρουσία του 

Παπαφλέσσα και του Δ.Υψηλάντη στη Μάχη της Περαχώρας. 

53. Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, σελ. 232 

54. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, Β΄ 

τόμος, σελ. 171 

55. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, Β΄ 

τόμος, σελ. 177 

56. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, Β΄ 

τόμος, σελ. 177-178 

57. Λάμπη Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 24-25 

58. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 148 

59. Λάμπη Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 17-19. 

Παραθέτουμε σχεδόν αυτούσιο το κείμενο της βιογραφίας του 

Γεώργιου Διδασκαλόπουλου από τον Λάμπη Αποστολίδη μιας και 

αποτελεί την πληρέστερη πηγή πολύ σπάνιων πληροφοριών του 

βίου και των έργων του σπουδαίου Περαχωρίτη στρατιωτικού και 

πολιτικού. 

59α. Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα (εισαγωγή - επιμέλεια), Λαογραφικά 

Σύμμεικτα Κορινθίας Κεντρικής και Ανατολικής, σελ. 258-259 

59β. Αλέξη Πετρόπουλου, Λουτράκι, σελ.110 

59γ. Αλέξη Πετρόπουλου, Λουτράκι, σελ.112 

60. Λάμπη  Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 13 

61. Λάμπη  Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 14 

62. Λάμπη Αποστολίδη, Η Μάχη της Περαχώρας, σελ. 10 

63. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 146 

64. Αντώνη Γ. Κουκουλά, Στ’ αχνάρια του τόπου μου, σελ. 146 

65. Λάμπη Αποστολίδη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821, σελ. 

211 / Παραπομπή στον Σπυρίδωνα Τρικούπη, Ιστορία της 

Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ ,́ Μ.Α. σελ. 2 

66. Φωτάκου Χρυσανθόπουλου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως, σελ. 233 

67. Αλέξη Πετρόπουλου, Λουτράκι, σελ.114 

68. Κωνσταντίνου Ράδου, Ο Άστιγξ και το Έργον του εν Ελλάδι, 

σελ.58-59 

69. Κωνσταντίνου Ράδου, Ο Άστιγξ και το Έργον του εν Ελλάδι, 

σελ.78 
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ΣΤ. Βιβλιογραφία - Πηγές 

 Αρχείον Κουντουριώτου 

 Αρχείον Ύδρας 

 Αποστολίδη Δ. Λάμπη, Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821 / 

τόμοι 1ος & 2ος / Εκδόσεις «Κορινθιακή Βιβλιοθήκη» Νίκος 

Θεοχαρόπουλος / Αθήνα 1971 

 Αποστολίδη Δ. Λάμπη, Η Μάχη της Περαχώρας / Ιστορία και 

Τραγούδι / Αθήνα 1978 

 Βλασσόπουλου Ι. Χρήστου, Ημερολόγιον του Αγώνος / 

Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε. / Αθήναι 1930 

 Βίος του Παπα Φλέσα, συγγραφείς υπό Φωτάκου 

(Χρυσανθόπουλου Φωτίου) πρώτου υπασπιστή του Γέρω 

Κολοκοτρώνη εκδοθείς υπό Σ. Καλκανδή, Εν Αθήναις, 1868 

 Δουλαβέρα Ν. Αριστείδη, (εισαγωγή - επιμέλεια) Λαογραφικά 

Σύμμεικτα Κορινθίας Κεντρικής και Ανατολικής / Εκδόσεις 

Καταγράμμα, Κιάτο 2018 

 Ζαμάνου Ευάγγελου, Η εκστρατεία του Δράμαλη υπό το φως 

ιστορικοστρατιωτικής ερεύνης, 1964 

 Η Μάχη της Περαχώρας / Έκδοση Γυμνασίου Περαχώρας / 

Χορηγός Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας / 2000 

 Καργάκου Ι. Σαράντου, Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 / Γ  ́

Μέρος / Εκδόσεις Realnews / 2014 

 Κουκουλά Γ. Αντώνη, Στ’ αχνάρια του τόπου μου / Σχεδίασμα 

Ιστορικό για τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας / Έκδοση 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας / Λουτράκι 

1990 

 Κουτσονίκα Λάμπρου / Γενική Ιστορία της Ελληνικής 

Επαναστάσεως / Εν Αθήναις 1863 

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους / Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. τ.ΙΒ / Η 

Ελληνική Επανάσταση 

 Κόκκινου Α. Διονυσίου / Η Ελληνική Επανάσταση / Γ΄ τόμος, / 

Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα / Ιστορική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 

Αθηνών / Αθήναι 

 Κολοκοτρώνη Θ. Ιωάννου / Ελληνικά Υπομνήματα ήτοι 

Επιστολαί και διάφορα Έγγραφα αφορώντα την Ελληνικήν 

Επανάστασιν - από 1821 μέχρι 1827 / εκδοθέντα υπό Χ. 

Νικολαΐδη Φιλλαδελφέως / Αθήνησι 1856 

 Οικονόμου Γεωργίου Μιχαήλ, Απομνημονεύματα της Ελληνικής 

Επαναστάσεως / Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο 

Ιερός των Ελλήνων Αγών / Εν Αθήναις / Εκ του τυπογραφείου Θ. 

Παπαλεξανδρή 1873 
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 Παπαρρηγόπουλου Κ., Καρολίδη Π. - Αναστασιάδη Γ., Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους / Ένατος τόμος / Εκδόσεις Αλέξανδρος 

 ΠΑΠΟΥΛΑ Ι. Γ., Απομνημονεύματα Γερμανού Π. Πατρών 

Μητροπολίτου / Εκ του τυπογραφείου Σπύρου Τσαγγάρη / 

Αθήναι 1900 

 Πατήθρα Θεανώς / Η ανάδειξη της Τοπικής Ιστορίας μέσα από 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα / 2017 

 Πετρόπουλου Αλέξη/ Λουτράκι 

 Πλαϊνός Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. / Σκοποί και στόχοι της 

ιστορίας στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία 

 Ράδου Κωνσταντίνου, Ο Άστιγξ και το Έργον του εν Ελλάδι, 

Τύποις Εταιρείας - Π. Δ. Σακελλάριος / Εν Αθήναις 1928 

 Σπηλιάδου Νικολάου / Απομνημονεύματα / τόμος Α  ́ / Εκ του 

Τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως / Αθήνησιν 1851 

 Στασινόπουλου Α. Χρήστου / Λεξικό της Ελληνικής 

Επαναστάσεως του 1821 / τόμος Α΄ / Εκδόσεις Λεβεντιά / Αθήνα 

1970 

 Τρικούπη Σπυρίδωνος, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 

τόμος Β΄/ Έκδοσις Δευτέρα / Εν Λονδίνω αωξα΄ 

 Φιλήμονος Ιωάννου, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως /Αθήναι / Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά /1859 

 Φραντζή Αμβροσίου / Επιτομή της Ιστορίας της 

Αναγεννηθείσης Ελλάδος / τόμος Β  ́/ Εν Αθήναις 1839 

 Φύκαρη Ιωάννη / «Τοπική Ιστορία», Σημασία - Δυνατότητες - 

Προοπτικές / 2003 

 Χρυσανθόπουλου Φωτάκου (Πρώτου Υπασπιστού του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη), Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής 

Επαναστάσεως / Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π.Α. Σακελλαρίου / 

Αθήνησι 1858 

 

 

 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 http://anemi.lib.uoc.gr 

 https://argolikivivliothiki.gr 

 https://el.wikipedia.org 

 http://paligenesia.parliament.gr 

 hhps:// geosalemis.blogspot.com 

 http://dim-agnant.kar.sch.gr 

http://anemi.lib.uoc.gr/
http://paligenesia.parliament.gr/
http://dim-agnant.kar.sch.gr/
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Ζ. Εικόνες - Πίνακες 
 

 

 

 

 

1. Ιωάννης Φιλήμων 
 

 

 

 

 

 

 
3. Νικόλαος Σπηλιάδης 

2. Αμβρόσιος Φραντζής 
 

 

 

 

 

 

 
4. Σπυρίδων Τρικούπης 
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5. Κυριακούλης Μαυρομιχάλης 6. Φωτάκος Χρυσανθόπουλος 
 

 

 

 

 
 

 
7. Φρανσουά Πουκεβίλ 8. Μιχαήλ Οικονόμου 
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9. Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης 10. Λάμπρος Κουτσονίκας 
 

 

 

 

 

 

 

11. Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός 11.α  Φραγκίσκος Άστιγξ 
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12. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Πορεία του τουρκικού στρατού 
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13. Ο ιστορικός ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περαχώρας 

 

 

Τρίκλιτη βασιλική χτισμένη στα μέσα του 18ου αιώνα με τοιχογραφίες του έτους 

1767, έργα του αγιογράφου Ανδρέα Αναγνώστου. 

Υπήρξε τόπος προσευχής αλλά και χώρος λήψης σημαντικών ιστορικών εθνικών 

αποφάσεων σπουδαίων Αγωνιστών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 

1821. Στον ναό έλαβαν χώρα κατά το 1832 οι συνεδριάσεις της αντι-συνέλευσης / 

αντικαποδιστριακής (Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνική Συνέλευσις 1831-1832), της 

Κυβέρνησης των Συνταγματικών (Ιωάννη Κωλέττη, Ανδρέα Ζαΐμη, Γεώργιου 

Κουντουριώτη) και λοιπών αντικυβερνητικών πληρεξουσίων. 

Ο ιστορικός ναός καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τους σεισμούς με επίκεντρο τη 

θάλασσα των Αλκυονίδων Νήσων στις 24 Φεβρουαρίου 1981. 
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Πρακτικό   της  Δ΄   κατ’   επανάληψη   Εθνικής  Συνέλευσης   με  ημερομηνία 18 

 Μαρτίου 1832 και έδρα της Εθνοσυνέλευσης την Περαχώρα. [ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ  ΤΟΜΟΣ  5ος  /  ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

Ε΄ εν Άργει και εν Ναυπλίω 1831-1832, Δ΄ κατ’ επανάληψη 1831-1832, Δ΄ κατά 

συνέχειαν 1832 - ΤΡΙΤΟΣ (των Εθνοσυνελεύσεων)]. 
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Η παραδοσιακή νυφική φορεσιά της Περαχώρας 

Μουντάφισσα (Μεταξωτή) 
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