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Ομιλία στα Τρίκορφα την 03.07.2021 
 
 Αιδεσιμώτατε π. Θεμιστοκλή, αγαπητοί μου Συμπατριώτες, αγαπητά μας 
παιδιά.  
 

Σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα. Μια μέρα που με την 
πρωτοβουλία του κατά πάντα αξιέπαινου Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού 
μας «ΧΟΡΕΣΙΒΙΟΣ», ήρθαμε στον ιερό αυτό τόπο των ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ να 
τιμήσουμε τους αθάνατους νεκρούς μας, να θυμηθούμε το μεγαλείο τους, να 
διδαχθούμε από τον ηρωϊσμό, τον πατριωτισμό, αλλά και από τα λάθη τους, 
και να προσευχηθούμε για να την ανάπαυση της ψυχής τους.  
 

Αξίζει, λοιπόν, κάθε έπαινος στην δραστήρια Πρόεδρο του Συλλόγου κα 
Αφροδίτη Παπαγεωργίου, τον ακάματο γραμματέα του κ. Μανώλη Σαρτζετάκη 
και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. που στο πολύπλευρο πρόγραμμά τους και μάλιστα 
σ’ αυτό για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, συμπεριέλαβαν και 
την εκδήλωση αυτή. Επιπλέον τους ευχαριστώ και προσωπικά, για την τιμή 
που μου έκαναν όσον αφορά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας. 
     *   *   *  

Πριν αναφερθούμε στα ιστορικά γεγονότα, αξίζει να τονίσουμε αυτό που 
γράφει ο Ευριπίδης. Ότι, δηλαδή, είναι μακάριος όποιος γνωρίζει την Ιστορία. 
Και πόσο μακάριοι δεν νοιώθουμε όλοι μας σήμερα που τιμούμε ένα ιστορικό 
γεγονός και μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά απ’ αυτό!  

 
Μην ξεχνάμε πως όλοι οι εχθροί της Πίστης και της Πατρίδας μας, αυτό 

ακριβώς επιχειρούν καιρό τώρα. Να μας ξεκόψουν απ’ τις ρίζες μας και να μας 
στερήσουν απ’ τα πολιτιστικά μας αποθέματα, ώστε να καταντήσουμε να 
γίνουμε άθρησκοι και απάτριδες, και για τούτο «πολίτες του κόσμου», όπως 
λένε, δηλαδή χαμένοι κι εμείς κάπου στον  κόσμο!  
     *   *   *  
 Ήδη συμπληρώνονται κοντά 200 χρόνια, για την ακρίβεια 196 χρόνια, 
από εκείνη την ηρωϊκή μάχη των Τρικόρφων, γνωστή στους πάντες ακόμη και 
από τα δημοτικά μας τραγούδια. Εκείνη που έγινε εδώ στις 23 Ιουνίου 1825.   

 
Είναι αλήθεια ότι εδώ στα Τρίκορφα, σημειώθηκε μια μεγάλη ήττα των 

Ελλήνων. Τόσο μεγάλη, δυστυχώς, που λέει ένα δημοτικό τραγούδι: 
 
«Βουνά μου μη χιονίσετε, κάμποι μη πρασινίσετε. 
  Κι εσείς, καημένα Τρίκορφα, τον Μάη μην ανθίσετε» 
 
Πέραν από εκείνο το πολύ γνωστό μας δημοτικό τραγούδι που λέει «Μες 

τα Τρίκορφα, στη ράχη, πάει το αίμα σαν αυλάκι». 
 
Και τότε γιατί τιμούμε τα Τρίκορφα, γιατί δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, 

γιατί φθάσαμε ακόμη και να τα τραγουδάμε;  
 
Μα γιατί τα ιστορικά Τρίκορφα έγιναν κι αυτά ένα απ’ τα σύμβολα 

του αγώνα του Έθνους των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Και επιπλέον γιατί 
και σε αυτά, είδαμε να πραγματοποιείτε τούτος ο υπέροχος λόγος του 
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Κωστή Παλαμά: «Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με 
της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα». 
 
 Έδειξαν και τα Τρίκορφα, δηλαδή, ότι το Ελληνικό Έθνος δεν είναι 
μεγάλο, επειδή έχει μεγάλη έκταση γης, αλλά από το πύρωμα της καρδιάς 
των Ελλήνων και από το αίμα τους, το τόσο αίμα που έχυσαν για την 
Πατρίδα τους.  
     *   *   *  
 Αλλ’ αξίζει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, για να δούμε τι 
έγινε ακριβώς στον ιερό αυτό τόπο, όσο γίνεται συνοπτικά.  
 
 Κατ’ αρχάς πρέπει να πούμε ότι τα Τρίκορφα αναφέρονται πολλές φορές 
στην ιστορία της Επανάστασης. Η επιλογή τους δεν ήταν τυχαία. Λέγονται έτσι 
από τις τρεις βουνοκορφές που τα αποτελούν και επιπλέον επειδή ήταν τραχύς 
και δύσβατος τόπος. Έτσι έδιναν μεγάλο πλεονέκτημα στους Έλληνες 
αγωνιστές. Έπειτα βρίσκονται απέναντι απ’ την Τρίπολη, που όπως και να το 
κάνουμε είναι το κέντρο του Μωριά και για τον λόγο αυτό είχε τότε 
συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του Τουρκικού πληθυσμού και των 
στρατευμάτων τους. Άρα ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό σημείο. 
 
 Τρείς είναι οι σημαντικότερες αναφορές στην νεοελληνική ιστορία για τα 
Τρίκορφα. 
 

 Η πρώτη έχει να κάνει με την προεπαναστατική περίοδο, των 
γνωστών  Ορλωφικών, κατά το έτος 1770.  

 
Τότε οι Τούρκοι για να αντιμετωπίσουν να ρωσικά στρατεύματα υπό 

τους αδελφούς Ορλώφ όπως και των Ελλήνων που συμμάχησαν μαζί τους για 
την απελευθέρωση της Πατρίδας, ζήτησαν τη βοήθεια των Αλβανών 
μουσουλμάνων. Όμως μετά τη νίκη τους κατά των Ορλώφ, οι λεγόμενοι 
Τουρκαλβανοί, έγιναν η φοβερή μάστιγα όλου του πληθυσμού, όχι μόνον για 
τους Έλληνες, αλλά και για τους ίδιους τους Τούρκους.  

 
Ο Σουλτάνος έστειλε διαδοχικά 11 πασάδες στην Πελοπόννησο για να 

τους διώξει, αλλά δεν τα κατάφερε. Τότε αναγκάστηκε να ζητήσει την βοήθεια 
των Ελλήνων Κλεφτών, δίνοντάς τους όπλα και πολεμοφόδια και υποσχόμενος 
αμνηστία για την εξέγερσή τους στα Ορλωφικά. Στο κάλεσμα αυτό 
ανταποκρίθηκαν οι Έλληνες Κλέφτες. Επικεφαλής τους, μάλιστα, ήταν ο 
Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
 

Και τι έκανε τότε ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης; Οχυρώθηκε εδώ στα 
Τρίκορφα με 1.000 Κλέφτες και σε συνεργασία με τον Χασάν Πασά, τους 
κατατρόπωσε το έτος 1779. Τότε δεν δοξάστηκαν μόνο τα Τρίκορφα, αλλά και 
οι Έλληνες Κλέφτες για την δύναμη, την εξυπνάδα, το θάρρος και την 
αντρειοσύνη τους. Η δε νίκη τους κατά των Τουρκαλβανών αναπτέρωσε το 
φρόνιμα των ραγιάδων, τους ανέβασε το ηθικό, αλλά και την ελπίδα ότι το ίδιο 
τελικά μπορούν να κάνουν και με τους ίδιους τους Τούρκους! Ήταν, όπως θα 
λέγαμε, μια πρόβα νίκης. 
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Μάλιστα το γνωστό μας δημοτικό τραγούδι «Λάμπει ο ήλιος στα βουνά» 
προέρχεται από την νίκη αυτή των Ελλήνων Κλεφτών εδώ στα Τρίκορφα.  
 

 Η δεύτερη αναφορά στα Τρίκορφα έχει να κάνει με την άλωση της 
Τριπολιτσάς.  

 
Λοιπόν, μετά από 42 χρόνια από τότε, δηλαδή το καλοκαίρι του 1821, ο 

γιός του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οδηγεί τα 
στρατεύματά του ξανά εδώ στα Τρίκορφα. Στόχος τώρα ήταν να 
απελευθερώσουν την πρωτεύουσα του Μωριά, δηλαδή την Τρίπολη, από τους 
Τούρκους.  

 
Κι ενώ οι άλλοι αρχηγοί της Επανάστασης υποστήριζαν ότι έπρεπε 

πρώτα να κυριεύσουν τα κάστρα των άλλων πόλεων της Πελοποννήσου και 
μετά την Τρίπολη, δηλαδή να πάνε από την περιφέρεια προς το κέντρο, ο 
διορατικός στρατηγικός νους του Γέρου του Μωριά, υποστήριζε το αντίθετο 
ακριβώς. Να καταλάβουν πρώτα την ίδια την Τρίπολη κι ύστερα όλα τα άλλα 
θα ήταν πανεύκολα. Για το σχέδιό του αυτό όχι μόνον έπεισε τους άλλους, αλλά 
και τελικά δικαιώθηκε πανηγυρικά. Αλλά για να γίνει αυτό, η άλωση της 
Τρίπολης δηλαδή, ένα ήταν το στρατηγικό σημείο. Τα θρυλικά Τρίκορφα! 
 

Λέει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του:  
 
«Εις την κορυφή των Τρικόρφων έφκιασα ταμπούρια, και ήταν η πρώτη 

φορά όπου εζυγώσαμε τόσο κοντά εις την Τριπολιτσά, μισή ώρα μακριά. Τους 
φιλοτιμούσα να κατέβουν ομπρός και τους ανάφερα το παράδειγμα του 
φιδιού»!!! 

 
Αλλά δεν ήταν μόνο το παράδειγμα του φιδιού. Θα λέγαμε πως ήταν και 

το παράδειγμα του αετού, που μπορεί από εκεί στα ψηλά που βρίσκεται να 
παρακολουθεί πολύ εύκολα το θύμα του.  

 
Λέει και πάλι ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του: 

 
«Βλέποντας οι Τούρκοι ότι εκάμαμε ταμπούρια κοντά τους, αγνάντια στην 

Τριπολιτσά, εβγήκαν και πολεμήσανε έως 2.000, και εμείς τους αντικρούσαμε 
και τους εκηνυγήσαμε … Ο τόπος μας βοήθησε πολύ και οι Έλληνες άρχισαν 
να παίρνουν θάρρος …» 

 
Τόσο θάρρος πήραν οι Έλληνες, που οι Τούρκοι άρχισαν πλέον απ’ τον 

φόβο τους να μην βγαίνουν απ’ την Τρίπολη μέχρι που οι Έλληνες κυρίευσαν 
την πόλη.  

 
Έγινε αυτό στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 και είναι γνωστό ως η Άλωση της 

Τριπολιτσάς. Έτσι τα Τρίκορφα είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη τόσο 
θετική και άκρως σημαντική αυτή εξέλιξη της Επανάστασης.  

 

 Η τρίτη αναφορά στα Τρίκορφα έχει να κάνει πλέον με την 
αποκαλούμενη «Μάχη των Τρικόρφων», που αυτή τη φορά δεν ήταν 
νικηφόρα, αλλά καταστροφική θα λέγαμε για τους Έλληνες.  
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Όμως για να γίνει κατανοητή αυτή η ήττα των Ελλήνων στις 23 Ιουνίου 

1825, θα πρέπει να δούμε τι είχε γίνει εν τω μεταξύ. Πάντοτε και οι νίκες και οι 
ήττες έχουν αιτίες. Κι όπως διδασκόμαστε από τις νίκες, πολύ περισσότερο 
πρέπει να διδασκόμαστε από τις ήττες. 
 

Λοιπόν, οι Έλληνες αφού κατατρόπωσαν τους Τούρκους στην αρχή της 
επανάστασης, και σχημάτισαν ακόμη και Κυβέρνηση, τι έκαναν στη συνέχεια; 
Τα έβαλαν μεταξύ τους! Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Και δυστυχώς αυτό το έχουμε 
δει πολλές φορές στην ιστορία μας. Έτσι κατά τα έτη 1823 – 1825, είχαμε πλέον 
τον εμφύλιο σπαραγμό! 

 
Οι αντιθέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους Έλληνες, οι 

ασυμφωνίες και τις αντιζηλίες μεταξύ των καπεταναίων, η έλλειψη πειθαρχίας 
κ.λπ. είχαν ως αποτέλεσμα να καμφθεί ακόμη και αυτό το ανυπέρβλητο 
αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων.  

 
Τότε είναι που φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης, που σύρθηκε πεζός στον 

κάμπο της Γαστούνης ο Π.Π. Γερμανός δεμένος στην ουρά ενός αλόγου, που 
δολοφονήθηκε ο Πάνος Κολοκοτρώνης, που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε ο 
Οδυσέας Ανδρούτσος από τρεις αξιωματικούς του, που παραμερίστηκε ο 
Καραϊσκάκης, που καταδιωκόμενος εγκατέλειψε τον Μοριά ο Νικηταράς κ.λπ. 
Είναι αυτό που έκανε τον Διονύσιο Σολωμό να γράψει στον γνωστό μας 
«Ύμνον εις την Ελευθερία»: «Αν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει 
ελευθεριά»! 

 
Αυτή είναι η πρώτη αιτία της ήττας. Υπάρχει και η δεύτερη που είναι η 

εξής:  
 
Ο Σουλτάνος, βλέποντας τις επιτυχίες των Ελλήνων, ανησύχησε πάρα 

πολύ. Το 1822 στέλνει τρεις στρατιές, υπό τον Ομέρ Βρυώνη η πρώτη, υπό τον 
Κιουταχή η δεύτερη και υπό τον Δράμαλη η τρίτη. Όλες τους κατέληξαν σε 
αποτυχία. Όπως και σε αποτυχία κατέληξαν και όλοι οι στρατηγικοί σχεδιασμοί 
των Τούρκων. 

 
Τότε ο Σουλτάνος, σαφώς ηττημένος κατά την περίοδο 1821 – 1824 και 

προκειμένου να σώσει τόσο το κύρος το δικό του όσο και της αυτοκρατορίας 
του, αναγκάζεται να απευθυνθεί στον Μωχάμετ Άλυ, που ήταν επικεφαλής της 
Αιγύπτου. Αυτός, αφού προηγουμένως είχε αποτινάξει την επικυριαρχία του 
Σουλτάνου και είχε υποτάξει όλους τους εχθρούς του, όπως τους 
Μαμελούκους, είχε ιδρύσει ένα σύγχρονο κράτος, με δυνατή οικονομία, ισχυρό 
στόλο και στρατό, εκπαιδευμένο μάλιστα από Ευρωπαίους και κυρίως Γάλλους 
αξιωματικούς. 
 

Αυτόν τον Μωχάμετ Άλυ, κάλεσε ο Σουλτάνος να καταπνίξει την 
Ελληνική Επανάσταση. Ως αντάλλαγμα θα του έδινε την Κρήτη, την Κύπρο και 
τον Μοριά.  

 
Έτσι ο ενωμένος στόλος Τουρκίας και Αιγύπτου στελεχωμένος από 

πολλούς Ευρωπαίους αξιωματικούς ορίστηκε να έχει ως επικεφαλής του τον 
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γιό του Μωχάμετ Άλυ, τον Ιμπραήμ πασά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι 
αξιωματικοί είχαν μεγάλη πολεμική πείρα, ως προερχόμενοι από τους 
Ναπολεοντείους πολέμους.  

 
Το σχέδιό τους ήταν να καταλάβει ο Ιμπραήμ τα νησιά του Αιγαίου, 

(ιδιαίτερα δε τη Σάμο, την  Κάσσο, τα Ψαρά, την Ύδρα και τις Σπέτσες που ήταν 
και οι εστίες της επανάστασης), έπειτα την Κρήτη και ακολούθως την 
Πελοπόννησο και να ενωνόταν με τον Κιουταχή που θα κατέβαινε από την 
Ήπειρο, θα καταλάμβανε το Μεσολόγγι και θα κυρίευε τη Ρούμελη.  

 
Το σχέδιό τους αυτό υλοποιήθηκε με γοργό ρυθμό και μάλιστα με 

επιτυχία. Καταπνίγουν την επανάσταση στην Κρήτη, ισοπεδώνουν την Κάσο, 
ερημώνουν τα Ψαρά. Το 1824 ο Μιαούλης στη Ναυμαχία του Γέροντα σώζει τη 
Σάμο και καθυστερεί για μήνες την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.  

 
Ωστόσο στις 11 Φεβρουαρίου 1825 ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στη 

Μεθώνη της Μεσσηνίας με 4.000 πεζούς και 500 ιππείς σε πρώτη φάση κι 
ύστερα με άλλους 7.000 πεζούς και 500 ιππείς. Τόσο μεγάλος ήταν ο φόβος 
που έσπερνε παντού, που πολλοί προσκύνησαν για να γλυτώσουν! Κι άλλοι, 
και μάλιστα απ’ τους καπεταναίους, εξαγοράστηκαν δυστυχώς! Βλέπετε ο 
Ιμπραήμ χρησιμοποίησε ακόμη και το άφθονο χρήμα που διέθετε.  

 
Τότε όλοι, λαός και καπεταναίοι, ζητούν επίμονα από την Κυβέρνηση την 

αποφυλάκιση του Κολοκοτρώνη και των άλλων αγωνιστών, πράγμα που εκείνη 
πεισματικά αρνείται! Έτσι ο Ιμπραήμ συνεχίζει ανενόχλητος το έργο του, έχει 
παντού νίκες, και προχωράει χωρίς κανένα έλεος. Έκαψε όχι μόνο όλα τα 
χωριά της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας που βρίσκονταν στο πέρασμά του, αλλά 
ακόμη και 30.000 ελιές και 60.000 άλλα καρποφόρα δένδρα! Μιλάμε για τέτοια 
ισοπέδωση!  
 

Είναι αλήθεια ότι όσα πέτυχαν οι Έλληνες στα 4 χρόνια της 
επανάστασης, κινδύνευσαν να χαθούν απ’ τον Ιμπραήμ.  

 
Τότε ο Παπαφλέσσας, που ήταν και Υπουργός Εσωτερικών, διαφωνεί 

με την Κυβέρνηση, οχυρώνεται στις 20 Μαίου 1825 στο γνωστό μας Μανιάκι, 
και τα βάζει με τους λίγους αγωνιστές του, με τη στρατιά του Ιμπραήλ που είχε 
6.000 πολεμιστές. Θαυμάζοντάς τον ο Ιμπραήμ είπε: «Αληθινό παλικάρι ήταν 
αυτός ο παπάς» και τον ασπάστηκε νεκρό καθώς ήταν! 

 
Μετά τη θυσία αυτή τη Παπαφλέσσα, την κατακραυγή του λαού και το 

αδιέξοδο στο οποίο είχαν καταλήξει τα πράγματα, επιτέλους η Κυβέρνηση 
απελευθερώνει τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους αγωνιστές και αναγκαστικά 
πλέον τον ορίζει γενικό αρχιστράτηγο του Μοριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να 
γίνει αυτό, πίεσαν ποικιλοτρόπως την Κυβέρνηση ιδιαιτέρως οι κάτοικοι των 
χωριών της Γορτυνίας, μεταξύ αυτών ήταν και του χωριού μας του 
Βαλτεσινίκου. 

 
Μάλιστα η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας επιτέλους το λάθος της, έγραψε 

στον Θ. Κολοκοτρώνη:  
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«… Εκλαμπρότατε, εις σε μόνον κρέμαται το παν και από σε προσμένει 
το Έθνος και η Διοίκησις την Σωτηρίαν της Πατρίδος …»  

 
Μετά την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Θ. Κολοκοτρώνη, ο 

Ιμπραήμ του στέλνει το εξής μήνυμα: 
 

«Να έρθετε να με προσκυνήσετε. Να παραιτηθείτε από τα φερσίματα της 
αποστασίας. Ήρθα εδώ για να κατακόψω, να κατακάψω και να αφανίσω όλα τα 
δένδρα σας, όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία προς τροφήν σας»  

 
Ο Κολοκοτρώνης όμως, όπως δεν φοβήθηκε ούτε τον Δράμαλη, ούτε 

κανἐναν και ποτέ, έτσι δεν φοβήθηκε και τον Ιμπραήμ. Και δεν είναι μόνο αυτό 
που διακήρυξε ο ίδιος «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», είναι και 
η απάντηση που έδωσε στον ίδιο τον Ιμπραήμ. Ακούστε την: 

 

«Αυτό οπού μας φοβερίζεις, να μας κόψης και κάψης τα 
καρποφόρα δένδρα μας, όχι τα κλαριά να μας κόψης, όχι τα δένδρα, όχι 
τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνη, 
εμείς δεν σε προσκυνάμε. Τι τα δένδρα μας αν τα κόψης και τα κάψης, την 
γην δεν θέλει την σηκώσεις και η ίδια η γης που τα έθρεψε, αυτή η ίδια η 
γης, μένει δική μας και θα τα ματακάνει. Έλληνας να μείνη, πάντα θα 
πολεμούμε και μη ελπίζης πως την γην μας θα την κάνης δική σου» 

 
Λένε πως τέτοια γενναία και τόσο ηρωική απάντηση δεν υπάρχει στην 

παγκόσμια ιστορία, εκτός από εκείνο το γνωστό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» του Λεωνίδα 
στις Θερμοπύλες, από Έλληνες ήρωες κι αυτό ειπωμένο.  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει ο ιστορικός και ακαδημαϊκός 

Διονύσιος Κόκκινος, στα σχέδια του Ιμπραήμ ήταν να μεταφέρει όσους Έλληνες 
δεν τον προσκυνήσουν στην Αίγυπτο και να κατοικηθούν οι κατακτημένες 
περιοχές από Αιγυπτίους. Τόσο αδίστακτος ήταν! Και φαντάζεστε τι θα γινόταν, 
αν υλοποιούσε το σχέδιό του αυτό. 

 
     *   *   *  

Έτσι μετά από το Μανιάκι, έρχονται ξανά στην επιφάνεια τα θρυλικά 
Τρίκορφα. Ο Ιμπραήμ είχε κυριεύσει στα μέσα του 1824 και την Τρίπολη. Ο 
Κολοκοτρώνης θέλησε να τον αποκλείσει εκεί, για να μην κάνει εξορμήσεις στις 
άλλες πόλεις και περιοχές της Πελοποννήσου και  για να μην ενωθεί με τις 
6.000 στρατού που είχαν φτάσει στη Μεσσηνία για να τον βοηθήσουν υπό τον 
Χουσεϊν Πασά, προερχόμενες από την Κρήτη.  
 

Στη συνέχεια ο Κολοκοτρώνης, ως αρχιστράτηγος που ήταν, έδωσε 
εντολή στα διάφορα ελληνικά στρατιωτικά σώματα να έρθουν αμέσως προς τα 
Τρίκορφα και την Τρίπολη. Το μήνυμά του είναι σαφέστατο:  

 

«Ο πόλεμος απαιτεί ταχύτητα … Αισθανθείτε ότι χανόμεθα και χανόμεθα 
κακά και ντροπιασμένα … Μην κοιμάστε, μην κάθεστε, την νύχτα κάνετε ημέραν 
…»¨ 
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 Όμως οι ασυμφωνίες και οι αντιζηλίες των καπεταναίων, η έλλειψη 
πειθαρχίας κ.λπ. ως παρεπόμενα της εμφύλιας διαμάχης που αναφέραμε, 
είχαν ως αποτέλεσμα να μην εφαρμοσθεί το σχέδιο του Κολοκοτρώνη.  

 
΄Ετσι οι Τουρκαραπάδες, όπως τους έλεγαν, κατάλαβαν ότι οι Έλληνες 

θα οχυρώνονταν στα Τρίκορφα και μέχρι να έρθουν τα σώματα του Γενναίου 
Κολοκοτρώνη, του Κανέλλου Δεληγιάννη, του Παπατσώνη κ.λπ. στα Τρίκορφα, 
είχαν πιάσει τα μισά ταμπούρια και μόλις πρόλαβαν οι Έλληνες τα άλλα μισά 
και να αρχίσουν τον πόλεμο. Ο Ιμπραήλ όχι μόνο έστειλε και άλλες δυνάμεις, 
αλλ’ επήγε ακόμη και ο ίδιος εκεί. Πολλά στρατιωτικά σώματα των Ελλήνων 
ήρθαν όταν είχε ξεκινήσει η μάχη ή πήγαν κατόπιν εορτής! Η μάχη ήταν 
ασφαλώς άνιση και κράτησε 10 ώρες. Ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι οι 
εχθροί ήταν τότε 20.000! 

 
Από τους Τουρκαραπάδες σκοτώθηκαν γύρω στους 1.000 και υπήρξαν 

και 300 τραυματίες και από τους Έλληνες γύρω στους 200 (180 αναφέρει ο 
Κολοκοτρώνης), μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί καπεταναίοι. Όμως για 
τους Έλληνες το χτύπημα ήταν συγκριτικά μεγαλύτερο. Έχασαν μια μάχη που 
μπορούσαν να την κερδίσουν, αν έλλειπαν οι αιτίες που αναφέραμε. Ο τόπος 
ήταν κατάλληλος και οι δυνάμεις υπήρχαν για να δεχθεί ο Ιμπραήμ 
αποφασιστικό χτύπημα, που θα γλύτωνε από μεγάλα κατοπινά βάσανα τους 
Έλληνες. 

 
Μετά την μάχη των Τρικόρφων ο Ιμπραήμ προχώρησε προς την 

Γορτυνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαχη των Τρικορφων, ουσιαστικά εληξε στο 
Αργυροκαστρο Μαγουλιανων οπου κιντύνευσε να συλληφθει ακόμη και ο 
Κολοκοτρώνης. Αργότερα ακολούθησε και η μάχη στον δικό μας Άγιο Νικόλαο 
Βαλτεσινίκου.  

 
     *   *   *  
 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στο γεγονός ότι στην μάχη των 
Τρικόρφων, συμμετείχαν βεβαίως και Βαλτεσινιώτες. Τις πληροφορίες τις 
παίρνουμε από το εξαίρετο βιβλίο του συμπατριώτη μας αειμνήστου Νέστορα 
Μπούμπουλη με τίτλο «ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΩ 
ΧΩΡΙΑ». 
 

 Εκεί διαβάζουμε σύμφωνα με το απολύτως εξακριβωμένα στοιχεία που 
αναφέρει, ότι στη μάχη των Τρικόρφων συμμετείχαν τουλάχιστον 10 
Οπλαρχηγοί από το Βαλτεσινίκο. Κατά τους δικούς μας υπολογισμούς, ακόμη 
και 20 αγωνιστές να είχε μαζί του ο κάθε οπλαρχηγός κατά μέσον όρο, αυτό 
σημαίνει ότι στη μάχη των Τρικόρφων παραβρέθηκαν τουλάχιστον 200 
Βαλτεσινιώτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης αναφέρει, ότι 
μόνον ο συγχωριανός μας Γεώργιος Παπαγεωργόπουλος (Παπαγεωργαντάς) 
είχε στρατολογήσει 50 έως 70 άτομα.  
 

Οι 10 αυτοί οπλαρχηγοί ήταν οι εξής: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ και ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.  

 
Απ’ αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, λίγο ως πολύ, ήταν εδώ 

σύσσωμο όλο το μάχιμο Βαλτεσινίκο, αφαιρουμένων δηλαδή των 
γυναικών, των παιδιών, των  γερόντων κ.λπ. 
 
 Απ’ όλους αυτούς τους συγχωριανούς μας δεν γνωρίζουμε πόσοι 
έπεσαν εδώ στα Τρίκορφα. Ωστόσο ο αείμνηστος Νέστορας Μπούμπουλης 
αναφέρει ότι από τους 10 οπλαρχηγούς, οι δύο έπεσαν στο πεδίο της μάχης, 
σύμφωνα και με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του Κράτους. Ο ένας 
είναι ο Χρήστος Παναγούλιας και ο άλλος είναι ο Αναγνώστης 
Παπαδημητρακόπουλος, του οποίου έχω την μεγάλη τιμή να είμαι απόγονος 
(και συγκεκριμένα πεντασέγγονος). Απόγονοι του Χρήστου Παναγούλια 
υπάρχουν σήμερα στο χωριό μας και είναι οι οικογένειες των Παναγουλαίων.  
 
 Για τον ηρωϊκότατο Χρήστο Παναγούλια κάνει αναφορά και ο ιστορικός 
Φωτάκος. Είχε τον βαθμό του αξιωματικού Ζ΄ τάξεως.  
 

Η αναφορά του Φωτάκου είναι η εξής: «Κατήγετο από το Βαλτεσινίκο και 
εγένετο καπετάνιος δια την παλαιάν καταγωγήν του, διότι ήτο κλέφτης από τον 
πατέρα του. Υπηρέτησε παντού και εις όλας τα μάχας, έως ότου έπεσε 
μαχόμενος εις την μάχην των Τρικόρφων». Επιπλέον ο Φωτάκος τον 
μνημονεύει ως αξιωματικό του Σώματος του Κολοκοτρώνη. Το παράδειγμά 
του είναι ανεπανάληπτο, αν σκεφθούμε ότι πήγε να πολεμήσει στα 
Τρίκορφα ενώ ήταν 82 ετών!!! 
 
 Όσον αφορά τον Αναγνώστη Παπαδημητρακόπουλο, όπως αναφέρει ο 
Νέστορας Μπούμπουλης από τα έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία του 
Κράτους αντίγραφα των οποίων έχουμε κι εμείς οι απόγονοί του στα χέρια μας, 
ως προεστώς εκήρυξε την επανάσταση στο Βαλτεσινίκο, προήχθη από την 
Κυβέρνηση στον βαθμού του Υποχιλιάρχου και εκλήθη να στρατολογήσει 
άνδρες και να τρέξει κατά του Ιμπραήμ. Επιπλέον υπάρχει και έγγραφο που το 
υπογράφει ο ίδιος ο Θ. Κολοκοτρώνης και αναφέρει τα εξής: 
 

 «Ο μακαρίτης Αναγνώστης Παπαδημητρακόπουλος από Βαλτεσινίκο, 
υπηρέτησε στρατιωτικώς την Πατρίδα από την αρχή της επαναστάσεως, 
ακολουθών μαζί μου. Πάντοτε παρευρέθη εις πολλάς μάχας και εφάνη με πίστιν 
και γενναιότητα, εν τέλει δε, έπεσεν εις την εν Τρικόρφοις κατά του Ιμπραήμ 
Πασά ένδοξον μάχην με τα όπλα είς χείρας πολεμών υπέρ της ελευθερίας της 
πατρίδος».  

      
*   *   *  

Ωστόσο καμμία θυσία δεν πάει χαμένη. Η μάχη των Τρικόρφων, μπορεί 
να απογοήτευσε πολύ τους Έλληνες, όμως τους έκανε να καταλάβουν ότι 
πρέπει να είναι ενωμένοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός επέτρεψε 
αυτή την ήττα προς τον σκοπό αυτό. Ο Κολοκοτρώνης είπε για το θέμα αυτό 
στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου:  
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«Και έχομεν συνέλευσιν επτά μήνες και πρόεδρος εις την Ανατολικήν 
Ελλάδα είναι ο Κιουταχής και Πρόεδρος της Πελοποννήσου ο Ιμπραϊμης. Κι 
εμείς καθήμεθα και φιλονικούμεν».  

 
Και αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα των Τρικόρφων. Δεν υπάρχει αγάπη 

στην Πατρίδα, όταν υπάρχουν διχόνοιες μεταξύ μας. Γι’ αυτό και θα πρέπει 
να «είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ», όπως υπέροχα υποστήριζε ο 
Μακρυγιάννης.  

 
Προς χάριν της ιστορίας να πούμε και τούτο. Ο Ιμπραήμ ολοκλήρωσε 

την πρώτη φάση του σχεδίου του. Έφτασε στο Μεσολόγγι, και σε συνεργασία 
με τον Κιουταχή πέτυχε και την πτώση του Μεσολογγίου.  
 

Ωστόσο η πτώση του Μεσολογγίου προβλημάτισε τους λαούς και τους 
ηγέτες της Ευρώπης κι έτσι αποφάσισαν να βοηθήσουν. Ακολούθησε στις 8 
Οκτωβρίου 1827 η ναυμαχία του Ναυαρίνου όπου ηττήθηκαν κατά κράτος οι 
αιγυπτιακές δυνάμεις και ανάγκασε πλέον τον Ιμπραήμ να αποχωρήσει από 
την Πελοπόννησο στις 10 Οκτωβρίου 1828.  

 

Έτσι ο Θεός έσωσε και πάλι το Γένος μας. Συνέβη τελικά, αυτό που 
έλεγε και πάλι ο Κολοκοτρώνης: «Το Γένος μας και άλλες φορές 
σταυρώθηκε, αλλά ιδού ζώμεν» 

      
*   *   *  

«Στα Τρίκορφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι …». Για να μας 
θυμίζει τον ηρωισμό και τη θυσία των προγόνων μας, προκειμένου εμείς να 
απολαμβάνουμε σήμερα ελεύθερη την Πατρίδα μας  … 

 
«Στα Τρίκορφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι …». Για να μην 

ξεχάσουμε ποτέ ότι τα Τρίκορφα, είναι και αυτά, το σύμβολο των αγώνων των 
Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους. 

 
«Στα Τρίκορφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι …». Για να 

γνωρίζουμε ότι όλο το Βαλτεσινίκο, τότε στις 23 Ιουνίου 1825, ήταν σύσσωμο 
εδώ! Μαζί με τους άλλους Γορτυνίους, που ήταν και αυτοί πολλοί, όπως και 
άλλων περιοχών βέβαια.  

 
Αιωνία σας η μνήμη αθάνατοι νεκροί. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Το 

παράδειγμά σας μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Κι αν κάτι έχουμε να σας 
υποσχεθούμε, είναι τούτο που έλεγαν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες νέοι: «Άμμες δε γ' 
εσόμεθα πολλώ κάρρονες». Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι στους αγώνες 
για την Πατρίδα … 

 
     *   *   *  

Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και την υπομονή σας …  
 
             Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 


