
03.11 Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - Ο Παπαφλέσσας 

  

 Ποιος ήταν ο Ιμπραήμ ; 

Είδαμε σε προηγούμενο μάθημα ότι ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατέστρεψε την 

Κάσο και τα Ψαρά ενώ κατέστειλε την επανάσταση στην Κρήτη. Αρχηγός του στόλου 

ήταν ο Ιμπραήμ, γιος του πασά της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή. 

Τον χειμώνα του 1824 ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στη Μεθώνη της Πελοποννήσου. 

 

Σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι Έλληνες ; 

Από το φθινόπωρο του 1823 οι Έλληνες βρίσκονταν σε εμφύλιο μεταξύ τους 

(Στερεοελλαδίτες, Νησιώτες, κοτζαμπάσηδες και πολιτικοί με αρχηγό τον Υδραίο 

Γεώργιο Κουντουριώτη από τη μια πλευρά και στρατιωτικοί με αρχηγό τον 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη από την άλλη). 

Υπερίσχυσε η πρώτη ομάδα, η οποία αφού εξόντωσε τους Πελοποννήσιους 

οπλαρχηγούς, τους φυλάκισε και διαχειρίστηκε σπάταλα το πρώτο δάνειο που πήρε 

η Ελλάδα από την Αγγλία. 

Όπως ήταν αναμενόμενο οι Έλληνες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον 

Ιμπραήμ. 

  

Πώς επωφελήθηκε ο Ιμπραήμ ; 

Ο Ιμπραήμ προσπάθησε να καταλάβει τον όρμο του Ναυαρίνου, ώστε να έχει 

ασφαλές καταφύγιο ο στόλος του, ενώ πολιόρκησε τα άλλα κάστρα της 

Πελοποννήσου, αναγκάζοντας τους πολιορκημένους να του τα παραδώσουν. 
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H κυβέρνηση διόρισε αρχηγό τον πλοίαρχο Σκούρτη για ν΄ αντιμετωπίσει τον 

Ιμπραήμ, αν και η σύγκρουση δε θα γινόταν στη θάλασσα αλλά στην ξηρά. Έτσι, 

εύκολα ο Ιμπραήμ διέλυσε το στρατό του Σκούρτη στη μάχη 

στο Κρεμμύδι (Απρίλιος 1825) και ανενόχλητος κατέλαβε τη Μεσσηνία. 

   

Ποια ήταν η αντίδραση των Ελλήνων ; 

Ο Υπουργός Εσωτερικών Παπαφλέσσας ζητάει την απελευθέρωση των 

στρατιωτικών, για να σωθεί η επανάσταση. 

Ο ίδιος στα τέλη Μαΐου του 1825 οχυρώθηκε στο Μανιάκι, για να εμποδίσει τον 

Ιμπραήμ να περάσει στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στις 20 Μαΐου 1825 ο 

Παπαφλέσσας μένοντας με 300 άνδρες προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους 6.000 

άνδρες του Ιμπραήμ. Οι Έλληνες σκοτώθηκαν ως τον τελευταίο. 

Λέγεται ότι μετά τη μάχη ο Ιμπραήμ αναζήτησε το πτώμα του Παπαφλέσσα, ζήτησε 

να καθαριστεί και να τοποθετηθεί όρθιο για να τον τιμήσει για την ανδρεία και την 

αυταπάρνηση που επέδειξε. 

  

Πώς αφύπνισε την ελληνική κυβέρνηση η μάχη στο Μανιάκι ; 

Μετά την ήττα στο Μανιάκι η κυβέρνηση έδωσε γενική αμνηστία στους 

φυλακισμένους οπλαρχηγούς και όρισε αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη, καθώς 

φαινόταν ότι η επανάσταση κινδύνευε. 

Ο Ιμπραήμ έφτασε στην Τρίπολη που την κατέλαβε ανενόχλητος. Στη συνέχεια 

κινήθηκε προς το Ναύπλιο, την πρωτεύουσα των επαναστατημένων Ελλήνων, 

αλλά στους Μύλους της Λέρνης (13 Ιουνίου 1825) τον περίμεναν οχυρωμένοι 

ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Μακρυγιάννης αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει στην 

Τρίπολη. Αν έπεφταν οι Μύλοι, θα παραδινόταν και το Ναύπλιο και εκεί θα 

τελείωνε η Επανάσταση. 

  

  



Γιατί δεν μπορούσαν πλέον οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ με τον 

κλεφτοπόλεμο ; 

Ο Κολοκοτρώνης για να αντιμετωπίσει τον στρατό του Ιμπραήμ επέλεξε την τακτική 

του κλεφτοπόλεμου και είχε επιτυχίες καθώς προκαλούσε μεγάλες φθορές. Ο 

στρατός όμως του Ιμπραήμ, οργανωμένος όπως οι ευρωπαϊκοί στρατοί, δεν 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κλεφτοπόλεμο. Η κυβέρνηση αποφάσισε τότε να 

οργανώσει τακτικό στρατό και ανέθεσε την εκπαίδευσή του στον Γάλλο 

φιλέλληνα Κάρολο Φαβιέρο (Charles Nicolas Fabvier). 

  

 Γλωσσάρι 

Αμνηστία : Η παραγραφή ποινικού ή πολιτικού αδικήματος με ειδικό νόμο. 

Ναύπλιο : Παραθαλάσσια πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα των 

επαναστατημένων Ελλήνων. 

Κλεφτοπόλεμος : Πολεμική τακτική που βασιζόταν σε αιφνιδιαστικές επιθέσεις και 

χρησιμοποιήθηκε από τους κλέφτες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολεμώντας 

εναντίον τακτικού στρατού. 
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