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Αγωνιστής της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε το 1782 στη Μεγάλη Αναστασίτσα της Αρκαδίας και 
καταγόταν από οικογένεια οπλαρχηγών. Πατέρας του ήταν ο οπλαρχηγός Σταματέλλος Τουρκολέκας, 
που φονεύτηκε από τους Τούρκους και θείος του, από την πλευρά της μητέρας του, ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης. Από μικρός ακολούθησε τους οπλαρχηγούς και τους άλλους αγωνιστές στα βουνά. Το 1805 
κατέφυγε στη Ζάκυνθο, που κατείχαν τότε οι Ρώσοι, κοντά στο θείο του, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εκεί 
εντάχθηκε στα ρωσικά τάγματα και πήγε στην Ιταλία για να πολεμήσει κατά του στρατού του Ναπολέ-
οντα. Στη συνέχεια επέστρεψε στα γαλλοκρατούμενα πλέον Επτάνησα και υπηρέτησε τους Γάλλους. 
Το 1808 επέστρεψε στην Πελοπόννησο με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά επέστρεψε και πάλι στα 
Επτάνησα, όταν καταλήφθηκαν από τους Βρετανούς, και κατατάχθηκε ως αξιωματικός στα ελληνικά 
τάγματα του Ριχ. Τσωρτς. 

Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και συνεργάστηκε με τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα 
για την προετοιμασία της Επανάστασης. Στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα, μαζί με άλλους 
οπλαρχηγούς. Τον Μάιο του 1821 πήρε μέρος στη μάχη του Βαλτετσίου, αλλά η πιο μεγάλη του επιτυχία 
ήταν η μάχη στα Δολιανά, όπου κατάφερε με μια μικρή ομάδα περίπου 200 ανδρών να αντιμετωπίσει 
6.000 περίπου Τούρκους. Η επιτυχία αυτή προξένησε μεγάλο θαυμασμό τους Έλληνες, που του έδωσαν 
το προσωνύμιο «Τουρκοφάγος». Για ένα διάστημα διεύθυνε την πολιορκία του Ναυπλίου και στη συνέ-
χεια συνεργάστηκε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο για την ανακατάληψη της Λιβαδειάς. Συμμετείχε και 
διακρίθηκε στην κατάληψη της Τρίπολιτσάς και ήταν από τους ελάχιστους που αρνήθηκαν να πάρουν 
λάφυρα. Τον Απρίλιο του 1822 έγινε αρχιστράτηγος Ανατολικής Ελλάδος. Αρνήθηκε όμως τον τιμητικό 
αυτό διορισμό και τον Ιούνιο επέστρεψε στην Πελοπόννησο για να πολεμήσει κατά του Δράμαλη. Κατά 
την αναμέτρηση αυτή κατέλαβε θέσεις αρχικά στη χαράδρα του Αγίου Σώστη και αργότερα στο Αγιο-
νόρι, όπου κατέστρεψε μεγάλα τμήματα της εχθρικής στρατιάς. Η ανιδιοτέλειά του φάνηκε για άλλη μια 
φορά, όταν από όλα τα λάφυρα, το μόνο που δέχτηκε να πάρει ήταν ένα πολύτιμο σπαθί, το οποίο όμως 
αργότερα προσέφερε στον έρανο για τον ανεφοδιασμό του Μεσολογγίου.

Στις εμφύλιες διαμάχες βρισκόταν πάντα στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, αλλά προσπαθούσε να πετύ-
χει συμβιβασμό. Συνέχισε να συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις ως το τέλος του πολέμου ενώ ήταν 
ένας από εκείνους που αρνήθηκαν να υπογράψουν το «Ψήφισμα της Υποτέλειας», που αναγνώριζε ως 
μοναδική προστάτιδα δύναμη της Ελλάδας τη Μεγάλη Βρετανία. 

Επί Καποδίστρια διορίστηκε διοικητής συντάγματος στην Πελοπόννησο και υπήρξε από τους στε-
νότερους συνεργάτες του Κυβερνήτη. Στα χρόνια όμως του Όθωνα έπεσε σε δυσμένεια, γιατί ανήκε 
στο Ρωσικό Κόμμα. Το 1839 συνελήφθη κατηγορούμενος για συμμετοχή σε συνομωσία και φυλακίστηκε 
στην Αίγινα μέχρι το 1841. Όταν αποφυλακίσθηκε, έχοντας απαλλαγεί από τις κατηγορίες, ήταν σχεδόν 
τυφλός και με κατεστραμμένη υγεία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε απομονωμένος με την 
οικογένειά του, στον Πειραιά. Μετά την συνταγματική εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του δόθηκε ο 
βαθμός του υποστράτηγου και το 1847 διορίστηκε Γερουσιαστή. Για τη ζωή του μπορούμε να μάθουμε 
πολλά από τα απομνημονεύματά του, που υπαγόρευσε στο δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη.


