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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Π

ολλές υπήρξαν οι προϋποθέσεις χάρη στις οποίες ευοδώθηκε η Επανάσταση του 1821. Παρά τη διαμόρφωση ευνοϊκής συγκυρίας, ο Μεγάλος
Αγώνας δεν θα είχε τελεσφορήσει, εάν δεν καθοδηγούνταν από τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη. Ο Γέρος του Μοριά υπήρξε πολεμική μεγαλοφυΐα. Μελετούσε
τον βίο και τη δράση ηγητόρων του παρελθόντος και προσφυώς εφάρμοζε τα
διδάγματα αυτών των τελευταίων στην ιδιομορφία του Αγώνα των Ελλήνων. Η
ανάσχεση της προέλασης των αιγυπτιακών δυνάμεων, που αυτός προκάλεσε,
υπήρξε η πράξη που επισφράγισε την ανεξαρτησία της πατρίδας.
Στο βιβλίο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Από τη μορφή του στην εικόνα της
ο ιστορικός Δημήτρης Μιχαλόπουλος φωτίζει γνωστές και άγνωστες πτυχές
της ζωής του γενναίου στρατηλάτη, συνδέοντάς τον με τη μακρά και πλούσια
ιστορική παράδοση του ελληνισμού, και μας βοηθά να εμβαθύνουμε στην απαράμιλλη στρατηγική σκέψη και στη διπλωματική δεινότητά του. Την καρδιά
του βιβλίου όμως αποτελεί το κείμενο «Τα πρόσωπα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη», στο οποίο συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται από τον Δημήτρη Παυλόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για πρώτη φορά, η πληθωρική εικονογραφία του Γέρου
του Μοριά: πίνακες ζωγραφικής, μνημεία γλυπτικής, έργα χαρακτικής, αναμνηστικά αντικείμενα κάθε λογής. Όλα αυτά σχολιάζονται τεχνοϊστορικά στο παρόν πόνημα, υλοποιώντας την αξία της προσωπικότητας και την αναγνώριση
της προσφοράς του Κολοκοτρώνη στην υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Τα κείμενα των δύο παραπάνω μελετητών ευελπιστούμε ότι αποτελούν
μικρή συμβολή του Δήμου Οιχαλίας στην ελληνική ιστορία, στο πλαίσιο των
εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Παναγιώτα Γεωργακοπούλου
Δήμαρχος Οιχαλίας
7

Adam de Friedel, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1830, λιθογραφία, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη/Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών.
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Μ

έχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, οι μνήμες της Άλωσης παρέμεναν ζωντανές - τουλάχιστον σε έργα λογοτεχνικά: Ο Βασιλιάς ήτανε
άνθρωπος κοντόχοντρος, θεοφοβούμενος, όλο καλωσύνη και αποφασισμένος
να πολεμήσει. Ο λαός όμως, με τα αυτιά γεμάτα «προφητείες», στις οποίες το
πάρσιμο της Βασιλεύουσας φαινόταν αποφασισμένο από τον Θεό, ήταν απρόθυμος για τη μεγάλη μάχη. «Κάλιο νὰ τουρκέψουμε, παρὰ νὰ γενοῦμε φράγκοι», έλεγε και ξανάλεγε o κόσμος…
Βέβαια, «δὲν ξέρανε τί λέγαν»… Όταν όμως στις 12 Δεκεμβρίου 1452, μέρα
του Άγιου Σπυρίδωνα, έγινε, στην Αγία Σοφία, η περίφημη λειτουργία, οπότε συνιερούργησαν κληρικοί Καθολικοί και Ορθόδοξοι, πλήθη είχανε μαζευτεί έξω από τη Μεγάλη Εκκλησία και «φώναζαν κι έβριζαν και καταριόνταν κι
αναθεμάτιζαν και Βασιλιά και άρχοντες και δεσποτάδες», «γιατὶ πούλησαν…
τὴν πίστη τους στοὺς Λατίνους». Μετά ο κόσμος σκόρπισε στα καπηλειά και
τα ταβερνεία και ρίχτηκε στο κρασί, «πίνοντας εἰς πρεσβείαν τῆς Θεομήτορος»
και παρακαλώντας Την να τους σώσει από τον Μωάμεθ.
Μόνον ο Βασιλιάς σκεφτόταν πραγματικά την άμυνα. Ήτανε παλληκάρι.
Γύριζε «καβάλα στὸν ψαρή του», επέβλεπε τις εργασίες που γίνονταν «στὰ τειχιὰ τῆς Πόλης» και σταματούσε «καταμεσὶς τοῦ δρόμου», για να μιλήσει στον
έναν και στον άλλον, να δώσει θάρρος και συμβουλές. Ακόμη και τα μικρά
παιδιά παρότρυνε να ανεβούν στὸ κάστρο και να δώσουν χέρι βοήθειας στους
μεγάλους που εργάζονταν εκεί πάνω. Κάθε τόσο όμως ξεσπούσαν «φωνὲς κακές». Ο λαός αναθεμάτιζε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, επειδή τους είχε καταντήσει «σ’ αυτὸ τὸ χάλι».
Μετά ήρθε ο πόλεμος: «Φόβος καὶ τρόμος ἔσφιγγε τὶς καρδιὲς ὁλωνῶν·» και
όλος ο λαός ζητούσε έλεος από τον Κύριο. Η τελική έφοδος άρχισε δυο ώρες
9
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προτού να ξημερώσει. Και ξαφνικά ακούστηκαν «φωνές άγριες, τρομαγμένες,
σπαραχτικές»:
«Τὸ πήρανε τὸ κάστρο! Τὸ πήρανε τὸ κάστρο!»
Είχανε βρει, λέει, κρυφή πορτούλα ανοιχτή. Αλήθεια ήταν; Μήπως είχε
προδώσει κανείς; Πώς να βρεθεί η άκρη εκείνες τις στιγμές; Η «τρελλὴ φευγάλα» παρέσερνε πια τους πάντες, αλλά λίγοι υπήρξαν εκείνοι που μπόρεσαν
να σωθούν.1
✽

✽

✽

Κανείς δεν μπορεί να εισδύσει στον νου και την ψυχή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, εάν δεν έχει υπόψη του το «ιστορικό της Άλωσης». Υπήρξε, πράγματι,
ο μόνος που, αναπτύσσοντας σκέψη κυριολεκτικώς νομική, μελέτησε τα γεγονότα με ακρίβεια και προχώρησε στα αναγκαία συμπεράσματα. Όπως εύγλωττα ο ίδιος δεν παρέλειπε, χαμογελώντας, να εξηγεί, η πλημμυρίδα του Ισλάμ,
αφότου κατέκλυσε την Ανατολή και πέρασε στην Ευρώπη, έφτασε μπροστά
στην Κωνσταντινούπολη, αγλάισμα της «βασιλείας τῶν Ῥωμαίων». «Ο πιστὸς
ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ» αυτοκράτορας ρωτούσε τους υπουργούς του και τον κλήρο: «Τι κάνουμε;»· η απάντηση όμως που έπαιρνε ήταν απογοητευτική:
«Ὁ Θεὸς θὰ τὸν χάσῃ (= καταστρέψει [τον σουλτάνο]), ἂς ψάλλωμε τὸ
“νίκας κατὰ βαρβάρων δωρούμενος” καὶ ἄκοπη (= αδιάκοπη) νύχτα καὶ
ἡμέρα ἡ ψαλμῳδία τους.»2
Τα τροπάρια όμως, εάν δεν συνοδεύονται από πράξεις, αποτέλεσμα δεν
έχουν. Έτσι, τελικώς έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Ο βασιλιάς, επειδή ήταν γενναίος, ήθελε να πολεμήσει, αλλά οι συνεργάτες του και οι κληρικοί τον εμπόδιζαν, βασισμένοι οι πρώτοι στην «ψευδοπολιτικήν τους» και οι άλλοι στις
ψαλμωδίες τους. Έτσι, παρά την ανδρεία του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου,
η Πόλη πάρθηκε από τους Οθωμανούς. Το αποτέλεσμα; Οι πολιτικοί και ο κλήρος αποδέχτηκαν την κυριαρχία του σουλτάνου και
«… ἐμπῆκαν εἰς τὸ πιλάφη μαζί του»,3
άρχισαν, δηλαδή, να απολαμβάνουν τα αγαθά της εξουσίας. Οι έμποροι και οι
10
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Οι τέσσερις καπετάνιοι του Μoριά: Κολοκοτρώνης, Γιατράκος, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης,
Νικηταράς, λιθογραφία, Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

γραμματισμένοι, πάλι, έφυγαν εἰς τὰ βασίλεια τῆς Δύσης - και ο λαός έμεινε
ακέφαλος.4
Αυτά, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότη5
τα· και ο Κολοκοτρώνης τα κατανόησε εφαρμόζοντας παντού και πάντοτε την
-αντάξια του Αριστοτέλους- βασική του αρχή, ότι
«ἡ φιλοσοφία (= γενικώς η γνώση) εἶναι παρατήρησις.»6
Έτσι, σταθερώς «φιλοσοφώντας», μπόρεσε να διατυπώσει κάτι ιδιαιτέρως
σημαντικό, δηλαδή τη νομική βάση της Ελληνικής Επανάστασης. Ο τελευταίος
«βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ» είχε σκοτωθεί πάνω στα τείχη, πολεμώντας, χωρίς
να στέρξει να υπογράψει συνθήκη με τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή· κατά συνέπεια, η οθωμανική κυριαρχία στην Ελλάδα δεν είχε νομική βάση, άρα ήταν
έκνομη.7 Επίφαση νομιμότητας όμως προσέφερε η Εκκλησία. Και αυτό, επειδή
ο τελευταίος πριν από την Άλωση Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγό11
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ριος Γ΄, είχε καταφύγει, ήδη κατά το 1451, στη Ρώμη, γιατί, όντας σύμφωνος με
την εκκλησιαστικώς ενωτική πολιτική του Κωνσταντίνου ΙΑ΄, είχε δεχτεί τον
καταιγισμό της λαϊκής αποδοκιμασίας.8 Κατά συνέπεια ο πατριαρχικός θρόνος
ήταν κενός - ή μάλλον ανύπαρκτος. Έχοντας αυτό υπόψη του ο Πορθητής,
έσπευσε να ανασυστήσει το Πατριαρχείο σημαντικά διευρύνοντας, μάλιστα,
το πεδίο της δικαιοδοσίας του. Η «Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία» έγινε κυριολεκτικώς «κράτος ἐν κράτει», με αποτέλεσμα αφενός να υπάγεται στον Ρεΐς
εφέντη, υπουργό Εξωτερικών της Υψηλής Πύλης, και αφετέρου ο εκάστοτε Πατριάρχης να «προσκυνῆται ὡς αὐθέντης καὶ βασιλεύς».9 Παρά την κακοποίηση
στην οποία, ιδίως κατά τους τελευταίους πριν από την Επανάσταση αιώνες,
η Υψηλή Πύλη υπέβαλε πολλούς Πατριάρχες μα και τον ίδιο τον θεσμό,10 ο
αρχικός ρόλος και οι συνακόλουθες εντυπώσεις δεν ήταν δυνατόν ριζικώς να
απαλειφθούν·11 και αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σκέψη και δράση του
Γέρου του Μοριά.
✽

✽

✽

Όποτε προσπαθεί ο ερευνητής να βάλει σε λογική τάξη τα γεγονότα της κατά
το 1821 Επανάστασης του Γένους μας, συνειρμικώς τού έρχεται «κατὰ νοῦν» το
πενταπόσταγμα της κολοκοτρωναίικης σοφίας:
«… Τώρα ὁποῦ ἐνικήσαμεν, ὁποῦ ἐτελειώσαμεν μὲ καλὸ τὸν πόλεμόν
μας, μακαριζόμεθα, ἐπαινόμεθα· ἂν δὲν εὐτυχούσαμεν [ὅμως] ἠθέλαμε
τρώγει κατάραις, ἀναθέματα.»12
Και πράγματι· μετά την ευόδωση του Μεγάλου Ξεσηκωμού, σχεδόν όλα
τα μέρη της Ελλάδας, ο πληθυσμός των οποίων, το 1821, ξεσηκώθηκε, διεκδίκησαν (και εν πολλοίς διεκδικούν) τα οιονεί πρωτεία της τιμής. Η σχετική,
μάλιστα, αναταραχή κορυφώθηκε περί τα μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν
ο Γιάννης Βλαχογιάννης, μορφή περίπου εμβληματική της Νεοελληνικής Γραμματείας, δημοσίευσε έργο του με το οποίο προσπάθησε να αποδείξει ότι ο ρόλος του Μοριά γενικώς και των Κολοκοτρωναίων ιδιαιτέρως στον ελληνικό
Πόλεμο της Ανεξαρτησίας συνιστά «σύνολο μυθευμάτων».13
Πολλά από αυτά που λέει ο Βλαχογιάννης είναι ορθά. Αμφιβολία δεν υπάρχει πως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα πολλοί υπήρξαν εκείνοι που επιχείρησαν να περιβληθούν «σπαράγματα» της κολοκοτρωναίικης δόξας. Είναι,
παράλληλα, γνωστό ότι ορισμένα από τα δημοτικά τραγούδια που εξυμνούν
12
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Adam de Friedel, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1828, λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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τη δόξα των Κολοκοτρωναίων στιχουργήθηκαν εκ των υστέρων - και μάλιστα πάνω σε πρότυπα τα οποία δεν είχαν σχέση με την Πελοπόννησο και τον
λαό της. Η σύγκριση, επιπλέον, της μορφολογίας της Ρούμελης με εκείνη του
Μοριά καταδεικνύει πως η αντίσταση στην οθωμανική εξουσία ήταν ευχερέστερη στη Στερεά παρά στην Πελοπόννησο. Και είναι, τέλος, γεγονός πως αρματολοί, υπό την έννοια στρατιωτικών σωμάτων στην υπηρεσία της Υψηλής
Πύλης, επιφορτισμένα κυρίως με τη φύλαξη των στενωπών (δερβενιών), στον
Μοριά δεν έδρασαν.14 (Μοναδική εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί, όπως θα φανεί
στη συνέχεια, η περίπτωση του Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη.) Στην Πελοπόννησο
υπήρξαν μόνο κάποι, είδος χριστιανικής «χωροφυλακής» που δεχόταν εντολές
από τους κοτζαμπάσηδες, τους οποίους βασικά ενδιέφερε η τήρηση της μεταξύ
Χριστιανών τάξης στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Και όμως… εστία πολέμου ουσιαστικώς διαρκούς κατά της Υψηλής Πύλης
υπήρξε η Πελοπόννησος. Και η Επανάσταση του ’21 στην Πελοπόννησο άρχισε και τελικώς ευοδώθηκε.
Γιατί;
Την απάντηση έχει προ πολλού δώσει ο Εθνικός μας Ιστορικός. Παραβάλλοντας αυτός τη σχεδόν μηδαμινή αντίσταση που προέβαλαν οι Πελοποννήσιοι, στις αρχές του 13ου αιώνα, ενάντια στους Σταυροφόρους με τις συνεχείς
κατά της οθωμανικής κυριαρχίας εξεγέρσεις που ανατάρασσαν τον Μοριά από
το β΄ μισό της 15ης εκατονταετηρίδας και μετά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το τελικώς αρειμάνιο ήθος των Πελοποννησίων οφείλεται σε δύο παράγοντες·
συγκεκριμένα:
1. Στην εξοικείωση με τα όπλα την οποία γενικώς επέφερε η Φραγκοκρατία,
δεδομένου ότι στην Πελοπόννησο υποβάλλονταν σε στρατιωτική υπηρεσία και οι αυτόχθονες « Ῥωμαῖοι», δηλαδή Ορθόδοξοι. Το θέαμα, μάλιστα,
Καθολικών κληρικών, οι οποίοι, «περιβαλλόμενοι… περικεφαλαίαν καί …
θώρακα», έμπαιναν επικεφαλής του ποιμνίου τους, για να το οδηγήσουν σε
μάχη, οπωσδήποτε επηρέασε τους γηγενείς Χριστιανούς.15
2. Στην εγκατάσταση στον Μοριά πολυάριθμων Αλβανών, οι οποίοι εγκαταλείποντας, κατά τον 14ο αιώνα, τις αρχικές τους εστίες, ήλθαν στα νότια της
Ελληνικής Χερσονήσου και «ἐπιτυχῶς συνεδυάσθησαν» με τους εδώ αυτόχθονες.16 Είναι οι περίφημοι «Ἀρβανίτες», που τόσα προσέφεραν στον κατά
ξηρά και θάλασσα επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων.17
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Έχοντας κανείς υπόψη αυτά, κατανοεί γιατί οι πρώτες σημαντικές απόπειρες των Ελλήνων για αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας διαδραματίστηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο.
✽

✽

✽

Το 1460 ο Μυστράς παραδόθηκε στον Μωάμεθ Β΄, πορθητή της Κωνσταντινούπολης· και το έτος αυτό θεωρείται ως η αφετηρία της Τουρκοκρατίας
στην Πελοπόννησο. Υπήρξε πάντως και γεγονός που σήμανε την επισφράγιση της κυριαρχίας αυτής. Κατά τα έτη 1464-1466, πράγματι, ο Sigismondo
Malatesta, «αὐθέντης» (signore) του Ρίμινι, εκστράτευσε στον Μοριά με
σκοπό την εκδίωξη των Τούρκων. Παρά την ενίσχυση της Βενετίας, που είχε θέσει το εγχείρημα υπό την αιγίδα της, η εκστρατεία απέτυχε·18 ο Ιταλός
πολέμαρχος όμως κατόρθωσε να πάρει τα οστά του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος, τον οποίο εθαύμαζε, και να τα μεταφέρει στο Ρίμινι, στην εκκλησία
της Αγίας Περιστεράς (Cattedrale di Santa Colomba), όπου βρίσκονται μέχρι
σήμερα.19 Λίγες δεκαετίες αργότερα, τον Αύγουστο του 1500, η Μεθώνη, βασικό έρεισμα της Δυτικής Ευρώπης στην Πελοπόννησο, πάρθηκε από τους
Οθωμανούς.20 Παρά το ότι η Βενετία συνέχιζε να διατηρεί κτήσεις στον ελλαδικό χώρο, η Τουρκοκρατία είχε πια επιβληθεί στο μεγαλύτερο μέρος της
ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στις αρχές του 17ου αιώνα όμως έγινε η πρώτη απόπειρα κατάλυσης της
οθωμανικής κυριαρχίας στη Χερσόνησο του Αίμου. Σε αυτήν πήρε μέρος και
ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Γ΄ (1607-1612), που έστειλε
γράμμα στον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Γ΄, παρακαλώντας τον να ελευθερώσει «τὸν λαὸν τοῦ Χριστοῦ» από τους «ἀγρίους θῆρας καὶ λυσσώδεις κύνας».21 Η Μάνη, σταθερώς δυσπρόσιτη σε όργανα της οθωμανικής εξουσίας,
θα αναλάμβανε ρόλο πρωταγωνιστή στην όλη προσπάθεια. Σε γραπτή, μάλιστα, έκκληση του εκεί Αρχιεπισκόπου Νεοφύτου προς τον «ῥήγα Σπανίας καὶ
πάσης Ἰντίας παλαιᾶς τε καὶ νέας»22 παρέχονταν σημαντικές πληροφορίες σχετικώς με την Πελοπόννησο:
«Θεωροῦμεν τὸν σκύλον ἀ[πὸ] πολὺ εἰς ὀλίγον κατασταίνεται (=εξασθενεί). Καὶ διὰ τοῦτο γράφομεν οἱ δοῦλοί σου τῆς μεγάλης σου βασιλείας,
ἵνα μάθῃς τὴν πᾶσαν καθαρότητα καὶ ἀλήθειαν. Πλὴν εἰς τοῦτο ἔχομεν
δὲ καὶ ἡμεῖς, διὰ βοήθειαν εἰς τοῦτο, ἀπὸ τὸν τόπον μας ἄνδρες μὲ ἄρματα χιλιάδας 15, καὶ ἄνευ ἀρμάτων χιλιάδας ὀγδοήκοντα, ποὺ διὰ μίαν
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ἡμέραν χύνουν τὸ αἷμά τους διὰ ὄνομα Χριστοῦ. Γράφομεν καὶ περὶ τοῦ
σκύλου τὴν δύναμιν· εὑρίσκεται εἰς χώρας (= οχυρωμένες πόλεις) 13, μέσα ἔξω, ἕως χιλιάδας 30… Καὶ διὰ τοῦτο ἔχομεν θάρρος εἰς Θεὸν ὅτι διὰ
ὀλίγου κόπου καὶ ἐξόδου οὐχὶ μοναχὰ τὴν Πελοπόννησον κυριεύσεις,
ἀλλὰ καὶ ἕως Κωνσταντινούπολιν Θεοῦ εὐδοκοῦντος».23
Η επιστολή είχε ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 1612· και όπως ευχερώς αντιλαμβάνεται κανείς το κύριο επιχείρημα του Έλληνα Αρχιεπισκόπου ήταν η σε
βάρος των Οθωμανών αριθμητική αναλογία Μουσουλμάνων και Χριστιανών
στην Πελοπόννησο. Αυτό ήταν σωστό. Πράγματι, η εγκατάσταση Τούρκων
στην Ευρώπη γενικώς και στον ελλαδικό χώρο ιδιαιτέρως υπήρξε περιορισμένη.24 Και αυτό έμελλε να έχει συνέπειες…
Βέβαια, το ποθούμενον τότε δεν ήλθε. Η πιο σημαντική ενέργεια της όλης
κίνησης υπήρξε η υπό τον Διονύσιο Σκυλόσοφο, πρώην Μητροπολίτη Λαρίσσης-Τρίκκης, αγροτική εξέγερση του 1611 στην Ήπειρο, η καταστολή της οποίας
ευχερώς επιτεύχθηκε από τους Οθωμανούς. Και μετά… απελπισία απλώθηκε
στην Ελλάδα. Φαινόταν να είναι η «πιο μαύρη ώρα» στην Ιστορία της χώρας
μας. Χαρακτηριστική, μάλιστα, συνέπεια της αποθάρρυνσης που επικράτησε
ήταν η μετανάστευση, το 1675, σημαντικού αριθμού γηγενών της Μάνης στο
νησί της Κορσικής. Επικεφαλής τους οι εκπατρισμένοι είχαν την οικογένεια των
Στεφανόπουλων, η οποία, σύμφωνα με πηγή αξιόπιστη, ήταν εκείνη κάποιου μέλους του αυτοκρατορικού Οίκου των Μεγάλων Κομνηνών που είχε καταφύγει
στη Μάνη.25 Αφότου έφτασαν στη νέα τους πατρίδα, οι Στεφανόπουλοι, πρώην
Κομνηνοί, τελικώς εγκαταστάθηκαν στο Αιάκειο, πρωτεύουσα του νησιού, ενώ
το πλήθος που τους ακολούθησε στο χωριό Καργκέζε (Cargèse), που μέχρι τις
μέρες μας διατηρεί το ελληνικό του χρώμα.26 Στο Αιάκειο όμως οι Στεφανόπουλοι άλλαξαν το επώνυμό τους σε Bonaparte (= Καλόμερους), σε ανάμνηση
της «αγιασμένης ελληνικής γης» από όπου κατάγονταν.27 Γόνος των αρχικώς
Κομνηνών, μετά Στεφανόπουλων και τελικώς Καλόμερων θεωρείται και ο Μέγας Ναπολέων,28 θαυμαστής του οποίου ήτανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,29
ο κύκλος των συγγενών και φίλων του οποίου γνώριζε την ελληνική καταγωγή
του αυτοκράτορα.30
✽

✽

✽

Το 1685 ενετικό στράτευμα 8.000 ανδρών έκανε απόβαση στην Πελοπόννησο.31 Επικεφαλής ήτανε ο Francesco Morosini (<Maurogenus), ο μετέπειτα
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Ο οπλισμός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: θώρακας, περικεφαλαία, σελαχλίκι (ζώνη για όπλα),
επωμίδες, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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Δόγης της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας και συγγενής των Μαυρογένηδων του
ελλαδικού χώρου.32 Η εκστρατεία είχε ευτυχή έκβαση, με αποτέλεσμα ο Μοριάς να μείνει επί 30 χρόνια υπό την κυριαρχία της Βενετίας. Το 1715 όμως, ο
Silahdar Ali Paşa, μέγας βεζύρης και γαμπρός (damat) του σουλτάνου Αχμέτ
Γ΄, με κεραυνοβόλα εκστρατεία 100 ημερών, έδιωξε τους Ενετούς από το σύνολο της χερσονήσου, υπάγοντάς την ξανά στην οθωμανική επικράτεια. Δεδομένου ότι στοιχεία του ελληνοορθόδοξου κλήρου συνέβαλαν στην επιτυχία
της τουρκικής εισβολής,33 η αυστηρή όσον αφορούσε την τήρηση της τάξης
νεοπαγής οθωμανική εξουσία αρχικώς επέτρεψε μία -σχετική- ευημερία του
τοπικού πληθυσμού.34 Τα γεγονότα αυτά αποτελούν και το ιστορικό πλαίσιο
της εμφάνισης των πρώτων Κολοκοτρωναίων.
Σύμφωνα με ό,τι σήμερα μπορεί να γνωρίζει κανείς, η γενιά «ἀνεφάνη» στο
Ρουπάκι («ρουπάκι= δρυς βαλανηφόρος»35) της Αρκαδίας, κοντά στα όρια της
τελευταίας με τη Μεσσηνία. Το αρχικό όνομα της οικογένειας ήταν Τζεργίνης/
Τσεργίνης.36 Το επίθετο αυτό μπορεί να θεωρηθεί -ισχνή έστω- ένδειξη απώτερης σλαβικής καταγωγής, δεδομένου ότι η τζέργα/τσέργα είναι είδος κουβέρτας που ακόμη και σήμερα φτιάχνεται σε μέρη όπου τα τοπωνύμια συνιστούν
παράγωγα όρων σλαβικών.37 Όπως και να είναι, οι Τζεργίνηδες εμφανίστηκαν
στην κεντρική Πελοπόννησο περί τα μέσα του 16ου αιώνα· αργότερα, μετά την
εκστρατεία του Morosini, υπηρέτησαν τις ενετικές αρχές ως «καπεταναῖοι».38
Αυτό σήμαινε πως ήτανε αρχηγοί ένοπλων σωμάτων που τηρούσαν την τάξη,
αλλά όχι μεϊντάνηδες (φρουροί στενωπών). Ένας πρόγονος του Γέρου πάντως,
ο Δήμος Τσεργίνης, κατά την εποχή της κατάρρευσης της ενετικής κυριαρχίας
στον Μοριά, έφυγε στον Όλυμπο και συγχρωτίσθηκε με τους εκεί αρματολούς.
Επέστρεψε στην Πελοπόννησο περί το 1726, ξεσήκωσε τους Γορτύνιους και,
μπαίνοντας επικεφαλής τους, επιτέθηκε σε Τούρκους στην περιοχή της Βυτίνας. Αυτός ακριβώς ο πόλεμος θεωρείται -«συμβατικώς», θα μπορούσε κανείς
να πει- η αρχή της συνεχούς αντίδρασης των Τσεργίνηδων/Κολοκοτρωναίων
κατά της οθωμανικής κυριαρχίας.39
Η επιτολή της οικογένειας, πάντως, είχε ήδη συντελεστεί, με τρόπο δραματικό, κατά την καταστροφή, το 1532, του χωριού Ρουπάκι. Πρωτεργάτης
του χαλασμοῦ, μάλιστα, υπήρξε ο Τριαντάφυλλος Τσεργίνης, πρόγονος του
Γέρου,40 που στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Λιμποβίσι. Τα αίτια του αι
ματηρού επεισοδίου είναι άγνωστα, αλλά οι συνέπειές του παρέμειναν αισθητές:
«… Μιὰ Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς, στὴν ἐκκλησιά, ἔγινε μεγάλη παρεξήγηση.
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Τότε καταστράφηκε τὸ Ρουπάκι. Σαράντα καβαλαραῖοι τράβηξαν τὰ
σπαθιά τους. Συγκρούστηκαν μεταξύ τους καὶ σκοτώθηκαν μέσα καὶ ἔξω
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιά. Ὅσοι ἔμειναν στὸ Ρουπάκι δὲν εἶχαν μάτια νὰ κυτταχτοῦν. Πολλοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ χωριό. Ἡ ἐκκλησία κλείστηκε. Ἔτσι χάλασε τὸ Ρουπάκι».41
Βέβαια, η σκηνή του αλληλοσκοτωμού έφιππων Ελλήνων σπαθοφόρων κατά την πρώτη Τουρκοκρατία του Μοριά (1460-1685) οπωσδήποτε εντυπωσιά
ζει, επειδή τότε οι ραγιάδες δεν είχαν δικαίωμα ούτε να οπλοφορούν ούτε να
ιππεύουν. Αυτό προσδίδει εγκυρότητα στη διαβεβαίωση του Γέρου ότι «στα μέρη τους» οι Τούρκοι πρωτοεμφανίστηκαν στα 1553.42 Μέχρι το 1540, πράγματι, οι Βενετοί κατείχαν το Ναύπλιο και τη Μονεμβάσια, φρούρια σημαντικά.43
Κατά συνέπεια, η αναταραχή στην Πελοπόννησο ήταν ακατάπαυστη και, όπως
φαίνεται, οι Οθωμανοί δεν μπόρεσαν να εισδύσουν στις ορεινές περιοχές της
χερσονήσου παρά μόνο κατά το β΄ μισό του 16ου αιώνα.
Κάποια στιγμή πάντως, πιθανώς κατά τη δεύτερη δεκαετία του 18ου αιώνα,
το οικογενειακό όνομα των Τζεργίνηδων έγινε Μπότσικας, εξαιτίας γόνου τους
που ήτανε «μικρὸς καὶ μαυρουδερός».44 Το νέο επώνυμο προφανώς προέρχεται
από το ουσιαστικό «μποτσίκι» (= σκιλλοκρόμμυον), έτυμον του οποίου είναι το
αλβανικό ουσιαστικό (θηλυκού γένους) “bóçk/ë”, που σημαίνει ακριβώς αυτό
το φυτό,45 επειδή το σχήμα του θυμίζει «κοντόχοντρη φιάλη».46 Τελικώς και
αυτό το όνομα εξοβελίστηκε και επικράτησε το Κολοκοτρώνης, λόγω των διαστάσεων βράχου (κοτρώνας) που είχανε τα οπίσθια του Γιάννη Κολοκοτρώνη,
παππού του Γέρου μας.47 Αυτός πρέπει να έπασχε από μορφή ελεφαντίασης,
που και σήμερα συναντάται σε βαλκανικές χώρες.48
Με λίγα λόγια, οι Τσεργίνηδες/Μποτσικαίοι/Κολοκοτρωναίοι επί αιώνες
υπήρξαν επικεφαλής ένοπλων σωμάτων που, συνήθως, διασφάλιζαν την τάξη μεταξύ των Χριστιανών. Ας επαναληφθεί ότι, επειδή ο διορισμός και η μισθοδοσία των κάπων της Πελοποννήσου γινόταν από κοτζαμπάσηδες, ο ισχυρισμός του Γέρου ότι οι πρόγονοί του «ποτέ δεν αναγνώρισαν την τουρκική
κυριαρχία», με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε «αιώνιο πόλεμο» εναντίον των
Οθωμανών,49 πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα - εάν όχι πλήρως, τουλάχιστον από το α΄ μισό του 18ου αιώνα και μετά. Και βέβαια, όποτε
οι Κολοκοτρωναίοι δεν υπηρετούσαν ως κάποι, γίνονταν κλέφτες,50 άρα αυτόχρημα αντίπαλοι της οθωμανικής εξουσίας. Απόπειρες συμφιλίωσης με αυτήν
την τελευταία έγιναν, αλλά είτε απέτυχαν είτε είχαν τραγικό για τους Κολοκοτρωναίους τέλος. Και η πιο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη του Γιάννη, του
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Ρολόι τσέπης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δώρο του Ιωάννη Καποδίστρια, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

κυριολεκτικώς «Κολοκοτρώνη», παππού του Γέρου, ο οποίος, τον Μάιο του
1770, πιάστηκε μπαμπέσικα και θανατώθηκε βασανιστικά.51
✽

✽

✽

Η θανάτωση του Γιάννη Κολοκοτρώνη χρονικώς εντάσσεται στα γεγονότα τα
γνωστά ως «Ορλωφικά». Με ρωσική υποκίνηση και ενίσχυση, οι Μοραΐτες ξεσηκώθηκαν, τον Φεβρουάριο του 1770, ενάντια στους Τούρκους και έφτασαν
στο σημείο να απειλήσουν την Τριπολιτσά, στο κέντρο της Πελοποννήσου.52
Νικήθηκαν όμως· και τα αντίποινα που έπληξαν γενικώς τους αμάχους της Αρκαδίας υπήρξαν αιματηρά. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, ο οποίος δεν φαίνεται να είχε πάρει ενεργό μέρος στην εξέγερση, αλλά
-όπως λέγεται- παρακολουθούσε τα γεγονότα από τη Σιλίμνα, το περίφημο
«χωριό των Κολοκοτρωναίων», σε πολύ μικρή απόσταση από την Τριπολιτσά,
ανησύχησε και, με την οικογένειά του, προσπάθησε να φύγει από την Αρκαδία.
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Στα όρια αυτής της τελευταίας με τη Μεσσηνία, συγκεκριμένα στο Ραμαβούνι
(Αλαφοβούνι), η γυναίκα του, Ζαμπία, το γένος Κωτσάκη, γέννησε, «τὴ Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς», δηλαδή κατά το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου 1770,53 τον
μετέπειτα στρατηλάτη των Ελλήνων.54 Στο πλαίσιο παράδοσης ακόμα ζωντανής στην Πελοπόννησο, ο παππούς του, Γιάννης, παρευρισκόταν στη γέννα·
και βλέποντας το βρέφος, αναφώνησε:
«Τοῦτο τὸ παιδὶ θὰ παντρευτῆ καὶ θὰ κάνη παιδιὰ κι ἀγγόνια· καὶ πάλι
λευτεριὰ δὲ θὰ ἰδοῦμε».55
Και έχοντας κατάβαθα αυτήν τη σκοτεινή βεβαιότητα, πήγε, όπως φαίνεται,
μετά από λίγο να τα βρει με τους Τούρκους – και πέθανε όπως πέθανε.
Η Πύλη, πράγματι, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη ως προς την Πελοπόννησο. Το
προηγούμενο της επί 30 έτη εκεί ενετικής κυριαρχίας αποτελούσε γεγονός η
επανάληψη του οποίου μπορούσε να έχει καταλυτικές επιπτώσεις στο σύνολο
της νότιας Βαλκανικής. Και τώρα, αντίπαλος των Οθωμανών δεν ήταν πια η
Βενετία αλλά ολόκληρη αυτοκρατορία - η ρωσική. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη
Χριστιανών ενόπλων που δεν έστεργαν πλήρως να αναγνωρίσουν τη νομιμότητα της οθωμανικής εξουσίας παρέμενε αιτία μεγάλης ανησυχίας.
Αυτό φάνηκε λίγα χρόνια μετά την καταστολή της εξέγερσης του 1770.
Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης δεν είχε πάρει μέρος
στα γεγονότα. Βάφτισε όμως το νεογέννητο αγοράκι του Θεόδωρο, όνομα που
έως τότε δεν είχε κανένας στην οικογένεια, προς τιμήν του Fyodor Grigorievich
Orlov·56 ο τελευταίος, ευνοούμενος της αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β΄, υπήρξε
εκείνος που, φτάνοντας στη Μάνη τον Φεβρουάριο του 1770, πυροδότησε την
«ἀποστασίαν» των Μοραϊτών κατά της Πύλης.57 Ήτανε βέβαια και η εποχή κατά την οποία το «μεσσιανικό όραμα» της Ρωσίας είχε αρχίσει να επικρατεί στην
ψυχή των ραγιάδων…58
Η συνέχεια πάντως υπήρξε τραγική. Προκειμένου να κατασταλεί η εξέγερση, εισέλασαν στον Μοριά περί τις 15.000 Τουρκαλβανοί,59 οι οποίοι, μετά την
αποχώρηση των Ρώσων και την καταλήστευση των γηγενών, έδειξαν πρόθεση
να εγκατασταθούν στη χερσόνησο μονίμως.60 Η Πύλη θορυβήθηκε και αποφάσισε την εξόντωσή τους, η οποία και επιτεύχθηκε το 1777, χάρη στη σύμπραξη,
με τους Τούρκους, κλεφτών της Πελοποννήσου, στους οποίους αρχηγικώς συγκαταλεγόταν ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης.61 Ο τελευταίος όμως, όταν του
ζητήθηκε να δεχτεί το ράι, δηλαδή την υποταγή στην οθωμανική εξουσία, αρνήθηκε και, με την οικογένεια και ένοπλους οπαδούς του, κλείστηκε σε πύργο
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του χωριού Καστάνιτσα, στις ανατολικές πλαγιές του Ταΰγετου.62 Ψυχολογικώς
-και βάσει της εμπειρίας που προέκυπτε από την προηγούμενη ενετοκρατία
και τα Ορλωφικά- πρέπει να τον οιστρηλατούσε η ελπίδα απόσχισης του Μοριά από την οθωμανική επικράτεια. Το καλοκαίρι του 1780 όμως, ισχυρές οθωμανικές δυνάμεις πολιόρκησαν τον πύργο. Οι έγκλειστοι έκαναν έξοδο, αλλά
λίγοι από αυτούς μπόρεσαν να διασπάσουν τον εχθρικό κλοιό: Οι μόνοι από
τους «ἀρσενικοὺς Κολοκοτρωναίους» που σώθηκαν ήταν ο Αναγνώστης, αδελφός του Κωνσταντή, και ο ίδιος ο Θοδωράκης, παιδί δεκάχρονο τότε.63
Στην εξιχνίαση του γεγονότος μπορεί να βρεθεί και το «κλειδί» της ψυχολογίας του Γέρου μας. Ο πατέρας του σκοτώθηκε. Από ποιους όμως; Από
Τούρκους ή, μήπως, από Μανιάτες; Είναι βέβαιο πως οι τελευταίοι όχι μόνο
δεν είχαν βοηθήσει τους πολιορκημένους, αλλά υπήρξαν και δυσμενείς προς
αυτούς.64 Το γεγονός πάντως ότι το τουφέκι του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη
αργότερα το αναζήτησε ο γυιος του και το βρήκε στη Μάνη, όπου μάλιστα το
«εξαγόρασε»,65 συνιστά ένδειξη ότι ο «καπετὰν-Κωνσταντὴς» σκοτώθηκε από
Χριστιανούς Μανιάτες. Προφανώς, αυτοί εποφθαλμιούσαν τα διακοσμημένα
με πολύτιμα μέταλλα αντικείμενα που έφερε πάνω του ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης·66 έτσι εξηγείται και η αντιπάθεια που ενδομύχως έτρεφε, ως προς τους
Μανιάτες, ο Γέρος του Μοριά.67
Πολύ μεγαλύτερο όμως ζήτημα από εκείνο του όπλου του «καπετὰν-Κωνσταντῆ» προξενείται αναφορικώς με την τύχη και τη μετέπειτα εξέλιξη των νεαρών γόνων της οικογένειάς του που αιχμαλωτίστηκαν. Αδελφοί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τελικώς ελευθερώθηκαν μέσω καταβολής λύτρων, τα οποία
κατέβαλαν -εύποροι- Υδραίοι και Ποριώτες.68 Εξαγοράστηκαν όμως όλοι; Το
ερώτημα προκύπτει επειδή, σύμφωνα με μαρτυρία αξιόπιστη, ένα από τα αδέλφια του ήρωά μας, ο Νικόλας, τούρκεψε και εξελίχθηκε, μάλιστα, σε Kaptan
Paşa, δηλαδή αρχιναύαρχο του οθωμανικού στόλου.69 Επιπλέον, μια αδελφή
του βρέθηκε αργότερα, από τον ίδιο τον Γέρο, παντρεμένη με ιμάμη στην Αλβανία: Αν και είχε ξεχάσει τα ελληνικά, διατηρούσε πλήρη τη συνείδηση της
καταγωγής της.70 Όπως φαίνεται, από την αιχμαλωσία και τον ακούσιο εξισλαμισμό αυτών, αδελφού και αδελφής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, προέκυψε η
παροιμιώδης φράση «ἁμαρτίες κολοκοτρωνέικες».71
Βάσει αυτών των καθοριστικής σημασίας γεγονότων, μπορεί κανείς να κατανοήσει τη συμπάθεια που, κατά τα έτη του Αγώνα, ο «Ἀρχιστράτηγος τῆς Πελοποννήσου» έδειχνε στοὺς «γερλίσιους» (= ντόπιους) Τούρκους γενικώς και τους
Αλβανούς ιδιαιτέρως. Το κρίσιμο πάντως σημείο ανάπτυξης της ψυχολογίας του
Γέρου πρέπει χρονικώς να τοποθετηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1780, οπότε
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διαδραματίστηκε επεισόδιο η ανάμνηση του οποίου μέχρι σήμερα παραμένει
ζωντανή.72 Η αποτυχία της -έμμεσης έστω- επαναστατικής απόπειρας του
Κωνσταντή Κολοκοτρώνη είχε φέρει την «ὀρφανεμένη οικογένειά του» σε κατάσταση μεγάλης φτώχειας. Έτσι, προκειμένου να συμβάλει στον βιοπορισμό της
μάνας και των αδελφών του, που φυτοζωούσαν στην Αλωνίσταινα, ο μικρός ακόμα Θοδωράκης έκοβε ξύλα τα οποία στη συνέχεια πουλούσε στην Τριπολιτσά.
Ένα βροχερό απόγευμα λοιπόν, μπήκε εκεί αυτός με το μουλάρι της οικογένειας
φορτωμένο. Το ζώο όμως πάτησε σε λάκκο με νερά και οι λάσπες που τινάχτηκαν
λέρωσαν τα ρούχα κάποιου περαστικού Τούρκου. Έξαλλος αυτός γύρισε και χαστούκισε το παιδί· και αυτό, με μάτια γεμάτα δάκρυα, παράτησε και το μουλάρι
και τα ξύλα, βγήκε τρέχοντας από την πόλη, ανέβηκε σε κάποια κοντινή πλαγιά
«καὶ ὤμοσε ῥάπισμα ἀντὶ ῥαπίσματος».73
Το τυχαίο αυτό χαστούκι, πράγματι, έδρασε συνειρμικώς στην ψυχή του μικρού. Χάρη στην απαράμιλλη ευφυΐα του, συνειδητοποίησε ότι, εφόσον η οικογένειά του δεν έστεργε πλήρως να αναγνωρίσει την οθωμανική κυριαρχία,
μόνο η αποτίναξη αυτής της τελευταίας θα μπορούσε να του προσφέρει τη
δυνατότητα διαβίωσης απαλλαγμένης από εξευτελισμούς και πενία: «Στενὴ ἡ
πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν».74 Ο Θοδωράκης τη βρήκε «τὴν πύλην καὶ τὴν ὁδόν», καθώς
περνούσε από την παιδική του ηλικία στην εφηβεία· και αυτό το πνευματικό
του κατόρθωμα υπήρξε η κύρια αιτία τόσο των θλίψεων που στη συνέχεια δοκίμασε όσο και του μεγαλείου του.
Η συνέχεια υπήρξε χαρακτηριστική. Λίγα χρόνια μετά το -καθοριστικής
σημασίας- χαστούκι, ο ήρωάς μας έγινε κάπος στο Λεοντάρι (της Αρκαδίας)
και, μάλιστα, παντρεύτηκε την κόρη τοπικού κοτζάμπαση.75 Προσπάθησε, συνακολούθως, να «κάτσει φρόνιμα» και να «γίνει νοικοκύρης»· οι οθωμανικές
αρχές όμως παρέμεναν ανήσυχες όσον αφορά την παρουσία ένοπλων ραγιάδων
στην Πελοπόννησο. Γρήγορα -και αναπόφευκτα- λοιπόν «ο καπετὰν-Θοδωράκης» πέρασε από την κατάσταση του «ήσυχου κάπου» σε εκείνη του κλέφτη
και πήρε ενεργό μέρος στην προσπάθεια αυτονόμησης της Πελοποννήσου,
στην οποία αποδύθηκε ο περίφημος «Ζαχαριὰς» (<Ζαχαρίας) Μπαρμπιτσιώτης.
Ο Ζαχαριάς έδρασε κατά το τέλος του 18ου αιώνα· και ορθώς ο εν λόγω
«αρχικλέφτης» του Μοριά έχει παραλληλιστεί με τον Αλή-πασά των Ιωαννίνων.76 Και οι δυο τους επιδίωξαν τον σχηματισμό δικής τους κρατικής οντότητας - τηρώντας όμως τα προσχήματα της υποταγής τους στον «Παδισὰχ τῶν
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Ὀθωμανῶν» και χωρίς να απολακτίσουν την ένταξή τους στην ιεραρχία των
αξιωματούχων της Υψηλής Πύλης. Ο Αλή-πασάς, ως γνωστόν, μέχρι το τέλος
του έφερε τα διάσημα του πασά· και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σε προσωπικότητα εμβληματική του αλβανικού εθνικισμού. Ο Ζαχαριάς, πάλι, από την
Πύλη αναγνωρίστηκε ως «αρχιαστυνόμος» της Πελοποννήσου, με δικαίωμα
«εἰς τὸ ζάπι (= διοίκηση) νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ νὰ πληρώνεται [καὶ] ἀπὸ
τὰ 24 κατηλίκια (= δικαστικές περιφέρειες του Μοριά)».77
Νομικώς ή, μάλλον, θεσμικώς τόσο ο Αλή-πασάς όσο και ο Ζαχαριάς
επιδίωκαν την ίδρυση οιονεί προσωπικού Κράτους υπό την ψιλή κυριαρχία
(= επικυριαρχία) του Παδισάχ. Και οι δυο τους, βέβαια, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την τελική ρήξη με την Υψηλή Πύλη. Το τέλος του Αλή είναι λεπτομερώς γνωστό, ενώ εκείνο του Ζαχαριά παραμένει βυθισμένο στην αχλύ του
θρύλου. Κατά τη λογικότερη άποψη πάντως θανατώθηκε, με προδοσία, από
Χριστιανούς κατά την τελευταία πενταετία του 18ου αιώνα.78
Αλλά τώρα η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο. Όπως ήδη επισημάνθηκε, σχεδόν παντού στις ελληνικές χώρες ο μουσουλμανικός πληθυσμός ήταν
κατώτερος του χριστιανικού, αλλά στην Πελοπόννησο αυτή η αριθμητική διαφορά είχε ήδη προσλάβει χαρακτήρα καθοριστικό.79 Οι ένοπλοι ραγιάδες, κατά
συνέπεια, που διέτρεχαν τον Μοριά συνιστούσαν, για την Πύλη, κίνδυνο ολοένα και μεγαλύτερο. Έτσι, το 1802, η οθωμανική εξουσία
«ἔκανε γιασάκι (= απαγόρευσε) τὰ ἄρματα εἰς ὅλον τὸ Μορέα καὶ χαβλιὰ
(= πλησιόχωρα)».80
Και τότε, μετά τις αναγκαίες ζυμώσεις, ο «καπετὰν-Θοδωράκης» και οι οπαδοί του ξεσηκώθηκαν ενόπλως κατά της οθωμανικής κυριαρχίας. Το πότε ακριβώς παραμένει ασαφές· γεγονός πασίγνωστο όμως είναι ότι κατά τα τέλη του
1804 ή τις αρχές του 1805 πιάσανε σ’ ένα λιβάδι κοντά στην Τριπολιτσά τον
πρωτοσύγκελλο Χριστιανουπόλεως Άνθιμο Ανδριανόπουλο, τον λήστεψαν,
τον εξευτέλισαν και -τουλάχιστον κατά την παράδοση- τελικώς τον θανάτωσαν.81
Η πράξη δεν ήταν παράλογη. Ο «γέρων κληρικὸς» δεν επείχε απλώς θέση
κοτζάμπαση, αλλά ήταν πρόσωπο βασικό στην όλη δομή της οθωμανικής εξου
σίας στην Πελοπόννησο.82 Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο Γέρος είχε την πεποίθηση ότι η Εκκλησία, εκουσίως ή μη, περιέβαλλε την οθωμανική εξουσία με τη σε
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αυτήν την τελευταία αναγκαία νομιμοποίηση· η σύλληψη και κακοποίηση, κατά συνέπεια, του πρωτοσύγκελλου συνιστούσε γεγονός αυτόχρημα εμβληματικό. Και βέβαια, οι αμέσως μετά εξελίξεις υπήρξαν καταλυτικές. Συγκεκριμένα:
1. Από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκδόθηκε «συνοδικός αφορισμός» σε βάρος του ίδιου του Κολοκοτρώνη και όλων των συγγενών και
οπαδών του.83 Ποιος ήταν τότε Πατριάρχης; Ο Καλλίνικος Δ´ ή μήπως
-όπως θέλει η παράδοση- ο Γρηγόριος Ε΄;84 Σύμφωνα με τα σήμερα γνωστά, πρόκειται για τον Καλλίνικο, που πατριάρχευσε από τον Ιούνιο του
1801 έως τον Σεπτέμβριο του 1806.85 Όπως και να είναι όμως, η διατύπωση
του αφορισμού υπήρξε τόσο δραματική («ἐράιζε τὰς πέτρας»86) ώστε σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Πελοποννήσου εκουσίως να υποβάλει
τους Κολοκοτρωναίους σε διωγμό απηνή.
2. Τον Αύγουστο του 1805, ο Κολοκοτρώνης πήγε στη Ζάκυνθο και ζήτησε τη
βοήθεια του αυτοκράτορα της Ρωσίας, για να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Ο
τότε τσάρος, Αλέξανδρος Α΄, εμμέσως αρνήθηκε, δεδομένου ότι η ρωσοτουρκική συμμαχία παρέμενε ακόμη ισχυρή.87 Έτσι ο ήρωάς μας επέστρεψε
στον Μοριά άπρακτος.
3. Και τότε, στις αρχές του 1806 κατά πάσα πιθανότητα, οι Κολοκοτρωναίοι
ύψωσαν δικό τους μπαϊράκι, δηλαδή επαναστατική σημαία, με σταυρό σχήματος Χ.88 Ο σταυρός αυτός, γνωστός ως Σταυρός του Αγίου Ανδρέα, ήταν
το έμβλημα του ρωσικού Ναυτικού.89 Και δεδομένου ότι τα Επτάνησα τότε
συγκροτούσαν ιδιαίτερη κρατική οντότητα, υπό την επικυριαρχία του Παδισάχ των Οθωμανών αλλά και την προστασία του Αυτοκράτορα της Ρωσίας,90 γινόταν σαφές πως οι ξεσηκωμένοι Κολοκοτρωναίοι επικαλούνταν τη
βοήθεια αυτού του τελευταίου, για τη συγκρότηση αυτόνομου Πελοποννησιακού Κράτους, όπου και οι ντόπιοι Μουσουλμάνοι θα ήτανε ανεκτοί.91
4. Οι Πελοποννήσιοι πάντως δεν συγκινήθηκαν, και οι προσπάθειες εξόντωσης των Κολοκοτρωναίων συνεχίστηκαν εντατικές. Και αποκορύφωμα του
διωγμού αυτού υπήρξε η θανάτωση του Γιάννη, αδελφού του Γέρου, που
είχε ευγλώττως επονομαστεί «Ζορμπάς».92 Αυτός, κυνηγημένος, κατέφυγε
με έναν εξάδελφό του στο μοναστήρι της Αιμυαλούς, κοντά στη Δημητσάνα, και ζήτησε από τον ηγούμενο άσυλο.93 Ο τελευταίος τούς έδωσε τροφή
και ποτό και στη συνέχεια τους παρότρυνε να κρυφτούν στον ληνό94 της
Μονής, δίνοντας παράλληλα ένορκη υπόσχεση πως δεν θα τους κατέδιδε.
Ακριβώς το αντίθετο έγινε: Ο καλόγερος έσπευσε στη Δημητσάνα, ξεσήκωσε τους Χριστιανούς, κινητοποίησε τους Τούρκους - και ο Ζορμπάς (από
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τον οποίο πιθανώς εμπνεύστηκε ο Νίκος Καζαντζάκης το ομώνυμο μυθιστόρημά του) βρήκε τραγικό θάνατο - και μάλιστα από Χριστιανό.95
Η κατάληξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως αναμενόμενη. Η Μονή Αιμυαλών,
πράγματι, ήταν σταυροπηγιακή, δηλαδή υπαγόταν απευθείας στο Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως·96 συνεπώς, οι εκεί καλόγεροι ήταν ιδιαιτέρως «ευαίσθητοι» όσον αφορά τον «συνοδικό αφορισμό» που είχε εξαπολυθεί κατά των
Κολοκοτρωναίων. Επιπλέον, χάρη στην εν λόγω μονή αλλά και στην επίσης
σταυροπηγιακή Μονή του Φιλοσόφου, που ήταν εκεί κοντά, την όλη περιοχή
της Δημητσάνας διείπε καθεστώς προνομιακό. Οι Χριστιανοί κάτοικοι, πέρα
από την ετήσια καταβολή συμβολικού φόρου 1.000 γροσίων σε ένα από τα
«αυτοκρατορικά τζαμιά» της Κωνσταντινούπολης, δεν είχαν άλλη φορολογική
υποχρέωση. Έτσι, όχι μόνο η εκεί Σχολή λειτουργούσε ουσιαστικώς ανενόχλητη, μα και οι περίφημοι μπαρουτόμυλοι απρόσκοπτοι συνέχιζαν τότε την παραγωγή τους. Τέλος, η Δημητσάνα ήταν το μόνο μέρος της Πελοποννήσου όπου
άσκηση της χριστιανικής λατρείας δεν προσέκοπτε στα εμπόδια που παραδοσιακώς όρθωνε η οθωμανική κυριαρχία: Ακόμη και καμπάνες ηχούσαν ελεύθερα σε αυτήν την κωμόπολη - κάτι οπωσδήποτε ιδιαίτερο ως προς το σύνολο
του ελλαδικού χώρου.97
Οι Δημητσανίτες λοιπόν, προκειμένου να διασφαλίσουν την οιονεί προνομια
κή διαβίωσή τους επέδειξαν μεγάλο -και αποτελεσματικό- ζήλο στον διωγμό
των Κολοκοτρωναίων. Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε
κατάσταση ψυχικής συντριβής, καταράστηκε το μοναστήρι· και όταν, πολύ αργότερα, έστερξε να άρει την κατάρα του, δεν θέλησε ποτέ του να συναντήσει
καλόγερο από εκεί.
Υπήρξε όμως και συνέχεια. Αφού πέρασε καιρός, ο φονιάς είχε το θράσος να
παρουσιαστεί στον Γέρο, ντυμένος με ρούχο του σκοτωμένου Ζορμπά, και να
ζητήσει… βοήθεια σε θέμα που τον απασχολούσε! Οπότε
«… ὁ Στρατηγός… γνωρίσας τὸν ἐπενδύτην καὶ στενάξας ἡσύχως,
ὑπέσχετο προθύμως πρὸς τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ζητήματος».98
Και όταν η ίδια του η μάνα αγανάκτησε με την ανεξικακία του και απαίτησε
την εκδίωξη του φονιά, ο Γέρος έδωσε τη μνημειώδη απάντηση:
«Τοῦτο κάλλιστον ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ μου μνημόσυνον… [προσφέρεται]
πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ ἐλέους».99
27

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπόδικος
το 1825 στις φυλακές της Ύδρας, 1930,
σινική μελάνη.

Λάζαρου Ν. Σώχου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
1892, πατιναρισμένος γύψος, Μουσείο Τηνίων
Καλλιτεχνών Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Μόνο άνθρωπος προικισμένος με την εξαιρετική ή, μάλλον, μοναδική ευ
φυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μπορούσε να δώσει τέτοια απάντηση. Η
αντιπάθειά του προς όσους στελέχωναν τις ανώτερες βαθμίδες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας -γνώρισμα χαρακτηριστικό γενικώς των κλεφτών της Τουρ28
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κοκρατίας100- συμβάδιζε στην ψυχή του με την πλήρη κατανόηση των διδαγμάτων του Χριστού. Πίστευε ότι υπέρτατος σκοπός του ανθρώπινου βίου είναι
η επίτευξη και επικράτηση της δικαιοσύνης, που σε περίοδο ειρήνης κατισχύει
μέσω του λόγου και σε εποχές πολέμου «με το σπαθί»·101 ότι ο Θεός είναι Πατέρας που ποτέ δεν εχθρεύεται ούτε ξεχνάει τα παιδιά Του·102 πως όλοι οι άνθρωποι έχουνε «τὸ φύσημα τοῦ Θεοῦ» και, συνεπώς, πρέπει κανείς να τους φέρεται
αναλόγως.103 Και τέλος, μεγαλοφυώς και πλήρως απολακτίζοντας τους σχετικούς πνευματικούς πειρασμούς, διαβεβαίωνε ότι ο διάβολος είναι κατώτερος
από τον άνθρωπο, δεδομένου ότι ο δεύτερος
«… ζῇ μόνον εἴκοσι χρόνους καὶ ἠξεύρει τόσα»,
ενώ ο διάβολος είναι «ἀπέθαντος» - και τι κατάφερε;104
Εκείνη όμως η εποχή (αρχές του 1806) η Ελλάδα δεν ήταν πρόσφορη σε
τέτοιου είδους συλλογισμούς και τα συνακόλουθα συναισθήματα. Οι Κολοκοτρωναίοι είχαν κυριολεκτικώς αποδεκατιστεί:
«Ἀπὸ τὰ 36 πρωτοξαδέλφια [τοῦ Γέρου] μόνον 8 ἐγλύτωσαν, οἱ ἄλλοι ἐχάθηκαν ὅλοι. Δὲν εἶναι διάσελο [στὸν Μοριά], ὁποὺ δὲν εἶναι θαμμένος Κολοκοτρώνης, χωριστὰ τὰ δευτεροξαδέλφια, φίλοι, θεῖοι καὶ λοιποὶ χαμένοι»…105
Έτσι, ο Γέρος μας, συνειδητοποιώντας πως «ὁ τόπος του δὲν τὸν χωροῦσε» πια, άφησε τον Μοριά και έφυγε στα Επτάνησα. Θα επέστρεφε στην πατρίδα του, «ἐν ἡμέραις ἐκδικήσεως», φέρνοντας μαζί του και την Ελευθερία
των Ελλήνων.
✽

✽

✽

Όπως ήδη επισημάνθηκε, τα Επτάνησα αποτελούσαν τότε Κράτος υπό την
οθωμανική επικυριαρχία και τη ρωσική προστασία. Ο Ιωάννης Καποδίστριας
είχε ήδη αναλάβει εκεί πολιτικό ρόλο μεγάλης σημασίας. Δεδομένου ότι στην
«Ἑπτάνησον Πολιτείαν» αντανακλούνταν οι διακυμάνσεις της όλης ευρωπαϊκής πολιτικής, η εκεί διαβίωση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη υπήρξε προπαρασκευαστικό στάδιο απαραίτητο ως προς την ευόδωση του μετέπειτα έργου
του. Και βέβαια, το πρώτο που έκανε ο μελλοντικός Αρχιστράτηγος ήταν να
μυηθεί, κατά το 1806, στην Εταιρεία, τη συμβατικώς γνωστή ως Φιλική.106 Τον
μύησε ο Νικολός Πάγκαλος, Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στρατού,107 ο
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οποίος το 1804 είχε αποσπαστεί στα Επτάνησα με σκοπό την εκεί διοργάνωση
σώματος Εθνοφρουράς.108 Η Εταιρεία, πράγματι, είχε ιδρυθεί πολύ πριν από
το 1814, και μάλιστα με πρωτοβουλία τριών προσωπικοτήτων, του Νικόλαου
Μαυρογένους (1735-1790), του Ρήγα Φεραίου (1757-1798) και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του γνωστού ως «Φιραρῆ» (1754-1819).109
ἰς τὸ ὄνομα τὶς μελούσης σοτιρίας,
καθιερόνο ἱερέα φιλικὸν κὲ ἀφιερόνω ἰς τὴν ἀγάπην τὶς φιλικὶς
ἑτερίας κὲ ἰς τὴν ἰπεράσπισιν τὸν μεγάλον ἱερέον τὸν ἐλεφσίνιον
τὸν συμπολίτην κίριον Ἰοάνην Θ. Στεφάνου ἐτὸν τριάντα ἑνός
ἐπαγγέλματος πραγματευτοῦ
ὁς θερμὸν ἰπερασπιστὶν τὶς ἑτερίας κὲ τὶς πατρίδος…
Ζάκινθο ἔτι τὸν φιλικὸν 21
Ἀπριλίου 20
Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών
(Αθήνα [ΑΥΕ]), 1825, Α΄: Ἔτει τῶν Φιλικῶν 21, Ἀπριλίου 20.

Η ένταξη, πάντως, του Κολοκοτρώνη σε αυτήν επέφερε αποκρυστάλλωση
των σκέψεών του των σχετικών με την απελευθέρωση των Ελλήνων. Απέρριψε
λοιπόν οριστικώς πρόταση που του (ξανα)έγινε να ενταχθεί στον ρωσικό στρατό,110 μη θέλοντας να εμπλακεί σε ευρωπαϊκές συρράξεις γενικώς και «να πολεμήσει τον Ναπολέοντα» ιδιαιτέρως.111 Και υπό την καθοδήγηση πιθανώς του
Πάγκαλου, επέλεξε το θαλασσινό στάδιο του κουρσάρου στην υπηρεσία της
Repubblica Settinsulare (Επτανησιακής Πολιτείας).112 Θαλάσσιες εκστρατείες,
άλλωστε, είχε επιχειρήσει και πρωτύτερα, μαζί με τον Ζαχαριά.113 Και όταν, το
1806, η Ρωσία και η Τουρκία ήλθαν σε κατάσταση πολέμου μεταξύ τους,114
άδραξε την ευκαιρία να κάνει επιδρομές σε κοντινά στη Ζάκυνθο πελοποννησιακά παράλια. Επειδή, όμως, οι Ζακύνθιοι είχαν εμπορικές σχέσεις με τους
εκεί, ο Γέρος βρέθηκε σε δύσκολη θέση.115
Το 1807 εξάλλου, βάσει της Συνθήκης του Τιλσίτ, τα Επτάνησα ενσωματώθηκαν στη Γαλλική Αυτοκρατορία - και αυτό επέφερε την ανάκληση «τῶν
ἐγγράφων» με τα οποία ήταν εφοδιασμένοι οι Έλληνες κουρσάροι.116 Ο Κολοκοτρώνης πάντως συνέχισε για ένα διάστημα τη θαλάσσια πολεμική του
δράση, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο εκείνου του χρόνου117 να συμβεί γεγονός που είχε καθοριστική επήρεια στην όλη του εξέλιξη και πορεία. Κοντά
στη Σκιάθο, πράγματι, ο πειρατικός (και όχι πια κουρσάρικος) στολίσκος του
έπεσε πάνω σε τρία μεγάλα τουρκικά πλοία - και κινδύνευσε. Αγγλική φρε30
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γάτα όμως, που παρέπλεε, ήρθε σε βοήθεια των Ελλήνων, με αποτέλεσμα να
βουλιάξει δύο από τα οθωμανικά σκάφη και να αιχμαλωτίσει το τρίτο.118 Οι
Έλληνες σώθηκαν. Μετά το χαστούκι στην Τρίπολη, το επεισόδιο αυτό σηματοδότησε άλλη μία αποφασιστική καμπή στην ψυχική ανέλιξη του Γέρου.
Τότε, πράγματι, άρχισε να επικρατεί μέσα του η πεποίθηση πως η προσπάθεια
απελευθέρωσης των Ελλήνων θα ευοδωνόταν κυρίως με την υποστήριξη της
Μεγάλης Βρεταννίας.
✽

✽

✽

Η κατά το 1807 δεύτερη κατάληψη των Επτανήσων από τους Γάλλους σήμαινε
ακόμη μία προσπάθεια του Ναπολέοντος να «ανοίξει δρόμο» προς την Ανατολή.119 Χάρη στην ευθυκρισία του, από την άλλη πλευρά, ο Κολοκοτρώνης είχε
εξαρχής συλλάβει την κοσμοϊστορική σημασία της Γαλλικής Επανάστασης και
των κατορθωμάτων του Βοναπάρτη:
«Ἡ Γαλλικὴ ἐπανάστασις καὶ ὁ Βοναπάρτης ἔκαμαν καὶ ἄνοιξαν τὰ μάτια τους οἱ ἄνθρωποι καλήτερα, οἱ πόλεμοι μὲ τὰ βάσανά τους, καὶ μὲ
τὰ δάκρυά τους ἐῤῥίζωσαν τὸ δίκαιον εἰς τὸν κόσμον, ἐγνωρίσθησαν τὰ
ὅρια τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς ὑποταγῆς, οἱ βασιλεῖς δὲν εἶναι πλέον Θεοὶ τῆς
γῆς,… τὸ κόνισμα ἔκανε κατάχρησι τῆς χάρης του, ἡ δικαιοσύνη εἶναι
βασίλισσα καὶ θαυματουργὴ εἰκόνα τῶν ἀνθρώπων…»120
Ευνόητο είναι λοιπόν πως τώρα άρχισε και από τον Ναπολέοντα να περιμένει ό,τι δεν του είχαν δώσει οι Ρώσοι. Έτσι, υπό την καθοδήγηση και με
τη βοήθεια του Γάλλου στρατηγού François-Xavier Donzelot, κυβερνήτη της
Επτανήσου από τον Μάρτιο του 1808,121 καταστρώθηκε σχέδιο μεγαλόπνοο.
Προβλεπόταν, πράγματι, η ίδρυση Κράτους ελληνοαλβανικού, με σημαία όπου
θα υπήρχε και ο σταυρός και το μισοφέγγαρο και το οποίο, υπό την προστασία
της Γαλλίας και την επικυριαρχία της Πύλης, θα εκτεινόταν από το βόρειο άκρο
της Τσαμουριάς (το Βουθρωτό) μέχρι και τον Μοριά.122 Και τότε ήταν που ο
Γέρος, περιοδεύοντας με σκοπό τη στρατολογία ενόπλων, βρήκε στην Αλβανία
την τουρκεμένη αδελφή του, η οποία τον αναγνώρισε και έπεσε με κλάματα
στην αγκαλιά του, αν και είχε πια ξεχάσει τα ελληνικά.123
Το σχέδιο ήταν έτοιμο να υλοποιηθεί, όταν, τον Σεπτέμβριο του 1809, οι
Βρεταννοί κατέλαβαν τη Ζάκυνθο πρώτα και στη συνέχεια την Ιθάκη, την Κεφαλλονιά και τα Κύθηρα. Παρά το ότι η Κέρκυρα κρατήθηκε από τους Γάλλους
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μέχρι το 1814, ήταν σαφές πια πως κάθε σχετική προσπάθεια προσλάμβανε χαρακτήρα αυτόχρημα χιμαιρικό.124 Νέα κατάσταση διαμορφωνόταν στα Επτάνησα και ο ήρωάς μας έπρεπε αναλόγως να δράσει.
Αυτό και έγινε. Σκοπός του παρέμενε η ελευθερία των Ελλήνων - και ιδίως
του Μοριά. Η ταχύτατη κατάληψη της Ζακύνθου και της Κεφαλλονιάς από
τους Βρεταννούς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθησή του ότι μόνο σε
αυτούς μπορούσε τελεσφόρως να βασιστεί ο αγώνας των Ελλήνων. Η Βρεταννία ήταν θαλασσοκράτειρα - και ο Κολοκοτρώνης, χάρη στη δράση του ως
κουρσάρου (και πειρατή), είχε καταλάβει την πραγματικότητα που διέπει την
ελληνική γη:
«… φεύγουν ἡ στεριαῖς, ἀπὸ παντοῦ ἀγναντεύομε θάλασσα».125
Οι Βρεταννοί άλλωστε ξέρανε γι’ αυτόν. O Richard Church (1784-1873),
Κουάκερος γεννημένος στην Ιρλανδία και αξιωματικός υπεύθυνος της
επιμελητείας των βρεταννικών δυνάμεων που δρούσαν στα Ιόνια Νησιά, μόλις
έφτασε στη Ζάκυνθο, ζήτησε να τον γνωρίσει. Και ο Κολοκοτρώνης, φεύγοντας κρυφά από τη Λευκάδα που ακόμη κατείχαν οι Γάλλοι, τον συνάντησε και
συνεννοήθηκε μαζί του. Έτσι ιδρύθηκε αγγλικό στρατιωτικό σώμα, το «Ελαφρό Ελληνικό Πεζικό του Δούκα της Υόρκης» (Duke of York Greek Light
Infantry), στο οποίο κατατάχθηκαν ο Νικηταράς, ο Πλαπούτας και, φυσικά, ο
ίδιος ο Κολοκοτρώνης, που αμέσως πήρε τον βαθμό του λοχαγού και στη συνέχεια έγινε ταγματάρχης.126 Τη στολή του σώματος αυτού, περικεφαλαία, κόκκινο αμπέχωνο «σκωτικού τύπου», επωμίδες, φουστανέλα και, ακόμη, θώρακα,
τη φορούσε ο Κολοκοτρώνης μέχρι το τέλος της ζωής του - και με αυτήν κηδεύτηκε και τάφηκε.127
Το ότι η Μεγάλη Βρεταννία υπήρξε ο «μοχλός εκτίναξης» των Ελλήνων
στην ανεξαρτησία έχει προ πολλού αποδειχθεί από τον Εθνικό μας Ιστορικό.
Και η βρεταννική πολιτική βεβαίως αποσκοπούσε στην ανάσχεση της «ρωσικής καθόδου» στη Μεσόγειο.128 Πράγματι, στα συνήθη πλαίσια της έρευνας,
αναφορά συνεχής γίνεται στη ρωσοτουρκική Συνθήκη του Küçük Kaynarca
(1774), ερμηνευτική συνέπεια της οποίας υπήρξε το δικαίωμα που παραχωρήθηκε σε Έλληνες πλοιοκτήτες να υψώνουν ρωσική σημαία στα σκάφη τους.
Πολλοί από τους τελευταίους όμως, κυρίως Υδραίοι, προχώρησαν ακόμη περισσότερο και επέτυχαν τη θέσπιση ιδιαίτερης ελληνικής ναυτικής σημαίας, της
γνωστής στη βιβλιογραφία με τον όρο-χαρακτηρισμό ως «γραικοτουρκικῆς».
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Η «γραικοτουρκική» σημαία (σχεδίασμα).

Η σημαία αυτή γρήγορα περιβλήθηκε τη σιωπηρή προστασία του αγγλικού
Βασιλικού Ναυτικού.129 Η ευκολία, άλλωστε, με την οποία ιδίως οι Υδραίοι διασπούσαν τον αποκλεισμό που τα βρεταννικά πολεμικά είχαν επιβάλει σε ακτές
χωρών συμμάχων της Γαλλίας, συνιστά τεκμήριο εύγλωττο αυτής ακριβώς της
προστασίας. Και το περίφημο επεισόδιο του Μιαούλη με τον Νέλσωνα είναι
οπωσδήποτε χαρακτηριστικό.130 Επιπλέον, αν και τα πυρπολικά χρησιμοποιή
θηκαν κατά των Οθωμανών από Ρώσους για πρώτη φορά στη ναυμαχία του
Τσεσμέ (1770), Άγγλοι συνέστησαν στους Έλληνες, λίγο μετά την έναρξη της
Επανάστασης του 1821, την ευρεία και συστηματική χρησιμοποίησή τους.131
Η πιο σημαντική απόδειξη της βρεταννικής υποστήριξης όμως υπήρξε η, ευθύς μετά την έναρξη της Επανάστασης, de facto αναγνώριση του νεοσύστατου
Ελληνικού Κράτους ως Δυνάμεως εμπολέμου.132 Αυτό σήμαινε τον από μέρους
των Βρεταννών σεβασμό του ναυτικού αποκλεισμού στον οποίο οι Έλληνες
είχαν υποβάλει παράλια της οθωμανικής επικράτειας.133 Η de jure αναγνώριση
που ήλθε αργότερα ήταν γεγονός καθαρά τυπικό - και ουσιαστικώς ασήμαντο.
Από την πλευρά του, ο Κολοκοτρώνης, κατά το διάστημα 1809-1813, ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην από τους Βρεταννούς κατάληψη της Λευκάδας,
των Παξών και της Πάργας.134 Στο μεταξύ, ηττήθηκε ο Ναπολέων στη Ρωσία
και η κατά το 1814 παραίτησή του από τον θρόνο επέφερε την κατάληψη και
της Κέρκυρας από τους Βρεταννούς.135 Η ελληνική μονάδα του βρεταννικού
στρατού δεν είχε πια λόγο ύπαρξης - και διαλύθηκε. Ειδικώς ο Κολοκοτρώνης,
όμως, παρέμεινε, ως αξιωματικός, στο επιτελείο του ήδη σκιώδους «Ελαφρού
Ελληνικού Πεζικού», μα τελικώς και αυτός απολύθηκε.136 Έτσι, προκειμένου
να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό της οικογένειάς του, επιδόθηκε σε επιχειρήσεις
33
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εμπορικές. Μία «ἀναφορὰ» προς τη βρεταννική κυβέρνηση, την οποία είχε συνυπογράψει μαζί με άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς, ζητώντας τη βοήθεια του
Ηνωμένου Βασιλείου στην απελευθέρωση της Ελλάδας, είχε μείνει χωρίς απάντηση. Ο ήρωάς μας φαίνεται πως απογοητεύθηκε· και συνακολούθως άρχισε
να πιστεύει πως «ό,τι ήταν να γίνει θα το έκαναν οι Έλληνες μόνοι τους, χωρίς
βοήθεια από τους ξένους».137 Έμελλε να βγει αληθινός, αλλά όχι όπως αυτός
αρχικώς φρονούσε.
✽

✽

✽

H Επανάσταση είχε συμφωνηθεί να αρχίσει στην Πελοπόννησο κατά τα τέλη
Μαρτίου 1821. Ήδη από τον Ιανουάριο εκείνου του έτους ο Κολοκοτρώνης
βρισκόταν στη Μάνη. Υπήρξε όμως απλώς ένας «μικρὸς καπετάνος» στην εκστρατεία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που κατέληξε στην απελευθέρωση της
Καλαμάτας (23 Μαρτίου).138
Σε αντίθεση, βέβαια, από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ο Μοριάς συνιστούσε ιδεώδη εστία επαναστατική. Οι εξεγερμένοι δεν ήταν εξαρτημένοι από
«βοήθεια ξένων», όπως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στη Μολδοβλαχία. Πράγματι, οι Έλληνες, στην Πελοπόννησο, «ό,τι είχαν να κάνουν» έπρεπε να το κάνουν
μόνοι τους. Και αυτή η τελευταία, η Πελοπόννησος, ήταν τόπος όπου αυτό
μπορούσε να επιτευχθεί.
Οι Τούρκοι, δηλαδή οι Μουσουλμάνοι, ήταν εκεί λίγοι. Συγκεκριμένα, μόνο
42.850, ενώ οι Ελληνοορθόδοξοι συμποσούνταν σε 458.000.139 Το ηθικό των
Τούρκων, επιπλέον, δεν ήταν ακμαίο. Οι συνεχείς αναστατώσεις της χερσονήσου, με κορυφαίες την Ενετοκρατία (1685-1715) και τα Ορλωφικά, είχαν καθοριστικώς συντελέσει στην -έστω λανθάνουσα- αποθάρρυνσή τους. Έτσι,
είχαν καταντήσει «νωθροί και φιλειρηνικοί»: Καταλάβαιναν, πληροφορούνταν
και ακούανε μόνο εκείνα που οι ίδιοι ήθελαν να καταλάβουν, πληροφορηθούν
και ακούσουν.140 Αυτό όμως δεν σήμαινε πως ο «δρόμος της Επανάστασης»
ήταν «ανθόσπαρτος». Κάθε άλλο! Εάν οι «γερλίσιοι» Τούρκοι της Πελοποννήσου ήταν λίγοι και αποκαρδιωμένοι, η τραγική κατάληξη της εξέγερσης του
1770 παρέμενε ζωντανή στις μνήμες των Ελλήνων. Χρειαζόταν λοιπόν προσωπικότητα ικανή να οδηγήσει τον επαναστατημένο λαό στη νίκη. Και αυτός
αποδείχτηκε ο Κολοκοτρώνης.
«Ἰδίῳ δικαίῳ» ηγέτης της Επανάστασης αρχικώς λογιζόταν ο Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης, «ηγεμόνας» της Μάνης, που ενδομύχως απέβλεπε στο βασιλικό αξίωμα της χώρας που πήγαινε να ελευθερωθεί. Ορθώς -και ευτυχώς34
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Γεώργιου Α. Δημητρόπουλου, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1939, μάρμαρο, Καρύταινα.
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όμως παραγκωνίστηκε από τον ήρωά μας, που είχε τότε περάσει την ηλικία
των 50 ετών και γρήγορα καθιερώθηκε ως ο «Γέρος τοῦ Μοριᾶ».141 Σε αυτό
συνέτειναν πολλοί παράγοντες. Ο ίδιος είχε έρθει στην Πελοπόννησο φορώντας τη στολή του ταγματάρχη του βρεταννικού στρατιωτικού σώματος· και
αυτό, ψυχολογικώς και συνειρμικώς, είχε σημαντικές επιπτώσεις. Φαινόταν
πρώτα-πρώτα ότι εκείνος τον οποίο οι συντοπίτες του είχαν κυνηγήσει και ο
οποίος είχε βρεθεί στην ανάγκη να ξενιτευτεί σε κατάσταση φτώχειας, τώρα
επέστρεφε έχοντας πάνω του τα «χρυσά και αστραποβόλα» διάσημα αξιωματικού της μεγαλύτερης Δύναμης εκείνης της εποχής. Η περίφημη περικεφαλαία
του εξάλλου θύμιζε εκείνες των Αρχαίων Ελλήνων που είχαν κατανικήσει τους
«Περσιάνους». Και τέλος, ακριβώς η περιβολή του αυτή εξαπέλυε «εύγλωττα υπονοούμενα» ότι πίσω του βρίσκονταν, εάν όχι ακόμα η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου «στα φανερά», οπωσδήποτε ισχυροί παράγοντες. Έτσι,
μαζί με τον Μαυρομιχάλη μπόρεσε να παραμερίσει και τον Παπαφλέσσα, που
ήταν ο κατεξοχήν «άνθρωπος της [Φιλικής] Εταιρείας» στον Μοριά.142
Παρά τις αντίθετες απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί,143 ο Κολοκοτρώνης, εάν δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγαλοφυής, υπήρξε ιδιοφυής. Δεν ήταν
αγράμματος, όπως συχνά υποστηρίζεται: Μόνο ως «ολιγογράμματος» είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί. Και αυτό, δεδομένης της προσωπικότητάς του, συνιστά ευτύχημα. Τα λίγα γράμματα που γνώριζε γίνονταν αφετηρία διανοητικών
του αλμάτων που εκτείνονταν σε μέγα μέρος της υφηλίου και του προσέδιδαν
κοσμογνωσία - προσόν απαραίτητο σε κάθε στρατιωτικό ηγήτορα. Κατά την
παραμονή του στα Επτάνησα, τότε νοητά από τους Έλληνες ως Φραγκιά,144
είχε διαβάσει και μελετήσει οτιδήποτε, κατά την ορθή του κρίση, μπορούσε να
φανεί χρήσιμο στον αγώνα που πήγαινε να αναλάβει· συγκεκριμένα:
1. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς, κέντρου φυσικού και πολιτικού, τότε, της
Πελοποννήσου, αντί για επιθετικές ενέργειες κατά οθωμανικών φρουρίων
στα άκρα του Μοριά, ήταν απόρροια διδάγματος που είχε λάβει σπουδάζοντας την τακτική των Βρεταννών: Ο εχθρός πρέπει να πληγεί στο κεφάλι,
διότι μόνο έτσι καταβάλλεται πλήρως.145 Και πράγματι· η εκπόρθηση, τον
Σεπτέμβριο του 1821, της Τριπολιτσάς επέφερε το τέλος της οθωμανικής
κυριαρχίας στην Πελοπόννησο και έκανε το Ανατολικό Ζήτημα «κεντρικό
πρόβλημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας».146
2. H καταστροφή του Δράμαλη επήλθε λόγω της τακτικής που ακολούθησε
στον κάμπο της Αργολίδας ο Κολοκοτρώνης· και η τακτική αυτή δεν ήταν
άλλη από εκείνη της «καμένης γῆς» (scorched earth), που με θεαματική επι36
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τυχία είχε εφαρμόσει, το 1812, κατά του Ναπολέοντα ο αρχιστράτηγος των
Ρώσων, Mikhail Illarionovich Kutuzov.147 O Γέρος ήταν εξοικειωμένος με
την όλη πολιτεία του Ρώσου ηγήτορα και αγαπούσε να κάνει λογοπαίγνια
με το όνομά του.148
3. Την τακτική που ακολούθησε κατά του Ιμπραήμ την εμπνεύστηκε διαβάζοντας τον «βίον τοῦ Σκεντέρμπεη», που «δὲν ἐκλείσθη ποτὲ εἰς τὴν Κρόγια».149
Η εκστρατεία, βέβαια, του εν λόγω πασά στον Μοριά δεν είχε ούτε το εύρος
αλλά ούτε και τους σκοπούς που ακόμα και σήμερα σχετικώς εξιστορούνται.150 Όπως και να είναι όμως, η τακτική του εθνικού ήρωα των Αλβανών
που από τα 1825 και μετά εφάρμοσε ο Κολοκοτρώνης είχε ως αποτέλεσμα:
«Ὁ Ἰβραχὴμ Πασᾶς [νὰ] νικᾷ παντοῦ, ἀλλὰ… [νὰ μὴ] κατακτᾷ οὐδαμοῦ… νὰ σπείρῃ, … [ἀλλὰ νὰ μὴ] συγκομίζῃ».151
Με λίγα λόγια, ο Γέρος μας είχε έμφυτα, μέσα του, τα δύο βασικά γνωρίσματα του πραγματικού στρατιωτικού ηγήτορα, του όντως στρατηγού:
α) Την ικανότητα να αντλεί διδάγματα από την Ιστορία όλων των -ερευνητικώς προσεγγίσιμων- λαών.152 Και
β) Την ικανότητα της -στον βαθμό του δυνατού- επιλογής του πεδίου της
μάχης, καθώς και εκείνη της οπωσδήποτε καλής γνώσης αυτού του τελευταίου.153
Γι’ αυτό και, σε όλη τη διάρκεια του Μεγάλου Αγώνα, δεν έστερξε να βγει
έξω από την Πελοπόννησο. Αυτή γνώριζε καλά και εκεί μπορούσε να διεξάγει
μάχες νικηφόρες. Η κοσμογνωσία του όμως δεν περιοριζόταν σε θέματα πολεμικά. Η πεποίθησή του ότι ο διάβολος είναι «κατώτερος από τον άνθρωπο»
ὄζει Ισλάμ·154 και αυτό οφείλεται στους Τουρκαλβανούς φίλους του.155 Το ίδιο,
άλλωστε, διαπιστώνεται όσον αφορά την έμφυτη απέχθειά του ως προς τις μεταξύ Ελλήνων συγκρούσεις.156 Η στάση του, όταν ο ξεσηκωμένος λαός ήθελε
να σφάξει τους τουρκολάτρες κοτζαμπάσηδες, είναι χαρακτηριστική. Στην ουσία, αυτός τους έσωσε,
«… διότι οὐδὲ ἤθελε νὰ ἀκούσῃ περὶ φόνου
διὰ τὸν παραμικρότερον Ἕλληνα».157
Αναμίχθηκε βέβαια σε εμφύλιες διαμάχες - δύσκολα όμως μπορεί να του
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προσάψει κανείς την κατηγορία πως αυτός τις προκάλεσε.158 Το δικό του παιδί,
τον Πάνο, σκοτώσανε οι πολιτικοί του αντίπαλοι και όχι αυτός δικό τους. Και
όταν πάλι τον χρειάστηκαν οι Έλληνες, έριξε τα πάντα στη λήθη και ξαναβγήκε
μπροστά, να πολεμήσει για την Πατρίδα…
Να λοιπόν που επιτέλλει το -καίριο- ερώτημα: Ποιες ήταν οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις και οι πολιτικές του ιδέες;
✽

✽

✽

Το πρώτο που έρχεται «κατὰ νοῦν», όταν κανείς εντρυφήσει στην προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, είναι το περίφημο των Αρχαίων:
«Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ»!
Εάν πράγματι υπήρξε Νεοέλληνας «κομμένος και ραμμένος» πάνω στα μεγάλα πρότυπα της Αρχαιότητας, αυτός ήταν ο Γέρος μας του Μοριά. Όπως ο
Αριστοτέλης,159 αντλούσε γνώση ερευνώντας «πάντα τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητά». Όπως ο Σωκράτης,160 είχε αναχθεί και αυτός σε υπόδειγμα «ἐγκρατείας,
σκληραγωγίας, ἀφοσιώσεως εἰς τοὺς φίλους» και πατριωτισμού.161 Επιπλέον,
ασυναίσθητα μιμήθηκε το παράδειγμα του αρχαίου φιλόσοφου. Ακριβώς όπως
αυτός ο τελευταίος, που είχε σηκωθεί όρθιος «για να φαίνεται», όταν σε θέατρο κατάμεστο ακούστηκαν στίχοι που τον λοιδωρούσαν,162 έτσι και ο Κολοκοτρώνης, όταν γράφηκε λίβελλος εναντίον του, έδωσε εντολή να διαβαστεί το
κείμενο μέσα στην εκκλησία, «μετά την απόλυση, για να το ακούσουν όλοι».163
Και τέλος, όπως και ο Πλάτων,164 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν πολύ μεγάλος για να ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική:
«Ἁπλοῦς, ἀθῷος καὶ ἤπιος ὡς βρέφος, ἵστατο ὡς ξένος παρεπίδημος ἐν μέσῳ… [τῶν] διαπληκτιζομένων».165
Και αυτά, όχι βέβαια επειδή ήταν «απόγονος των Αρχαίων Ελλήνων» ή,
έστω, τους είχε διαβάσει, αλλά γιατί παντού και πάντοτε «τὰ μεγάλα πνεύματα
συναντῶνται».
Είχε βαθιά ριζωμένη μέσα του την επίγνωση της ύπαρξης του Θεού, αλλά
βαθύτατα δυσπιστούσε ως προς τη «θεσμοθετημένη» Εκκλησία. Είχε αφοριστεί από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - και άρση του αφορισμού
έγινε όχι de jure αλλά μόνο de facto. Και συνέπεια της κατάστασής του αυτής
38
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Διονύσιου Τσόκου, Όρκος Φιλικού, 1849, ελαιογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ο πίνακας θεωρείται
ότι αναπαριστά την ορκωμοσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κατά τη μύησή του στη Φιλική Εταιρεία.

υπήρξε η -διστακτική- προσέγγιση του Προτεσταντισμού στην οποία επιδόθηκε. Είναι γνωστό το επεισόδιο στη Ζάκυνθο, όταν άρπαξε από τα μαλλιά
και έριξε καταγής τον Παπαφλέσσα, που τον είχε επιπλήξει, επειδή διάβαζε τα
Ευαγγέλια σε έκδοση προτεσταντική.166 Στη συνέχεια, το 1822 συγκεκριμένα,
συνέπηξε «ἐκτὸς Ἐκκλησίας» ολιγομελή θρησκευτική αδελφότητα,167 βασισμένη στον Λόγο του Χριστού:
«οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν».168
Αυτή ακριβώς η θρησκευτική του ροπή υπήρξε και ρίζα της ρωσοφιλίας του.
Φορούσε σταθερώς την παλαιά του στολή - εκείνη του Άγγλου ταγματάρχη.
Και όμως ήτανε στραμμένος προς τη Ρωσία· και αυτός ο οιονεί ψυχικός διχασμός του ήλθε στην επιφάνεια κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια. Υπήρξε ο Γέρος ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές
του Κυβερνήτη· και αυτό, όταν ο «ἀπὸ ἐτῶν» γνώριμος και συμπαραστάτης
39
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Γιώργου Σταθόπουλου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 2020, ακρυλικά.
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του, ο Richard Church, κυριολεκτικώς βυσσοδομούσε κατά του «ρωσόφιλου
και αυταρχικού καποδιστριακού καθεστώτος».169 Αυτή ακριβώς η διχοστασία,
μάλιστα, επέφερε την περιβόητη δίκη του και τη συνακόλουθη θανατική του
καταδίκη: Ένας -πρώην έστω- αξιωματικός του βρεταννικού στρατεύματος
επικαλούνταν την επέμβαση του Αυτοκράτορα της Ρωσίας!
Πώς εξηγείται αυτή η συναισθηματική του προσκόλληση στη Ρωσία των
Ρομανώφ; Η απάντηση και πάλι βρίσκεται στην κοσμογνωσία του. Η Ρωσική Γη ήταν ορθόδοξη, το Πατριαρχείο Μόσχας όμως είχε de facto καταργηθεί,
κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, από τον Πέτρο Α΄ τον Μέγα, που το θεωρούσε
σοβαρό πρόσκομμα στον εκσυγχρονισμό της επικράτειάς του. Ο Κολοκοτρώνης διακαώς επιθυμούσε τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας· μη θέλοντας όμως
να πλήξει την Ορθόδοξη Εκκλησία, πυρήνα της εθνικής συνείδησης των Νεο
ελλήνων,170 επιδίωκε την υπαγωγή της σε μία «πεφωτισμένη» πολιτική ηγεσία,
ώστε να μη συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο του Ελληνικού Λαού.171 Γι’ αυτό και
επιδοκίμασε το «αὐτοκέφαλον» της ελλαδικής Εκκλησίας. Και βέβαια, ενώ εκθύμως αναγνώριζε την κοσμοϊστορική σημασία της Γαλλικής Επανάστασης,
καταλάβαινε ότι μόνο στο πλαίσιο αυταρχικού καθεστώτος η Ελλάδα μπορούσε να εξευρωπαϊστεί και, ευρύτερα, να εκπολιτιστεί.
Δεν ήταν, σαν τον Παπαφλέσσα, ο «φλογερός απόστολος της Λευτεριάς».172
Υπήρξε κάτι πολύ μεγαλύτερο: «Ο προφήτης της ανεξαρτησίας των Ελλήνων».
Γι’ αυτό ούτε απέτρεψε, ενώ θα το ήθελε, τη σφαγή του οθωμανικού πληθυσμού της Τριπολιτσάς ούτε δίστασε να στρέψει τα όπλα εναντίον των Ελλήνων που, κατά τα τέλη του Αγώνα, είχαν λιποψυχήσει. Σαν προσωπικότητα
«προφητικών διαστάσεων» που ήταν, ήξερε ότι μία νέα τάξη πραγμάτων δεν
θεμελιώνεται παρά μόνο στην οριστική εξάλειψη της παλαιάς. Και καταλάβαινε ότι, όποτε ο λαός πισωγυρίζει, ο ηγέτης οφείλει ενόπλως να τον ξαναφέρει
στον «σωστό δρόμο».173
✽

✽

✽

Ψυχικώς ατενίζοντας την προσωπικότητά του, πού συμπερασματικώς καταλήγει κανείς;
Σε τούτο: Άνθρωπο με ψυχή μεγαλύτερη από εκείνη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
«οὐκ ἔφυσεν ἡ Ἑλλάς».
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Η εσωτερική όψη της οικίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Αθήνα (γωνία οδών Λέκκα
και Κολοκοτρώνη), όπου άφησε την τελευταία του πνοή, στις 4 Φεβρουαρίου 1843.
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ✽

Π

ρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία
Marc για το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) Μάρκος Δραγούμης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματός του «Διακόσια Χρόνια από
τη Φιλελεύθερη Επανάσταση», έχει αναδείξει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
(1770-1843) στην πρώτη θέση ανάμεσα στις πιο γνωστές προσωπικότητες της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με ποσοστό 92,7%!1
Αλλά γνωρίζει ο σημερινός Έλληνας τη μορφή του Κολοκοτρώνη;2 Και
εάν η απάντηση είναι θετική, από πού προκύπτει η γνώση του αυτή; Υπάρχουν
και σώζονται πολλές ή λίγες εικαστικές απεικονίσεις του Κολοκοτρώνη; Από
ποιους έχουν γίνει; Πρόκειται για απεικονίσεις του εκ του φυσικού ή για εξωραϊσμένες προσωπογραφίες του που τις υπαγόρευσε ο θρύλος του μεταγενέστερου αφηρωισμού του;
Σε διάλεξή του ο δικαστής του Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874), τον περιέγραφε ως εξής: «εἶχε βλέμμα ζωηρόν, […]. Θυμωμένος ἐφαίνετο ἄγριος, […]. Τὸ ἀνάστημά του ἦτον σωστόν. Τὰ μοῦτρα του
καὶ ὅλον τὸ δέρμα τοῦ κορμιοῦ του μαυρειδερόν, αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς του
χονδρὲς καὶ σκληρές, καμπουρομύτης, κούτελον πλατύ, τὰ φρύδια σκεπαστά,
τὰ αὐτιά του μεγάλα».3
Η μορφή του είναι γνωστή υπό δύο εικονογραφικούς τύπους: ο πρώτος τον
παρουσιάζει νεότερο και ακμαιότερο, με κεφαλόδεσμο, ενώ ο δεύτερος τον
προβάλλει γηραιότερο και πιο αδύναμο, με περικεφαλαία.

Τα πρότυπα
Πρότυπο του πρώτου τύπου στάθηκε σχέδιο με μολύβι που φιλοτέχνησε ο υπολοχαγός, εθελοντής αντιστράτηγος του βαυαρικού εκστρατευτικού σώματος
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Γεώργιου Δημητριάδη του Αθηναίου,
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1928,
μάρμαρο, Δερβενάκια.

Γεώργιου Δημητριάδη του Αθηναίου,
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1928,
μάρμαρο, προαύλιο ναού Αγίου Σώστη,
Άγιος Βασίλειος Κορινθίας.
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στην Ελλάδα Karl Krazeisen (1794-1878) στο κάστρο του Δαμαλά, στην Τροιζηνία, στις 14 Μαΐου 1827, όπως σημειώνει ο Krazeisen πάνω αριστερά στην
άκρη του χαρτιού του σχεδίου του. Το σχέδιο δουλεύτηκε με την τεχνική της
λιθογραφίας4 το 1828 στο εργαστήριο του Franz Seraph Hanfstaengl (18041877) στο Μόναχο και κυκλοφορήθηκε το 1831 σε δίγλωσσο (γερμανογαλλικό) λεύκωμα. Το λεύκωμα περιελάμβανε είκοσι τέσσερις λιθογραφίες - δεκαοχτώ προσωπογραφίες και έξι τοπιογραφίες.5 Ο Krazeisen είχε κρατήσει
τα σχέδια αποκλειστικά για τον ίδιον, εις ανάμνησιν, όπως σημειώνει στον
πρόλογο του λευκώματός του. Τα έργα του αυτά είχαν καταλήξει στον τελευταίο κληρονόμο του, τον γαμπρό του, σύζυγο της κόρης του Μαρίας, πρώην
καθηγητή στο Βερολίνο, τον Ρώσο Ion Radionov Fetov, ο οποίος ζούσε στο
Γαλάτσι της Ρουμανίας, έχοντας απωλέσει λόγω της Ρωσικής Επανάστασης
κάθε περιουσιακό στοιχείο του.6 Χάρη σε έγγραφό του, κατατεθειμένο στις 13
Φεβρουαρίου 1926 στο Ελληνικό Προξενείο του Γαλατσίου και σήμερα αποκείμενο στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, γνωρίζουμε λεπτομέρειες για
την τύχη των έργων του πεθερού του στην Ελλάδα.7 Ο Fetov είχε δείξει τα
σχέδια τόσο στον γλύπτη Λάζαρο Φυτάλη (1831-1909) όσο και στον σπουδαίο Έλληνα ζωγράφο Νικόλα Γύζη (1842-1901), ο οποίος είχε διατελέσει από
το 1888 καθηγητής Ζωγραφικής στη Βασιλική Βαυαρική Ακαδημία Καλών Τεχνών, στο Μόναχο. Ο Γύζης τον παρότρυνε να τα δώσει στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος. Συγκινημένος ο Παπαντωνίου αφηγείται ότι τα είχε δει σε
δέμα στις 20 Μαΐου 1926 στο σπίτι του Έλληνα εμπορευόμενου της Ρουμανίας
Αντύπα.8 Έτσι εισηγήθηκε να προχωρήσει το ελληνικό κράτος στην αγορά
σαράντα προσωπογραφιών, είκοσι ένα μικρών σχεδίων και της κασετίνας του
Krazeisen με τα υδροχρώματα και με τα πινέλα του, που έκτοτε περιήλθαν
στην Εθνική Πινακοθήκη.
Πρότυπο για τον δεύτερο τύπο ήταν η ζωγραφική σύνθεση του Κολοκοτρώνη με στολή του Συντάγματος Ελληνικού Ελαφρού Πεζικού,9 έργο που
αποδίδεται στον Γάλλο αξιωματικό, γεωγράφο και χαρτογράφο, μέλος της
Επιστημονικής Αποστολής στον Μοριά, Jean-Pierre-Eugène-Félicien Peytier
(1793-1863), από λεύκωμά του των χρόνων 1829-32,10 καθώς και το σχέδιο του
γαλλικής καταγωγής Βρετανού ζωγράφου Francis Hervé (1781-1850), που το
λιθογράφησε ο επίσης Βρετανός James William Giles (1801-1870) για να περιληφθεί σε οδοιπορικό του Hervé το 1837.11
Λιγότερο γνωστός φαίνεται ότι είναι ο τύπος του αγριωπού οπλισμένου Κολοκοτρώνη από το σχέδιο του Γάλλου συνταγματάρχη Olivier Voutier (17961877), έργο του 1823,12 που το έχουν χαλκογραφήσει οι γιοι του Γάλλου χαρά51
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κτη Charles-Pierre-Joseph Normand (1765-1840) και έχει ξυλογραφηθεί στο
Παρίσι το 1828.13

Στις δεκαετίες 1820 και 1830
Το 1822, ο Δανός φιλέλληνας αξιωματικός Adam de Friedel (π. 1780-μετά
το 1832) βρέθηκε εθελοντής στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις της Πελοποννήσου κοντά στον Δημήτριο Υψηλάντη και στον Κολοκοτρώνη, τον
οποίο και αποτύπωσε, ανάμεσα σε άλλες είκοσι τρεις μορφές Ελλήνων αγωνιστών - το πρώτο ευρωπαϊκό πάνθεον των πρωταγωνιστών της Ελληνικής
Επανάστασης.14 Το σχέδιο του Friedel λιθογραφήθηκε και τυπώθηκε από το
1824 έως το 1826 και από το 1827 έως το 1832 στο Παρίσι και στο Λονδίνο
από τους Γάλλους Pierre Simonau και Joseph Bouvier (π. 1800-μετά το 1889)
και από τους Άγγλους Charles Ingrey & George Eduard Madeley, Thomas
William Dean & Thomas Henry Munday. Αντίτυπα της λιθογραφίας του
Simonau βρίσκονται στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία15 και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ενώ των επιχρωματισμένων λιθογραφιών του Bouvier βρίσκονται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.16 Ζωγραφικό έργο αγνώστου με πρότυπο επιχρωματισμένη λιθογραφία του Friedel βρίσκεται στη Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη.17
Το 1825 χρονολογείται και σχέδιο του Κολοκοτρώνη εκ του φυσικού, σε
ώριμη ηλικία, από τον Ιταλό ζωγράφο και χαράκτη Giovanni Bozzi (†1832).18
Το σχέδιό του το λιθογράφησε ο ευρετής της τεχνικής της λιθογραφίας, Τσέχος
Aloys Senefelder (1771-1834), το 1826 στο Παρίσι19 και ο Sergey Glinka στη
Μόσχα το 1828. Αντίτυπο της λιθογραφίας βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο
Πύλου.20 Αυτό το λιθογραφημένο σχέδιο θυμίζει σχέδιο με τη μορφή του Κολοκοτρώνη υπόδικου στις φυλακές της Ύδρας το 1825.21
Το 1835 χρονολογείται ο μεγάλος ζωγραφικός πίνακας του Γερμανού Peter
von Hess (1792-1871) Άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο, έργο που βρίσκεται στη
Νέα Πινακοθήκη του Μονάχου.22 Τα πρόσωπα των αγωνιστών έγιναν με βάση
ακριβή σχέδια του Hess από το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1832-33, οπότε είχε
συνοδεύσει τον νεαρό μονάρχη στην Ελλάδα.23
Από το 1836 έως το 1839 ο Δημήτριος Ζωγράφος δούλεψε για είκοσι τέσσερις πίνακες με τα πολεμικά γεγονότα του Αγώνα του 1821, παραγγελία του
στρατηγού Μακρυγιάννη (Ιωάννη Τριανταφύλλου, 1797-1864).24 Το 1839 είχαν
ετοιμαστεί πέντε σειρές∙ την πρώτη την παρουσίασε σε γεύμα ο Μακρυγιάννης
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στο σπίτι του, στην Αθήνα, στην πρώτη έκθεση ελληνικής ζωγραφικής στην
πόλη.25 Σε δύο από αυτά τα έργα, στο δέκατο τρίτο με τη μάχη στην Τριπολιτσά
και στο δέκατο τέταρτο με τη μάχη στα Δερβενάκια, απεικονίζεται, ανάμεσα
σε άλλους, ο Κολοκοτρώνης, όπως δηλώνουν οι διηγηματικοί τίτλοι τους.26 Η
μορφή του είναι γενικευτική και απρόσωπη.27 Ένδεκα από τις εικόνες έχουν
προσφερθεί από την οικογένεια του Μακρυγιάννη στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος28 και εκτίθενται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,29
ενώ μία εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη.30 Το 1926 ο πρεσβευτής της Ελλάδος στο Λονδίνο Ιωάννης Γεννάδιος (1844-1932) ανέθεσε στον Γάλλο Frédéric
Boissonas (1858-1946) να φωτογραφίσει μία από τις σειρές, που ο Γεννάδιος
την είχε αποκτήσει το 1909 σε δημοπρασία στη Ρώμη, και τύπωσε τις εικόνες
με την τεχνική της φωτοτυπίας31 σε εκατόν σαράντα αριθμημένα αντίτυπα, συνοδεύοντάς τα με έκδοση στη γαλλική γλώσσα.32 Το 1936 ο Γεννάδιος έφερε τη
σειρά στην Αθήνα και την εξέθεσε στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».33
Η σειρά του Γεννάδιου βρίσκεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.34

Στις δεκαετίες 1840 και 1850
Το 1840-41 ο Hess άρχισε να σχεδιάζει με μολύβι και με κάρβουνο τις συνθέσεις του από τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. Το σύνολό τους βρίσκεται
στο Μουσείο της Πόλεως του Μονάχου.35 Οι παραστάσεις θα δουλεύονταν ως
τοιχογραφίες που θα κοσμούσαν μία από τις αίθουσες των Νέων Ανακτόρων
(Residenz) στο Μόναχο, με εντολή του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α´
(1786-1868), λάτρη της Ελλάδος και πατέρα του νέου βασιλιά της Όθωνα.36
Για τα πρόσωπα των αγωνιστών ο ζωγράφος στηρίχθηκε στα ίδια σχέδια από
το ταξίδι του στην Ελλάδα.37 Τελικά οι τοιχογραφίες έγιναν με την τεχνική της
εγκαυστικής38 από τον Γερμανό ζωγράφο Friedrich Christoph Nilson (18111879)39 και τοποθετήθηκαν το 1841 στις βόρειες στοές του βασιλικού κήπου
(Hofgartenarkaden) του Μονάχου· βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν το
1942, χωρίς να έχουν σωθεί αντίγραφά τους.40 Ιδέα τους έχουμε, καθώς είχαν
λιθογραφηθεί και επιχρωματιστεί στο Μόναχο το 1852 από τους Heinrich
Kohler (1808-1885) και Joseph Atzinger (1814-1885), με τη φροντίδα φιλελληνικών κύκλων.41 Τα έργα αυτά τα ζωγράφισε ο Hess και στα Νέα Ανάκτορα, τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων, αλλά αυτά κάηκαν στην πυρκαγιά της
25ης Δεκεμβρίου 1909.42 Ο Κολοκοτρώνης εμφανίζεται σε συγκέντρωση στο
στρατόπεδο της Λέρνας. Ως πηγή του ο Hess έχει χρησιμοποιήσει την History
of the Greek Revolution του Άγγλου φιλέλληνα συνταγματάρχη και περιηγητή
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Thomas Gordon (1788-1841), η οποία εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1832 και στη
Λειψία το 184043 – έκδοση την οποία φαίνεται ότι γνώριζε ο Hess. Ο ώριμος
στην ηλικία Κολοκοτρώνης αποδίδεται καθιστός σε βράχο, με φανερή υπερένταση στην όλη στάση του, αναμένοντας την τουρκική υποχώρηση, που τη
γλεντούν με χορό και με τραγούδι τα παλληκάρια του στην περιοχή των Μύλων· στο βάθος διακρίνονται το Ναύπλιο και το Παλαμήδι.44 Τελείως διαφορετική είναι η απεικόνιση του Κολοκοτρώνη από τον Hess στο ωοειδούς σχήματος μικρογραφημένο ελαιογραφικό σκίτσο του, όπου ακολουθεί τον τύπο του
πίνακά του στη Νέα Πινακοθήκη του Μονάχου, τύπο που είναι πολύ κοντά
στην προσωπογραφία του Hervé.
Το 1843, με την αφορμή του θανάτου του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, βγήκε
από το πρόσωπό του εκμαγείο από τον Christian Heinrich Siegel (1806-1883)
μάλλον, τον πρώτο διδάσκαλο της Πλαστικής στο Σχολείο των Τεχνών της
Αθήνας.45 Το εκμαγείο βρισκόταν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.46 Ο διευθυντής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Ιωάννης Αλ. Μελετόπουλος (19031980) ζήτησε το 1968 από τον γλύπτη, καθηγητή της Γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Γιάννη Παππά (1913-2005) να το συντηρήσει και να
βγάλει αντίγραφά του σε χαλκοκασσίτερο για να τα δωρίσει στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο47 και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Ο Παππάς για να μην ταλαιπωρήσει το πρωτότυπο ανέθεσε στον μαθητή του Γιώργο Χουλιαρά (1947)
να το αντιγράψει σε γύψο. Το νέο γύψινο εκμαγείο, μαζί με ένα από τα επτά
σε χαλκοκασσίτερο, που έγιναν σε αθηναϊκό χαλκοχυτήριο, δόθηκαν από τον
συλλέκτη Νίκο Γρηγοράκη (1944) στο Αρκαδικό Μουσείο Τέχνης & Ιστορίας
του συλλέκτη Γιώργου Ι. Χριστοδουλόπουλου στο Λεβίδι.48 Αντίγραφo αυτού
του γύψινου εκμαγείου σε χαλκοκασσίτερο εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο
Τρίπολης. Κατ’ άλλην εκδοχή, το γύψινο αντίγραφο έγινε από τον γλύπτη
Δημήτρη Καλαμάρα (1924-1997) και χυτεύθηκε από τον Πέτρο Ν. Μωραΐτη
(1913-2000) στο 301 Εργοστάσιο Βάσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού,49
στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.50
Τότε, το 1843, ο προσκεκλημένος της Δούκισσας της Πλακεντίας στην Ελλάδα Sophie de Marbois (1785-1854), Γάλλος διδάσκαλος της Ζωγραφικής στο
Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, Pierre Bonirote (1811-1892), σχεδίασε το
σκήνωμα του Κολοκοτρώνη στη νεκρική κλίνη. Το έργο λιθογραφήθηκε την
επομένη του θανάτου του, στις 5 Φεβρουαρίου 1843, από τον Γερμανό Andreas
Forster και τυπώθηκε στην ιδρυμένη κατά τη δεκαετία του 1830 στη νέα Αθήνα, στην οδό Σταδίου 17, Βασιλική Τυπογραφία και Λιθογραφία.51 Αντίτυπό
του βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.52
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Αριστερά: Karl Krazeisen - Franz Seraph Hanfstaengl, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1826-31, λιθογραφία.
Δεξιά: Francis Hervé - James William Gilles, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1837, λιθογραφία.

Τον ίδιο χρόνο, το 1843, και με την ίδια αφορμή, την απώλεια του Κολοκοτρώνη, ο Σπυρίδων Φουσκίδης (π. 1820-μετά το 1847) δούλεψε δύο λιθογραφίες για σχετική με την εξόδιο τελετή έκδοση53 - η μία ήταν το σχέδιο του
Bonirote.
Τον ίδιο χρόνο, το 1843, ο Γεώργιος Μαργαρίτης (1814-1885) ζωγράφισε
τον Κολοκοτρώνη, τοιχογραφία στο σχήμα του μεταλλίου στον βόρειο τοίχο
στη σάλα της Αίθουσας των Υπασπιστών (Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου) στο
μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων.54 Εδώ εισάγεται νέος εικονογραφικός τύπος,
αυτός του γηραιού ήρωα.55
Στα χέρια του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου έχει καταλήξει ο
κατάλογος των ορκισθέντων το 1819-22, στο κελί του ιερομόναχου Άνθιμου
Αργυρόπουλου (1768-1847), στον ναό του Αγίου Γεωργίου του Λατίνου στη
Ζάκυνθο, Φιλικών.56 Στον κατάλογο αυτόν, τον οποίον είχε περισώσει από την
ολέθρια σεισμοπυρκαγιά στη Ζάκυνθο το 1953 ο λόγιος γόνος παλαιάς ζακυνθινής οικογένειας Νικόλαος Βαρβιάνης (1898-1980), περιλαμβάνεται και
το ονοματεπώνυμο του Κολοκοτρώνη.57 Τη στιγμή της ορκωμοσίας του Κο55
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λοκοτρώνη την 1η Δεκεμβρίου 1848 από τον Αργυρόπουλο, με παρόντα τον
Αναγνωσταρά (Χρήστο Αναγνώστη Παπαγεωργίου, 1760-1825), την έχει αποτυπώσει ο πίνακας του Φιλικού Διονύσιου Τσόκου (1820-1862) το 1849 στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο58 - ο ίδιος έχει ζωγραφίσει τον Κολοκοτρώνη να
ορκίζει Φιλικό και τον γιο του Γενναίο (Ιωάννη, 1806-1868), έργο ημιτελές στη
Συλλογή του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη.59
Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1850, ο Θεόδωρος Π. Βρυζάκης (1816/191878) ζωγράφισε το έργο του Η μάχη στα στενά των Δερβενακίων, στο οποίο ο
Κολοκοτρώνης εμφανίζεται όρθιος με το καριοφίλι του στον τύπο του Friedel.
Ο πίνακας βρίσκεται στη Συλλογή του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη.60
Το 1853 χρονολογείται άλλη προσωπογραφία του Κολοκοτρώνη σε γεροντική ηλικία, κατά το πρότυπο του Hervé, έργο του M. Scaramanga, το οποίο
βρίσκεται και αυτό στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 61
Τον ίδιο χρόνο, το 1853, στη δέκατη επέτειο από τον θάνατο του Κολοκοτρώνη, ο Περικλής Σκιαδόπουλος (1833-1875) επανέλαβε το σχέδιο του
Bonirote σε ξυλογραφία του με τη μέθοδο του όρθιου ξύλου.62
Το 1854-55 υπήρχε σκέψη να γίνει από τον Ιωάννη Κόσσο (1822-1873) προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στα κιγκλιδώματα των δύο εξωστών της εσωτερικής αυλής στο μέγαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προτομή δεν έγινε.63

Στις δεκαετίες 1860 και 1870
Το 1861 ο Διονύσιος Τσόκος φαίνεται να επαναλαμβάνει τον τύπο του Hervé
σε ζωγραφικό έργο του στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.64 Στο ίδιο μουσείο εκτίθεται μέρος της εξάρτυσης του Κολοκοτρώνη,65 με την οποία απεικονίζεται
στις προσωπογραφίες του Scaramanga και του Τσόκου.
Το 1874 διενεργήθηκε έρανος στο Ναύπλιο για το μνημείο του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πρώτη ιδέα ήταν ως βάθρο του ανδριάντα να μπει βράχος από τα Δερβενάκια, όπου ο Κολοκοτρώνης έδωσε με τους
άνδρες του νικηφόρα μάχη εναντίον των Τούρκων το 1822. Τα γύψινα προπλάσματα τεσσάρων γλυπτών που είχαν υποβληθεί αξιολογήθηκαν από αλλοδαπούς κριτές στη Ρώμη, καθηγητές της Ακαδημίας του Αγίου Λουκά, στη Villa
Giulia. Τη δαπάνη ολοκλήρωσης του έφιππου ανδριάντα ανέλαβε επιτροπή που
διενήργησε πανελλήνιο έρανο τα χρόνια 1884-89, επί δημαρχίας Επαμεινώνδα
Κωτσονόπουλου (1831-1904).66 Μηχανικός για την ανίδρυσή του ήταν ο στρατιωτικός Αναστάσιος Θεοφιλάς (1827-1901), εργολάβος ο γλύπτης Ιωάννης Γ.
Χαλδούπης (π. 1850-α' μισό 20ού αι.), ενώ για τη διαμόρφωση της πλατείας του
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δαπάνησε ο εφέτης Νικόλαος Γ. Κωτσάκης.67 Το 1891 ο Τηνιακός την καταγωγή Λάζαρος Ν. Σώχος (1857-1911) γλύπτης ήρθε στην Αθήνα, προκειμένου να
μελετήσει το νεκρικό εκμαγείο του Κολοκοτρώνη.68 Στην αίθουσα έργων του
ανιψιού του γλύπτη, επίσης γλύπτη Αντώνιου Λάζ. Σώχου (1888-1975), στο
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, εκτίθεται ελαιογραφία φιλοτεχνημένη από τον ζωγράφο Νέστορα Λ. Βαρβέρη (1867-1954), που χρονολογείται το 1893 και απεικονίζει τον Σώχο να δουλεύει το πρόπλασμα του έφιππου
ανδριάντα.69 Η ηγετική στάση του Κολοκοτρώνη είναι εμφανής. Τείνοντας το
δεξί χέρι του προς το πεδίο της μάχης, στρέφει το κεφάλι του πίσω, εισάγοντας
έτσι δυναμική κίνηση του σώματος. Έγιναν δύο αντίτυπα του έργου, σε χαλκοκασσίτερο, χυτευμένα από τον Louis Charles Gasné (1819-1895) στο παρισινό
χυτήριο των αδελφών Thiébault, στην τιμή των 18.000 γαλλικών φράγκων, και
ολοκληρωμένα το 1895.70 Το πρώτο αντίτυπo το αποκάλυψε πανηγυρικά στο
Ναύπλιο το 1901 ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Τερζάκης (1870-1958), πατέρας του λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη (1907-1979).71 Ο Κολοκοτρώνης είχε
πρωταγωνιστήσει το 1822 στην άλωση του Παλαμηδιού από τους Έλληνες,
ενώ εκεί είχε φυλακιστεί, ένοχος εσχάτης προδοσίας, από το 1833 έως το 1835.
Το έργο το φιλοτέχνησε, όπως ο ίδιος το δηλώνει στη βάση του, στο Παρίσι το
1900. Τον ίδιο χρόνο το γύψινο πρόπλασμά του τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο
στην παγκόσμια έκθεση Παρισιού, το 1901 με το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας
του Αγίου Λουκά στη Ρώμη και με το Οικονόμειο βραβείο στην Αθήνα. Μετά
τη βράβευσή του, ο Σώχος έστειλε επιστολή στον ξάδερφό του Ξενοφώντα Σώχο (1864-1942), με την οποία του δήλωνε ότι προσφέρει δωρεάν το έργο του,
αρκεί να καταβληθεί το αντίτιμο του χαλκοκασσίτερου. Τον Δεκέμβριο του
1900 βασιλικό διάταγμα εγκρίνει τη σύσταση ερανικής επιτροπής, με μέλη τους
δημοτικούς συμβούλους Αλέξανδρο Θ. Φιλαδελφέα (1866-1955), Μιχαήλ Κατσίμπαλη (π. 1840-μετά το 1895), Γ. Βαρβιτσιώτη και Ηλία Πουλόπουλο (18501930), για τον αθηναϊκό ανδριάντα.72 Με αναφορά Αθηναίων προς τον δήμαρχο Σπύρο Γ. Μερκούρη (1856-1939) και προς το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο
ψήφισε 10.000 δρχ. για την απόκτηση του έργου, χάρη σε έρανο επιτροπής με
πρόεδρο τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τέκτονα της στοάς «Πυθαγόρας» Κωνσταντίνο Μανιάκη,73 και με γραμματέα τον Αρκάδα δικηγόρο Ιωάννη
Δ. Μακρόπουλο (1883-1954),74 και χάρη στην έκκληση του Πανελληνίου Ιερού
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έκκληση που την είχε συντάξει ο Τηνιακός
δικηγόρος Ξενοφών Σώχος (1864-1942) και την είχε επαινέσει το μέλος της
ερανικής επιτροπής, καθηγητής των Ελληνικών Γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, αρκαδικής καταγωγής, Γεώργιος Μιστριώτης (1840-1916), συγκε57
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ντρώθηκαν σε ένα τετράμηνο τα χρήματα για τη χύτευση του έργου.75 Κάποια
μέρα μάλιστα, ο Μιστριώτης παρουσίασε τον γλύπτη στους φοιτητές του, όπως
θυμόταν ένας από αυτούς, ο ποιητής Κώστας Βάρναλης (1884-1974).76 Το δεύτερο αντίτυπό του ανιδρύθηκε στην Αθήνα, σε νησίδα στη συμβολή των οδών
Σταδίου και Κολοκοτρώνη, κοντά στην οικία του Κολοκοτρώνη, που βρισκόταν
στη γωνία των οδών Κολοκοτρώνη και Λέκκα (στη σημερινή οδό Κολοκοτρώνη 25), επί δημαρχίας Σπύρου Γ. Μερκούρη, στις 27 Απριλίου 1904, χωρίς πανηγυρικά αποκαλυπτήρια.77 Ο Σώχος είχε διατυπώσει από το 1903 την άποψη να
στηθεί στη μικρή πλατεία της Βουλής, όχι χωρίς αντιρρήσεις… Το βάθρο του
ανδριάντα το σχεδίασε ο αρχιτέκτων Αλέξανδρος Νικολούδης (1874-1944) να
το περιτρέχουν δύο ταινίες με εναλλαγή ανθεμίων και ωών, η μία κάτω από το
γείσο του και η άλλη στο κάτω μέρος του βάθρου. Το μετέφερε σε πεντελικό
μάρμαρο ο γλύπτης Ιωάννης Καρακατσάνης (1857-1906). Στις δύο όψεις του το
βάθρο πλαισιώνεται από δύο χαμηλά ανάγλυφα με θέμα τους τη συντριβή του
Δράμαλη από τον Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια και την παραίνεση του
οπλαρχηγού να κάψουν οι τρομαγμένοι συμπατριώτες του τα οθωμανικά συγχωροχάρτια. Και τα δύο θέματα τα περιγράφει ο Σώχος σε επιστολή του προς
την επιτροπή παρακολούθησης του έργου το 1894. Τα δύο πατιναρισμένα στο
χρώμα του χαλκοκασσίτερου γύψινα προπλάσματα των αναγλύφων παραχωρήθηκαν από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με τη φροντίδα του καθηγητή της Γλυπτικής στη Σχολή Θωμά Μ. Θωμόπουλου (1875-1937), το 1926
στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.78 Στην πρόσοψη του βάθρου του ανδριάντα αναγράφεται με
κεφαλαία γράμματα επίγραμμα που το είχε συντάξει, κατά δήλωσή του προς
φοιτητές του, ο Μιστριώτης: «Θεόδωρος / Κολοκοτρώνης / 1821 / έφιππος χώρει / γενναίε στρατηγέ / ανά τους αιώνας / διδάσκων τους λαούς / πώς οι δούλοι / γίνονται ελεύθεροι» και στην οπίσθια όψη του: «Τον χαλκούν τόνδε ανδριάντα / οι απανταχού Έλληνες / κοινώ εράνω / ανίδρυσαν / 1904». Το 1954, επί
δημαρχίας Κωνσταντίνου Νικολόπουλου (1890-1972), ο ανδριάντας μετατοπίστηκε στη σημερινή θέση του, μπροστά από το μέγαρο της Παλαιάς Βουλής,
όπου το σημερινό Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.79 Τότε ο γελοιογράφος Φωκίων
Δημητριάδης (1894-1977) παρουσιάζει έναν από τους μεταφορείς του ανδριάντα να απευθύνεται προς τον έφιππο Κολοκοτρώνη και να του λέει: «— Εσύ θα
μας δείξεις πού θα σε πάμε; Ο δήμαρχος ξέρει καλύτερα…».80 Το 1993 γιορτάστηκαν, με πρωτοβουλία της Παγγορτυνιακής Ένωσης, τα εκατόν πενήντα
χρόνια από τον θάνατο του Γέρου του Μοριά, με επιμνημόσυνη δέηση στον ναό
του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, με κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του και
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Λάζαρου Ν. Σώχου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1893-1901, χαλκοκασσίτερος, Ναύπλιο.
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με εκδήλωση οργανωμένη από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μεγάλη αίθουσα τελετών του.81 Από το
1997 έως το 2001 το κόμμα της Χρυσής Αυγής έκανε στον ανδριάντα τη συγκέντρωσή της για τα Ίμια.82 Το 2000, στο πλαίσιο του έργου «Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις και Προστασία των Υπαίθριων Μπρούντζινων Μνημείων στην Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση
και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ: Αρχιμήδης – Ενίσχυση Ερευνητικών
Ομάδων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη συντηρήθηκε από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.83 Κατά τις εργασίες συντήρησής
του αποκαλύφθηκε ότι στην περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη ο Σώχος χάραξε
κρυφά την αντίρρησή του να φοράει ο στρατηγός την περικεφαλαία, άποψη
που την είχε εκφράσει ήδη σε επιστολή του προς την επιτροπή του έργου το
1892, δηλώνοντας ότι αναγκάστηκε να υποκύψει στην υπόδειξή της. Άλλωστε
το πρόπλασμα του έφιππου ανδριάντα του Κολοκοτρώνη ασκεπούς είχε εκτεθεί το 1900 στην παγκόσμια έκθεση του Παρισιού.84 Το 2013 ο ανδριάντας του
Ναυπλίου χαρακτηρίστηκε μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά από αυτοψία από ειδικούς του
Υπουργείου Πολιτισμού, προγραμματίστηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την
αποκατάστασή του με την απομάκρυνση του γλυπτού από τη βάση του και με
την επανατοποθέτησή του μετά την επισκευή του. Συνεργεία του Υπουργείου
Πολιτισμού αποκόλλησαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από τη μαρμάρινη βάση του και το κατέβασαν για συντήρηση. Επί επτά μήνες έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών του ανδριάντα και
της μαρμάρινης βάσης του. Ανιδρύθηκε πάλι στην αρχική θέση του το 2014, με
επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού Γεώργιου Μπινιάρη.85 Το 2020, κατά την
αθηναϊκή πορεία αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, αναγράφηκαν συνθήματα πάνω στα δύο ανάγλυφα και στην πρόσθια όψη του μαρμάρινου βάθρου του
αθηναϊκού ανδριάντα.86
Το 1874 το πρώτο σήμα του καπνεμπορικού οίκου Βασίλειου Καραβασίλη
(1854-1934),87 που είχε έδρα του τον Πύργο Ηλείας και υποκατάστημα στην
Αθήνα, στην οδό Σατωβριάνδου 2, έφερε τον Κολοκοτρώνη στον τύπο του
Hervé.88 Η εξήγηση για την επιλογή του Γέρου του Μοριά βρίσκεται στο ότι ο
Καραβασίλης καταγόταν από το Μοναστηράκι Αρκαδίας, όπου ο Κολοκοτρώνης είχε πολεμήσει υπέρ του παλαιού φίλου της οικογένειάς του Αλή Φαρμάκη
εναντίον του πασά της Πελοποννήσου Μαχμούτ Πασά Δράμαλη.89
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Στις δεκαετίες 1880 και 1890
Το 1889 ο Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904) για τη δική του προσωπογραφία
του Κολοκοτρώνη βασίστηκε στον τύπο του λιθογραφημένου σχεδίου του
Krazeisen, που τον επεξεργάστηκε ο ίδιος, όπως σημειώνεται στη σελίδα τίτλου της έκδοσης.90
Το 1892 ο Σώχος δημιούργησε, προφανώς μελετώντας τον έφιππο ανδριάντα του, καθώς είναι σε πατιναρισμένο στο χρώμα του χαλκού γύψο, ενώ απεικονίζεται και στον πίνακα του Νέστορα Λ. Βαρβέρη, ρεαλιστική προτομή του
Κολοκοτρώνη ασκεπούς, έργο το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.91
Τον ίδιο χρόνο, το 1892, δημοσιεύεται στον πρώτο τόμο βιβλίου του δημοσιογράφου Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδου (1861-1939) για τον σύγχρονο Ελληνισμό, από το 1832 έως το 1892, ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο του Κωνσταντίνου
Καρυστινού (1863-1908) με τη μορφή του Κολοκοτρώνη να αντιγράφει τον
ζωγραφικό πίνακα του Διονύσιου Τσόκου.92
Στο τέλος του 19ου αιώνα χρονολογείται αναμνηστικό ρηχό πιάτο από φαγεντιανή που απεικονίζει τον Κολοκοτρώνη έφιππο να τον περιβάλλουν σε
κυκλικό περιμετρικό πλαίσιο οι προτομές του Διάκου, του Νικηταρά, του Ανδρούτσου και του Μαυρομιχάλη, έργο του Συριανού Α. Γρέζου στη Συλλογή
της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου και Σοφίας
Μοσχανδρέου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.93

Στις δεκαετίες 1900-1930
Το 1908 ο καταγόμενος από την Αρκαδία Ν. Λ. Βαρβέρης απέδωσε τον Κολοκοτρώνη με τη συνοδεία του στον δρόμο προς τη Νεμέα, έργο που βρίσκεται
στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.
Τη λιθογραφημένη εικόνα του Hess με τον Κολοκοτρώνη στη Λέρνα την
επανέφερε στο προσκήνιο το 1910 η έκδοση του Ηρώου του Αγώνος, με πρόλογο του καθηγητή της Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου (1851-1919).94
Το 1912 ο Θεόφιλος (Κεφάλας/Χατζημιχαήλ, 1873-1934) ζωγράφισε σε
τοίχο του σπιτιού του Γιάννη Κοντού στον Βόλο την παράσταση του Hess με
τον Κολοκοτρώνη στη Λέρνα,95 προφανώς από το Ηρώον του Αγώνος, ενώ τον
απέδωσε και σε άλλα έργα του.96
Το 1921, για την εκατονταετηρίδα από την Επανάσταση του 1821, ο ξά61
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Λάζαρου Ν. Σώχου, Προ της Μάχης των Δερβενακίων – Η Μάχη των Δερβενακίων, 1904, χαλκοκασσίτερος, Πλατεία Κολοκοτρώνη, Παλαιάς Βουλής (Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

δελφος του Λάζαρου Ν. Σώχου, Λάζαρος Αναστ. Σώχος (1862-1939),97 φιλοτέχνησε σε μετάλλιο την προτομή του Κολοκοτρώνη, σε πατιναρισμένο στο
χρώμα του ορείχαλκου γύψο, στον τύπο του Hervé, έργο που βρίσκεται στη
συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή.
Το 1930 τυπώθηκε χαλκογραφικά από την Perkins, Bacon & Co στο Λονδίνο η αναμνηστική έκδοση για την εκατονταετηρίδα της ελληνικής ανεξαρτησίας, με καρμινόχρωμο γραμματόσημο που απεικονίζει τον Κολοκοτρώνη του
Krazeisen για την αξία της μιας δραχμής.98
Κατά τη δεκαετία του 1930, έπειτα από τη μετακομιδή των οστών του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, όπου πρωτοστάτησε ο Κολοκοτρώνης,99 αποφασί62
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στηκε να στηθεί εκεί έφιππος ανδριάντας του σε χαλκοκασσίτερο. Μολονότι
συγκροτήθηκε ερανική επιτροπή, με πρόεδρο τον δήμαρχο της πόλης, ο πόλεμος του 1940 θα ανέτρεπε κάθε σχεδιασμό. Μεταπολεμικά, κατά τη δεκαετία του 1950, το θέμα ήρθε πάλι στο προσκήνιο. Βασιλικό διάταγμα του 1952
καθόριζε εικοσιπενταμελή ερανική επιτροπή, με επικεφαλής τον μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Γερμανό Β´ (Γεώργιο Ρουμπάνη, 1880-1964), η
οποία έμελλε να διενεργήσει πανελλήνιο έρανο, που είχε ως αποτέλεσμα την
προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού το 1954. Από τους οκτώ γλύπτες που
δήλωσαν συμμετοχή, επελέγη η μακέτα του Φάνη Σακελλαρίου (1916-2000),
με μοντέλο βασιλικό άλογο σε ορμητικό καλπασμό και με τον οπλαρχηγό να
έχει υψώσει το σπαθί του. Το 1956 καλλιτεχνική επιτροπή, στην οποία έλαβε
μέρος και ο καθηγητής της Γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Μιχάλης Τόμπρος (1889-1974), ενέκρινε τη μακέτα και υπογράφτηκε προσύμφωνο. Καθυστερήσεις μιας δεκαετίας είχαν ως συνέπεια το γύψινο πρόπλασμα να
ταξιδέψει μόλις το 1966, επί δημαρχίας Τάσου Σεχιώτη (1922-2003). Το 1971 το
έργο χυτεύεται και, με τη βοήθεια της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταφέρεται πάνω σε νταλίκα στην Τρίπολη για να αποκαλυφθεί το 1971 στην Πλατεία Άρεως,
στις γιορτές της απελευθέρωσης της πόλης. Το βάθρο του, σε γκρίζο μάρμαρο
Βυτίνας, ύψους 9,5 μ.,100 οφείλεται στον μηχανικό Όθωνα Τσαμπλάκο.101 Το κόστος του ανδριάντα και του βάθρου του ανήλθε σε 1.500.000 δρχ.102
Το 1936 ο Τηνιακός γλύπτης Ιωάννης Εμμ. Βούλγαρης (1884-1960) φιλοτέχνησε προτομή του Κολοκοτρώνη, η οποία στήθηκε μαρμάρινη το 1937 στη
λεωφόρο των Ηρώων στο Πεδίον Άρεως.103 Η προτομή, το γύψινο πρόπλασμα
της οποίας και εκείνο της στήλης της δωρήθηκαν από τον γιο του γλύπτη Εμμανουήλ το 1972 στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Πανελληνίου Ιερού
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, αντιγράφει τον τύπο του Krazeisen.104
Το 1938 ανιδρύθηκε ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη στη θέση Ταμπούρι
του Νικηταρά, κοντά στον ναό του Αγίου Σώστη, στα Δερβενάκια, σε μάρμαρο,
έργο του καταγόμενου από την ευρύτερη περιοχή του μνημείου, από την Κόρινθο, Γεώργιου Θ. Δημητριάδη του Αθηναίου (1880-1941), με δαπάνη των δήμων και των κοινοτήτων του νομού Αργολιδοκορινθίας.105 Ο Γέρος του Μοριά
απεικονίζεται πάνω σε ψηλή στήλη, ύψους 8 μ., όρθιος, στον τύπο του Hervé,
με παραδοσιακή ενδυμασία, με το δεξί χέρι του πάνω στο γιαταγάνι του και
με το αριστερό στην πιστόλα του, έτοιμος για την επίθεση από το σημείο που
είχε συνάξει τους άνδρες του για τη νικηφόρα μάχη εναντίον του Δράμαλη και
των πολλαπλάσιων δυνάμεών του το 1822.106 Στο κάτω μέρος των τεσσάρων
πλευρών της στήλης έχουν λαξευτεί δάφνινα στεφάνια, με κεφαλαιογράμματα
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τα τοπωνύμια - Βαλτέτσι - Σαραβάλι / Πάτρα - Γράνα / Τριπολιτσά - Δερβενάκια στο κέντρο τους, καθώς επίσης το τετράστιχο δημοτικού τραγουδιού («Της
Ρούμελης οι μπέηδες και του Μωριά οι αγάδες / στα Ντερβενάκια κοίτουνται
κορμιά δήχως κεφάλια / Στρώμα είχανε τη μαύρη γης, προσκέφαλο τις πέτρες /
κι απάνω για σκεπάσματα τα χιόνια και τους πάγους»).
Τον ίδιο χρόνο, το 1938, ο ίδιος γλύπτης, ο Γ. Θ. Δημητριάδης ο Αθηναίος,
δημιούργησε στην κοινότητα του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, όπου το ναΰδριο
του Αγίου Σώστη, ανάγλυφη ρεαλιστική κεφαλή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο,
που έχει εντοιχιστεί στη βρύση της πλατείας του Αγίου Σώστη.107 Ο Γέρος του
Μοριά απεικονίζεται κατά αριστερή τομή, σε γεροντική ηλικία. Στην ίδια πλατεία ο Σύλλογος Καλόκαρδων Άσσου Κορινθίας έχει στήσει μαρμάρινη πλάκα
με εγχάρακτη δημοτικοφανή σύνθεση, δέκα έμμετρα δίστιχα του μέλους του
συλλόγου Δημήτριου Αντ. Μπουνάτσου, δωρεά του Γ. Θ. Δημητριάδη του Αθηναίου.108
Το 1938-39 χρονολογείται το εκτεταμένο τοιχογραφικό σύνολο που αποτελείται από εξήντα πέντε μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα του ελληνικού συνεχούς στην τότε αίθουσα Αναγνωστηρίου του Δημαρχείου της Αθήνας, στην
οδό Αθηνάς, έργο του Φώτη Κόντογλου (1893/4/5/6-1965), που το ανέλαβε το
1937.109 Το πρόγραμμα είχε προσδιοριστεί στο πλαίσιο των αντιλήψεων της μεταξικής περιόδου για την «ελληνικότητα».110 Ένα από τα απεικονιζόμενα πρόσωπα στην πάνω ζώνη της τοιχογραφίας είναι και ο Κολοκοτρώνης, ο Γέρος
του Μοριά,111 στον τύπο του Friedel.
Το 1939 έχει γίνει ενδιαφέρουσα, φθαρμένη σήμερα, μαρμάρινη προτομή
του άνευ περικεφαλαίας οπλισμένου Κολοκοτρώνη στην Καρύταινα από τον
Αρκάδα Γεώργιο Α. Δημητρόπουλο (1905-1969). Ο Γέρος του Μοριά πολέμησε
για την Καρύταινα το 1821 και το 1827.112 Η μορφή του διαφέρει από τους δύο
γνωστούς τύπους, προσεγγίζοντας την προτομή του Λ. Ν. Σώχου στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας
Τήνου. Στην πρόσθια επιφάνεια του βάθρου της φαίνεται ότι υπήρχε ανάγλυφο
μετάλλιο (;). Πρόσφατα η προτομή και ο περιβάλλων χώρος της βεβηλώθηκαν.

Στις δεκαετίες 1940 και 1950
Το 1942 ο ζωγράφος-χαράκτης Γιώργος Βελισσαρίδης (1909-1994) χάραξε σε
όρθιο ξύλο τη μορφή του Κολοκοτρώνη, αντιγράφοντάς την από το λιθογραφημένο σκίτσο του Krazeisen.113 Η ξυλογραφία προοριζόταν για έκδοση του
Υπουργείου Παιδείας. Η έκδοση δεν υλοποιήθηκε και η ξύλινη πλάκα κατα64
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στράφηκε στα χρόνια της Κατοχής - σώθηκε μόνον ένα αντίτυπο.114 Η μορφή
αυτή και η μορφή του Friedel μπήκαν επίσης σε χαρτονόμισματα και σε ιστορικά δράματα.115 Μία αχρονολόγητη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, έργο άγνωστου χαράκτη, απεικονίζει τον Κολοκοτρώνη στον τύπο που τον εισηγήθηκε ο
Hervé και που τον ακολούθησε ο Τσόκος.116
Το 1947 ο ζωγράφος-καραγκιοζοπαίχτης Μάνθος Αθηναίος (Λιονέτης,
1925-2009) σκάλισε στο χαρτόνι και έβαψε με ελαιοχρώματα σε ζελατίνα την
αριστοτεχνική φιγούρα του Κολοκοτρώνη στον τύπο του Peytier.117
Δύο χρόνια αργότερα, το 1949, ο ζωγράφος-καραγκιοζοπαίχτης Ευγένιος
Σπαθάρης (1924-2009) έδωσε τη δική του απεικόνιση του Κολοκοτρώνη έφιππου
(γράφοντας «καβάλα πάν’ στην εκκλησιά») να ελευθερώνει την Τρίπολη, ύφασμα
με χρώματα διαλυμένα σε κόλλα, προφανώς για αφίσα ομόθεμης παράστασης.118
Ο πατέρας του Ευγένιου, ο καραγκιοζοπαίχτης Σωτήρης Σπαθάρης (1892-1974)
είχε γράψει τρία έργα με ήρωα τον Κολοκοτρώνη: Ο Κολοκοτρώνης ελευθερώνει
την Τρίπολη, Ο Κολοκοτρώνης στο Άργος και Ο Κολοκοτρώνης εις θάνατον.119
Το 1952 δημοσιεύεται σε τεύχος της Ελληνικής Δημιουργίας120 του Σπύρου
Μελά (1882-1967) προτομή του Κολοκοτρώνη, σκίτσο με σινική μελάνη, έργο
του Ανατολή Λαζαρίδη (1916-1990), στον τύπο του Krazeisen.121
Το 1953 κυκλοφορήθηκε ο Κολοκοτρώνης του Βασίλη Ρώτα (1889-1977) σε
τεύχος των Κλασσικών Εικονογραφημένων, εικονογραφημένο από τον Κώστα
Γραμματόπουλο (1916-2003),122 με πολλαπλές ανατυπώσεις.
Τον ίδιο χρόνο, το 1953, εξώφυλλο επετειακού τεύχους περιοδικού για την
25η Μαρτίου 1821123 έφερε σχεδιαστική σύνθεση με τη μορφή του Κολοκοτρώνη, στον τύπο του Krazeisen, να την πλαισιώνουν πίσω αριστερά πυρπόληση
τουρκικής φρεγάτας, δεξιά ήρωας του 1821 και μπροστά όπλα του Αγώνα με
κρητική λύρα.124
Το 1954 ο Αλέκος Κοντόπουλος (1904-1975) σχεδίασε για εικονογράφηση
κειμένου του Δημήτρη Γιαννουκάκη (1899-1974) στην εφημερίδα Η Βραδυνή
τον Γέρο του Μοριά φυλακισμένο στον Ναύπλιο και τον ίδιο να ομιλεί προς
τους μαθητές και προς τους φοιτητές από την Πνύκα. Τα δύο σχέδια με σινική
μελάνη βρίσκονται στη συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή.

Στις δεκαετίες 1960 και 1970
Το 1962 δημοσιεύεται σε εξώφυλλο περιοδικού125 σκίτσο του Μποστ (Χρύσανθου/Μέντη Μποσταντζόγλου, 1918-1995) με τίτλο Ο γενναίος ήρως Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης δικαζόμενος εις το Ναύπλιον ως προδότης. Το έργο είναι εμπνευ65
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σμένο από το βιβλίο του Δημήτρη Φωτιάδη (1898-1988) Η δίκη του Κολοκοτρώνη,126 που εκδόθηκε τον ίδιο χρόνο, το 1962.
Το 1967 χρονολογείται προτομή του Κολοκοτρώνη, σε ορείχαλκο, έργο του
Αντώνη Καραχάλιου (1919-2009),127 η οποία έχει στηθεί έξω από τον ναό του
Αγίου Γεωργίου των Φιλικών στη Ζάκυνθο,128 στον τύπο του Krazeisen. Ο λόγος της επιλογής αυτής της θέσης είναι ότι στον προκείμενο ναό ο Κολοκοτρώνης είχε ορκιστεί Φιλικός το 1818, όπως είδαμε.
Μετά το 1967, το απορρυπαντικό ROL μοίραζε διαφημιστικό δώρο μικρές
πλαστικές προτομές των αγωνιστών του 1821, έργα ίσως του γλύπτη Νικόλα
(1909-1990), ανάμεσα στις οποίες και αυτήν του Κολοκοτρώνη. Η προτομή
βρίσκεται στη συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή.
Το 1968 στήθηκε σε χώρο έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο της Λουκίας Γεωρ
γαντή-Οικονομοπούλου (1919-2001), που επαναλαμβάνει γύψινο πρόπλασμα
του πατέρα της Νικόλαου Π. Γεωργαντή του Αθηναίου (1883-1947).129 Αντίγραφο του ίδιου γύψινου προπλάσματος, χυτευμένο σε χαλκοκασσίτερο από
τον Δημήτρη Γαβαλά (1940-1998), έχει τοποθετηθεί στη Μελιγού Αρκαδίας,
χωριό στο οποίο στρατοπέδευσε ο Κολοκοτρώνης με στρατηγούς κατά τη
Β´ Εθνοσυνέλευση το 1823, όπως αναγράφεται σε επιγραφή, και τόπο καταγωγής του πεθερού της γλύπτριας Κωνσταντίνου Δ. Οικονομόπουλου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 θα πρέπει να χρονολογηθεί η ορειχάλκινη μακέτα του έφιππου ανδριάντα του Κολοκοτρώνη, μάλλον η συμμετοχή
του Νίκου Περαντινού (1910-1991) στον διαγωνισμό για το μνημείο του Γέρου
του Μοριά στην Τρίπολη. Το έργο βρίσκεται στο Μουσείο Γλυπτικής «Νίκος
Περαντινός» στη Μάρπησσα της Πάρου.130
Το 1970 αποκαλύφθηκε στην Πλατεία Κύπρου και έκτοτε Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη της Δάφνης προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο
του Δημήτριου Φερεντίνου (1908-1986).131 Η προτομή, προσφορά του Συλλόγου Αρκάδων Δάφνης,132 αναπτύσσεται στον τύπο του Hervé.
To 1972 χρονολογείται προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, στη διασταύρωση της λεωφόρου Δεκελείας με την οδό
Τρωάδος, στη Νέα Φιλαδέλφεια, έργο του Θεόδωρου Η. Κολοκοτρώνη (19101993), στον τύπο του Krazeisen.
Το 1976 φιλοτεχνήθηκε για το Μοναστηράκι Αρκαδίας από τον Γιώργο Καλακαλλά (1934) ρωμαλέα προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στον τύπο
του Hervé.
Το 1978 έχει φιλοτεχνηθεί και ενταχθεί στο ηρώο της Καλαμάτας ανδριά66

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Μάνθου Αθηναίου, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1947, χαρτόνι
και ελαιοχρώματα σε ζελατίνα.

67

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

ντας του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο των Θ. Η. Κολοκοτρώνη και
Αλίκης Μ. Χατζή (1923-1997). Απεικονίζεται ο Γέρος του Μοριά όρθιος, με το
δεξί χέρι του υψωμένο, σαν να δίνει το σήμα της επίθεσης, στον τύπο του Hervé.
Κατά τη δεκαετία του 1970 πρέπει να χρονολογηθεί η προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Πέτρου Μωραΐτη (1913-2000), στην
Πλατεία Ελευθερίας, στου Παπάγου, περιοχή στην οποία διέμενε ο γλύπτης.
Ο Γέρος του Μοριά απεικονίζεται με χαρακτηρισμένο πρόσωπο στον τύπο του
Hervé.133 Τη μορφή του Κολοκοτρώνη την έχει αποδώσει ο Μωραΐτης το 1976
και σε πρεσαριστό αργυρό μετάλλιο που το χάραξε ο Γ. Τσίγκρης για τη σειρά
«Μορφές του 1821».134

Στις δεκαετίες 1980 και 1990
Το 1980 τοποθετήθηκε στο πάρκο του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στον
Βόλο η προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Χρήστου
Μακρόπουλου (1937), στον τύπο του Hervé. Η προτομή είναι δωρεά του Συλλόγου Πελοποννησίων Μαγνησίας.135
Το 1981 στήθηκε στον Χολαργό, στη διασταύρωση των οδών Περικλέους
και 25ης Μαρτίου, προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του
Κώστα Ν. Γεωργακά (1904-1991), στον τύπο του Hervé.
Τον ίδιο χρόνο, το 1981, στήθηκε στο χωριό όπου ανδρώθηκε ο Κολοκοτρώνης, στο Λιμποβίσι της Αρκαδίας,136 μαρμάρινη προτομή του, έργο του Γιώργου
Τσακίρη (1955). Η προτομή, που φιλοτεχνήθηκε με δαπάνες των κατοίκων του
κοντινού παραδοσιακού οικισμού της Πιάνας, παρουσιάζει αγέρωχη και άκαμπτη στη μετωπικότητά της τη μορφή, χωρίς αυτή να έχει αναγνωρίσιμα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, και είναι ημιτελής ως προς το τμήμα των ώμων·
στηρίζεται στον εικονογραφικό τύπο του Krazeisen.
Το 1982 ανιδρύθηκε στο πάρκο βόρεια της Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο
του Ευθύμιου Καλεβρά (1929-2011), δωρεά του Συλλόγου Πελοποννησίων
Θεσσαλονίκης «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».137 Ο ανδριάντας, με τη μορφή του
Γέρου του Μοριά όρθιου και οπλισμένου, με το γιαταγάνι στο δεξί χέρι, ακολουθεί τον τύπο του Hervé.
Το 1984 η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε κυκλοφορία το χαρτονόμισμα του
πεντοχίλιαρου, με τον Κολοκοτρώνη, στον τύπο του Krazeisen, και τον ναό των
Αγίων Αποστόλων στη μία όψη και με την Καρύταινα στην άλλη από υδατογραφία του Γερμανού Carl Anton Joseph Rottmann (1797-1850).138 Η μακέτα του
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τραπεζογραμματίου οφειλόταν στους Περικλή Σωτηρίου (1940), Βασίλη Σαμπατάκο (1937), Νίκο Νικολάου (1943), ενώ τη βαθυτυπική χάραξη την έκαναν
οι Γιώργος Αγγελόπουλος (1925-2012), Γιάννης Πιπίνης (1945) και Ελεονώρα
Περράκη-Πιπίνη (1949).139 Το χαρτονόμισμα πέρασε στη γλώσσα της αγοράς
ως «Κολοκοτρώνης». Η εταιρεία ηλιοθέρμων SOLE το 1985 μοίραζε, μαζί με το
διαφημιστικό υλικό της, και δεκαχίλιαρα που αντέγραφαν τα πεντοχίλιαρα…140
Το 1985 στήθηκε στην Πλατεία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη της Χαλκίδας
προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Αντώνη Καραχάλιου (1919-2009), στον τύπο του Hervé. Η προτομή είναι δωρεά μελών του
Συνδέσμου των εν Ευβοία Πελοποννησίων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Τον ίδιο χρόνο, το 1985, ανιδρύθηκε στην Πλατεία Λαού, στο προαύλιο του
ναού του Αγίου Βησσαρίωνος, στη Λάρισα, ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, σε
χαλκοκασσίτερο, στον τύπο του Hervé, έργο του Λαρισαίου Μίλτου Παπαστεργίου (1953), δωρεά του Συνδέσμου Πελοποννησίων Λάρισας «Ο Μωριάς».
Το 1988 στήθηκε στην Καβάλα προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Στέλιου Τριάντη (1931-1999), στον τύπο του Krazeisen. Η
προτομή έγινε με δωρεά του Συλλόγου Πελοποννησίων του νομού Καβάλας
«Ο Κολοκοτρώνης».
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ανακινήθηκε ζήτημα για να δημιουργηθεί μνημείο του Κολοκοτρώνη στο εγκαταλελειμμένο κενοτάφιό του στο
Α´ Κοιμητήριο Αθηνών. Το χρονικό της δημιουργίας του είναι γνωστό, χάρη
σε έκδοση.141 Αφετηρία στάθηκε επιτάφιο μνημόσυνο του Κολοκοτρώνη από
την Παγγορτυνιακή Ένωση το 1991.142 Απόγονοί του έκαναν τότε εκεί λόγο
για προτομή.143 Το 1992 η Παγγορτυνιακή Ένωση συγκρότησε συντονιστική
επιτροπή για την ανέγερση ανδριάντα του Κολοκοτρώνη και για τον εορτασμό της 150ετηρίδας από τον θάνατό του το 1993.144 Σε συνέντευξη Τύπου
ανακοινώθηκε ότι το κόστος της δημιουργίας του έργου, που θα ακολουθούσε
τον τύπο του Κολοκοτρώνη από τον Hess, θα το κάλυπταν με προσφορές τους
μέλη της Παγγορτυνιακής Ένωσης.145 Ο πρόεδρος της Παγγορτυνιακής Ένωσης Κωνσταντίνος Π. Καλύβας και ο αρκαδικής καταγωγής γλύπτης Γιώργης
Γεωργίου (1916-2002) υπέγραψαν σύμβαση ανάθεσης έργου για μαρμάρινο
ανδριάντα, κόστους 6.000.000 δρχ., που ανήλθε στα 10.000.000 δρχ.146 Τη δυσπραγία του παραγγελιοδότη ανέλαβε να την καλύψει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Παγγορτυνιακής Ένωσης, τότε πρόεδρος του Συλλόγου
Ζυγοβιστινών, καταγόμενος από τον Βλαχορράπτη της Γορτυνίας, βιομήχανος
Παναγιώτης Αγγελόπουλος (1909-2001), χορηγώντας στην Ένωση άτοκο δάνειο 1.000.000 δρχ.147 Τα αποκαλυπτήρια του μαρμάρινου ανδριάντα, ο οποίος
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Ευθύμιου Καλεβρά, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1982, χαλκοκασσίτερος,
Πάρκο Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ).

Μίλτου Παπαστεργίου, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1985, χαλκοκασσίτερος,
προαύλιο ναού Αγίου Βησσαρίωνος
Λάρισας.
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προβάλλει το κοντό παράστημα του Γέρου του Μοριά, έγιναν πανηγυρικά το
1995 από τον Αρκάδα δήμαρχο Αθηναίων Δημήτρη Λ. Αβραμόπουλο (1953)
και από τον απόγονο του Κολοκοτρώνη, απόστρατο στρατηγό Βαλέριο Στάη
(1919-2004), με πλήθος παρευρισκομένων.148
Κατά την ίδια δεκαετία, του 1990, πληθώρα γλυπτών μνημείων του Κολοκοτρώνη ανιδρύθηκε, με την πρωτοβουλία φορέων της πολιτικής εξουσίας ή
της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το 1991 στήθηκε η προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο
της Καλλιόπης Κουτήφαρη (1938) στην οδό Στρατάρχου Καραϊσκάκη, στο
Χαϊδάρι, με δαπάνη του Συλλόγου Πελοποννησίων Χαϊδάριου «Ο Μωριάς». Η
προτομή αποδίδει τον τύπο του Krazeisen.
Τον ίδιο χρόνο, το 1991, στήθηκε στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας ο έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Κώστα Ν.
Γεωργακά, φιλοτεχνημένο από το 1954 για τον διαγωνισμό του μνημείου στην
Πλατεία Άρεως της Τρίπολης.149
Τον ίδιο χρόνο, το 1991, στήθηκε στην Πλατεία Αγίου Δημητρίου Αττικής,
έξω από τον φερώνυμο ναό, προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του Νίκου Ι.
Γεωργίου (1961), σε μάρμαρο, δωρεά της Ενώσεως Αρκάδων Αγίου Δημητρίου
Αττικής, στον τύπο του Hervé.
Το 1992 έγιναν τα αποκαλυπτήρια προτομής του Κολοκοτρώνη, παλαιότερου έργου του Νικόλα (Νικόλαου Παυλόπουλου, 1909-1990), σε χαλκοκασσίτερο, στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, απέναντι από τον ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου στο Μητροπολιτικό Άλσος στο Γουδί. Η πρωτοβουλία ανήκε στην
Παγγορτυνιακή Ένωση και την απόφαση την ενέκρινε η καταγόμενη από την
Τρίπολη δήμαρχος Ζωγράφου Φωτεινή Σακελλαρίδου-Καμπυλαυκά, εξασφαλίζοντας και δωρεά του νονού της Αλέξανδρου Αρχιμανδρίτη.150 Η προτομή
επαναλαμβάνει τον τύπο του Hervé.
Τον ίδιο χρόνο, το 1992, φιλοτεχνήθηκε και τον επόμενο χρόνο, το 1993,
στήθηκε η προτομή του Κολοκοτρώνη στο Αρκαδικό Αργολίδας, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Αρκάδα Θεόδωρου Ι. Βασιλόπουλου (1935), στον τύπο
του Krazeisen.
Το 1996 στήθηκε στο Βαλτέτσι ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, έργο του
Κώστα Καζάκου (1949), σε χαλκοκασσίτερο. Ο τύπος του ανδριάντα στηρίζεται στον Hervé. Ο Κολοκοτρώνης εμφανίζεται όρθιος, αγέρωχος, οπλισμένος,
με το δεξί χέρι του πάνω στο καριοφίλι που βρίσκεται στο σελάχι του, έτοιμος
για μία από τις πρώτες μάχες του Αγώνα στην Πελοπόννησο το 1821.151 Στην
πρόσθια όψη του βάθρου του ανδριάντα έχει εντεθεί ανάγλυφη παράσταση της
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μάχης του Βαλτετσίου, έργο του ίδιου γλύπτη. Το μνημείο είναι δωρεά των Βαλτετσιωτών Ελλάδος και Αμερικής. Προτομή σε χαλκοκασσίτερο από τον ανδριάντα αυτόν με το ανάγλυφο του βάθρου του έχει στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στα Βριλήσσια, δωρεά του Συνδέσμου Αρκάδων Βριλησσίων, και στην
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη,152 δωρεά του Συνδέσμου Αρκάδων Ηλιούπολης. Προτομή σε χαλκοκασσίτερο από τον ίδιον ανδριάντα χωρίς
το ανάγλυφο του βάθρου έχει στηθεί στην ταβέρνα «Ο Έλληνας» του Μυστρά
και το 2010 στο Λαύριο από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Δήμου Λαυρεωτικής.
Το 1997 φιλοτεχνήθηκε και το 1998 ανιδρύθηκε στο Άργος, απέναντι από
τους Στρατώνες του Καποδίστρια, στην Πλατεία Δημητρίου Πλαπούτα, προς
την οδό Φείδωνος, προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του Κώστα Ρόθου (1947),
σε χαλκοκασσίτερο, δωρεά του Συλλόγου Αρκάδων Άργους.
Το 1999 μπήκε από τον Σύλλογο Αρκάδων Ηρακλείου Αττικής στην Πλατεία 25ης Μαρτίου-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Νέου Ηρακλείου, έξω από
τον σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, μαρμάρινη προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του Τηνιακού Γιάννη Καγιώργη (1942), στον τύπο του Krazeisen.
Η προτομή εξωραΐστηκε το 2004, επί δημαρχίας Γεώργιου Μαστοράκου, όπως
πληροφορεί επιγραφή στη δεξιά πλευρά του βάθρου της προτομής.
Τον ίδιο χρόνο, το 1999, ανιδρύθηκε στον Πειραιά, επί δημαρχίας Χρήστου
Αγραπίδη, αντίγραφο σε χαλκοκασσίτερο του ανδριάντα του Γέρου του Μοριά
στο Βαλτέτσι από τον Κ. Καζάκο.

Στις δεκαετίες 2000-2020
Το 2001 στήθηκε προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του Παύλου-Άγγελου Κουγιουμτζή (1945), σε ορείχαλκο, στην Πλατεία Αγίας Λαύρας, προς την πλευρά
της Λεωφόρου Κηφισιάς, με πρωτοβουλία και δαπάνη της Ένωσης Πελοποννησίων Αμαρουσίου,153 στον τύπο του Hervé.
Τον ίδιο χρόνο, το 2001, στήθηκε προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο,
έργο του Στρατή Ι. Φιλιππότη (1937), στους πρόποδες του όρους της Αγίας
Μόνης στα Κύθηρα, στον δρόμο προς το Διακόφτι, δωρεά των Κυθήρων,154 με
πρωτοβουλία του Αρκάδος μητροπολίτη Κυθήρων Κύριλλου Χριστάκη (19382015).155 Η προτομή επαναλαμβάνει τον τύπο του Hervé.
Το 2002 διαμορφώθηκε από τον Δήμο Γαλατσίου στη συμβολή της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Νάξου υπερυψωμένος χώρος με τον ανδριάντα του
Κολοκοτρώνη, καθιστού σε τεχνητό βράχο, συνδυασμό των τύπων του Hess
και του Krazeisen, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Γιώργου Μέγκουλα (1955),
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Αριστερά: Θεόδωρου Ι. Βασιλόπουλου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1992, χαλκοκασσίτερος, Αρκαδικό
Αργολίδας. Δεξιά: Κώστα Ρόθου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1997, χαλκοκασσίτερος, Πλατεία Δημητρίου Πλαπούτα Άργους.

προσφορά του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου. Στο κάτω μέρος του χώρου, γύρω από τον ανδριάντα, έχουν προσαρμοστεί μαρμάρινες πινακίδες με
χρυσοτυπίες των σταθμών του Γέρου του Μοριά (Τριπολιτσά, Βαλτέτσι, Δερβενάκια, Παλαμήδι).
Τον ίδιο χρόνο, το 2002, ίσως και ως απάντηση προς τον ομόχρονο ανδριάντα της Αθήνας, αποκαλύφθηκε σε πάρκο μνήμης, στην Πλατεία 25ης Μαρτίου,
απέναντι από το κτήριο του ΟΤΕ, στον Πύργο Ηλείας άλλος ανδριάντας του
Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Θόδωρου Παπαγιάννη (1945),
προσφορά του Συνδέσμου Γορτυνίων στον λαό της Ηλείας, όπως αναγράφεται
σε επιγραφή. Απεικονίζεται όρθιος, με το σπαθί στο δεξί χέρι του, στον τύπο
του Krazeisen. Ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε το 1823 στον Πύργο, όπου έκαψε τις
κατοικίες δύο αντιπάλων του, των Λυκούργου Ι. Κρεστενίτη και Πέτρου Μήτσου, αρπάζοντας και τις περιουσίες τους.156 Ορειχάλκινη μακέτα του ανδριάντα εκτίθεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», στο
Ελληνικό Ιωαννίνων, γενέτειρα του γλύπτη.157 Το 2012 σημειώθηκε μία αθλιότητα στον χώρο του ανδριάντα: άγνωστοι αφόδευσαν κάτω από το μνημείο!158
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Το 2003 αποκαλύφθηκε στην πλατεία του ναού της Αγίας Σωτήρας, στον
Άκοβο Αρκαδίας, προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του αλβανικής καταγωγής Πύρρου Παπαγιώργη (1951), σε χαλκοκασσίτερο. Ο Άκοβος ήταν το
χωριό όπου κατοικούσαν ο θείος και ο πατέρας του Κολοκοτρώνη και όπου
πήγε ο ίδιος γαμπρός, παίρνοντας την πρώτη σύζυγό του από εκεί159 και αποκτώντας το σπιτικό του, σημερινό Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Η μορφή
ακολουθεί τον τύπο του Hervé, αλλά δεν έχει χέρια έως το στήθος. Το έργο
το δώρισε ο Σύλλογος Ακοβιτών Αθήνας-Πειραιά «Ο Άγιος Γεώργιος». Στο
χωριό έχει συσταθεί ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ακόβου «Ο Κολοκοτρώνης».160
Το 2004 προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, μπήκε έξω από το
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, έργο του Χάρη Λαλέ (1952), στον τύπο του Hervé.
Το 2005 προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1939), στον τύπο του Hervé, στήθηκε στην Πλατεία
Αγίας Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρκάδων Αγίας Παρασκευής και με χορηγό τη Μεταλλοβιομηχανία Αρκαδίας Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ.161
Το 2006 αποκαλύφθηκε προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο,
στον Δημοτικό Κήπο Μυτιλήνης, έργο του Ηρακλή Χρυσανθόπουλου, δωρεά
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και του Συλλόγου Πελοποννησίων
Λέσβου «Ο Μωριάς», στον τύπο του Hervé.162 Το 2018 άγνωστοι έριξαν μπογιά
στην προτομή.163
Το 2007 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αποκάλυψε
έφιππο ανδριάντα του Γέρου του Μοριά στη γενέτειρα του Κολοκοτρώνη, στο
Ραμοβούνι Μεσσηνίας, έργο του Ευστάθιου Δ. Λεοντή (1953), σε χαλκοκασσίτερο, δωρεά του Συλλόγου Πελοποννησίων Βορείου Ελλάδος.164 Ο Κολοκοτρώνης απεικονίζεται στον τύπο του Hervé, πάνω σε ορμητικό άλογο, κρατώντας με το υψωμένο δεξί χέρι του το σπαθί και με το αριστερό το λάβαρο της
Ελληνικής Επαναστάσεως. Το 2020 το μνημείο βανδαλίστηκε, με θραύση του
μαρμάρινου βάθρου και της μαρμάρινης βάσης του, όπως και με αφαίρεση των
γραμμάτων του Γέρου του Μοριά.165
Το 2007 στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερωτών, στο Χαλάνδρι, ανδριάντας
του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο της Αικατερίνης Κοσμά-Τζαβάρα, που χυτεύθηκε στο καλλιτεχνικό χυτήριο Μαργαρίτας Γαβαλά, το πρώην
χυτήριο Δημήτρη Γαβαλά. Ο Γέρος του Μοριά, στον τύπο του Hervé, όρθιος, με
έντονο βλέμμα, στηρίζει το δεξί χέρι του στο λυγισμένο στο γόνατο δεξί πόδι
του, σε καραούλι.
Το 2009 ανδριάντας του Κολοκοτρώνη, έργο του Πύρρου Παπαγιώργη, σε
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ορείχαλκο, στήθηκε στον Άκοβο, στο ύψωμα της Δραμπάλας, όπου ο Κολοκοτρώνης το 1825 αναχαίτισε τις δυνάμεις του Ιμπραήμ στην ομώνυμη μάχη.166 Η
μορφή του Γέρου του Μοριά έχει αποδοθεί ενεργητική.
Το 2010 στήθηκε στη Βλαχέρνα Αρκαδίας προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο
του Νίκου I. Γεωργίου, σε χαλκοκασσίτερο, που αξιοποιεί τον τύπο του Hervé.
Το 2011 άγνωστοι έκλεψαν από την Πλατεία Κολοκοτρώνη στο Ζεφύρι
προτομή του Κολοκοτρώνη, από χαλκοκασσίτερο, στον τύπο του Krazeisen,
προκειμένου να την πουλήσουν σε σκραπατζίδικα, χυτήρια μετάλλου.167
Το 2013 ο Γιάννης Καρλόπουλος (1967) σχεδίασε τον έφιππο ανδριάντα του
Κολοκοτρώνη του Λ. Ν. Σώχου στο σύμβολο/σήμα της popaganda.gr.168
Το 2019, στην έκθεση «Το ’21 αλλιώς. Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL», οργανωμένη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
παρουσιάζεται η μορφή του Κολοκοτρώνη με την εξάρτυσή της,169 έργο που
οφείλεται στον συλλέκτη Στέλιο Μυλωνά, ο οποίος στηρίχθηκε σε υλικό από
τη συλλογή του.170
Τον ίδιο χρόνο, το 2019, ο Νώντας Ρεντζής (1939) απέδωσε στο γεμάτο
χρώματα έργο του τον έφιππο Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια, ανάμεσα στα
αποφασισμένα για τη νίκη παλληκάρια του, να εφορμά στη μάχη εναντίον των
πολυάριθμων Τούρκων που έχουν κατακλύσει τα στενά.
Το 2020 ο Αρκάς αρχιτέκτων-εικαστικός καλλιτέχνης Δημήτρης Ταλαγάνης
(1945) πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τη δημιουργία ναϊσκόμορφου βωμού-κρύπτης δωρικού ρυθμού για την εναπόθεση της λάρνακας των
οστών του Κολοκοτρώνη μπροστά από τον ανδριάντα του στην Πλατεία Άρεως,
με προορισμό του την κεντρική αίθουσα προτεινόμενου υπόσκαφου μουσείου
των εθνικών αγώνων.171 Υλικά του σιδηρού σκελετού, στημένου στο κέντρο κυκλικού παρτεριού μνημείου είναι το μάρμαρο, το γυαλί, το κρύσταλλο και ο
ορείχαλκος.172 Την πρότασή του ο Ταλαγάνης την είχε παρουσιάσει από το 2018
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο.173
Το 2020 ο Αρκάς γλύπτης Νίκος Φλώρος πρότεινε στον Δήμο Τρίπολης να
στηθεί στην πόλη η Πύλη προς την Ελευθερία, με τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, από ανακυκλώσιμο χυτό αλουμίνιο.174 Το 2020, πάλι, τη μορφή του
Κολοκοτρώνη η Κάτια Βαρβάκη (1957) τη ζωγράφισε στην πρωτότυπη σύνθεσή
της με τη συνάντηση Κολοκοτρώνη, Θεόφιλου, Ανδρούτσου και Καραϊσκάκη.
Τα υλικά της είναι σύρμα, γύψος, ακρυλικά χρώματα και χαρτιά από περιοδικά.
Το 2020, τέλος, η ιδρυμένη το 1931 αθλητική ένωση «Αστέρας Τρίπολης»
υιοθέτησε τον έφιππο ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, έργο του
Φάνη Σακελλαρίου, ως έμβλημα της ομάδας της.175
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Άλλες προτομές και διάφορα έργα
Προτομές και ανδριάντες του Κολοκοτρώνη από χαλκοκασσίτερο στον εικονογραφικό τύπο του Hervé έχουν στηθεί, επίσης, στην πλατεία του αρκαδικού χωριού Χρυσοβίτσι, όπου ο Κολοκοτρώνης το 1821 διορίστηκε αρχιστράτηγος της Γορτυνίας,176 δωρεά της οικογένειας Θεόδωρου Γ. Πραχαλιά
στη μνήμη του ιερέα Γεώργιου Φ. Κέκου, και αντίγραφό της στην Πλατεία
Μητροπόλεως, στα Άνω Λιόσια∙ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και Τρίπολης και στο προαύλιο του ναού του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης, έργα του Κ.
Παλαιολόγου, αντίγραφα της προτομής του στην Αγία Παρασκευή, με χορηγό τον Σταύρο Παπαγεωργίου∙ στη συμβολή των οδών Κοραή και Ιερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ στην Κω, που προηγουμένως βρισκόταν στην
Πλατεία 25ης Μαρτίου, στην είσοδο του ξενοδοχείου «Αλεξάνδρα», δωρεά
των εν Κω Πελοποννησίων.177 Κέρινο ομοίωμα του Γέρου του Μοριά, έργο
του Παύλου Βρέλλη (1923-2010), εκτίθεται στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας
Παύλου Βρέλλη, στο Μπιζάνι, από το 1995.178
Προτομές μαρμάρινες του Κολοκοτρώνη στον τύπο του Hervé έχουν στηθεί
στο Μοναστηράκι Αρκαδίας και στη Μήλα Μεσσηνίας179 — η δεύτερη προτομή, στημένη στο Ραμοβούνι, μετατοπίστηκε το 2007 για να δώσει τη θέση της
στον ανδριάντα του Γέρου του Μοριά∙ στο προαύλιο του 11ου Συντάγματος
Πεζικού στην Τρίπολη, αντίγραφο της προτομής του Π. Ν. Μωραΐτη. Προτομή
του μαρμάρινη στον ίδιο τύπο, πιθανόν από την έπαυλη Νικόλαου Θων στους
Αμπελοκήπους,180 βρίσκεται στη συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή.
Προτομή του επίσης μαρμάρινη, στον τύπο του Krazeisen, έχει στηθεί στη
Μονή Παναγίας Κολοκοτρώνη,181 σε ψηλό βάθρο πολύ πλατύτερο αναλογικά
προς τις διαστάσεις της προτομής.
Σημειώνουμε την ευρεία στον χρόνο αποδοχή του Κολοκοτρώνη. Την αποδοχή αυτή τη δείχνουν μεταπολεμικά υφαντά, φιλοτεχνημένα από λαϊκούς χειροτέχνες, όπως η πολύχρωμη μπάντα με τον Γέρο του Μοριά έφιππο και με τον
ίδιον καθιστό στη Λέρνα, έργο στη συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή.
Η μπάντα, που συναιρεί για εμπορικούς λόγους τρεις διαφορετικές σκηνές, τη
μάχη στα Δερβενάκια του Θ. Π. Βρυζάκη, τον ανδριάντα του Λ. Ν. Σώχου και
τον πίνακα του P. von Hess, έγινε σε εργαστήριο του Τυρνάβου. Τη μορφή του
Κολοκοτρώνη την έχει αξιοποιήσει και λαϊκός ξυλογλύπτης, προφανώς τσοπάνος, από την περιοχή της Κορώνης, σε σταυρόσχημη αμφιπρόσωπη ρόκα,182
έργο σε ιδιωτική συλλογή, στη μία όψη της οποίας έχει σκαλίσει τον Κολοκοτρώνη στον τύπο του Hervé, με τον αναπόφευκτο για την απλοϊκή αφήγηση
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Νώντα Ρεντζή, Ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια, 2019, ελαιογραφία.

Κάτιας Βαρβάκη, Συνάντηση (Κολοκοτρώνης, Θεόφιλος, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης), 2020, σύρμα,
γύψος, ακρυλικά, χαρτιά.
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φόβο του κενού. Αναφέραμε την αξιοποίηση της ηρωικής μορφής του Γέρου
του Μοριά μεμονωμένου από το ελληνικό θέατρο σκιών, αλλά σε έγχρωμες
φιγούρες έχει αποδοθεί και έφιππος στον τύπο του ανδριάντα του Λ. Ν. Σώχου.
Ο Κολοκοτρώνης στον τύπο του Hervé εμφανιζόταν σε σχολικά τετράδια
από τη δεκαετία του 1930 και κατά τη δεκαετία του 1960 της πατρινής χαρτοποιίας Ευάγγελου Λαδόπουλου,183 της Μακεδονικής Χαρτοποιίας Α. Χασσίδ & Σία στον τύπο του Krazeisen και της χαρτοβιομηχανίας ΒΙΟΧΑΡΤ στον
τύπο του Hess μεταπολεμικά — δεν έλειψε ακόμα και συλλέκτης μαθητικών
τετραδίων με τη μορφή του Κολοκοτρώνη.184 Ήταν και είναι σύμβολο συσσωματώσεων, στον τύπο του Hervé, μέσω του Τσόκου, όπως ο Χορευτικός Όμιλος
Τρίπολης, που ιδρύθηκε το 1977.185
Ο έφιππος Γέρος του Μοριά κόσμησε και εξώφυλλα βιβλίων, καθώς και επιστολικά δελτάρια, από τη δεκαετία του 1950.186
Επίσης, ο Γέρος του Μοριά στον τύπο του Hervé έκανε την εμφάνισή του
και σε φακελάκια της τσικλοποιίας LEBON κατά τη δεκαετία του 1950.187
Κωμικοτραγικές νότες σε γελοιογραφίες με πρωταγωνιστή τον Γέρο του Μοριά: τον έφιππο ανδριάντα του, που τον μνημονεύσαμε σε γελοιογραφία του Φ.
Δημητριάδη τη δεκαετία του 1950, τον εντοπίζουμε σε γελοιογραφία του Μιχάλη Γάλλια (1914-1992) από τα μέσα της δεκαετίας του 1930,188 και το 2020189 τον
επανέφερε ο Κώστας Μητρόπουλος (1930) και σε σκίτσο του ο Soloúp (Αντώνης Νικολόπουλος, 1966) για ημερολόγιο-ατζέντα του 2021, ενώ προτομή του
την αξιοποιεί το 1992190 σε γελοιογραφία του ο Ηλίας Μακρής (1956).
Μετά την αναδρομή αυτή σε απεικονίσεις του Κολοκοτρώνη στη νεότερη
ελληνική τέχνη, αναδρομή που δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί
εξαντλητική, διαφαίνεται σαφώς η πληθώρα των γλυπτών. Τα περισσότερα από
αυτά συνιστούν παραγγελίες ενώσεων, συλλόγων και συνδέσμων Αρκάδων, σε
δύο εικονογραφικούς τύπους, καθοριστικούς του αφηρωισμού του. Λιγότερα
είναι τα ζωγραφικά και τα υπόλοιπα έργα, μεταξύ των οποίων ξυλογραφίες191 και
χρωμολιθογραφίες,192 που ήταν φιλοτεχνημένες από τους ζωγράφους Αλ. Κοντόπουλο και Κώστα Μαλάμο (1913-2007), έκδοση της Ατλαντίδος των αδελφών Πεχλιβανίδη,193 τις οποίες τις έβλεπε κανείς αναρτημένες σε τοίχους σχολικών αιθουσών, όπως και εξώφυλλα ειδικών περιοδικών (Η Ζωή του Παιδιού,
Προς την Νίκην, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος). Το 2020 ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης πρωταγωνίστησε και σε κόμικ (animation) του σκηνοθέτη Δημήτρη Βόρρη και άλλων δύο δημιουργών, των Νάσου Βακάλη και Γιώργου Καλλή: μεταμφιεσμένος σε καπουτσίνο μοναχό, ο Γέρος του Μοριά ταξιδεύει στις 6
Ιανουαρίου 1821 στη Μάνη για να συναντήσει τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.194
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Το 2020 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την εμφάνισή του και σε επιτραπέζιο
παιχνίδι της εταιρείας Δεσύλλας, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο.195

Και μία λεπτομέρεια
Οι παραγγελιοδότες του έφιππου ανδριάντα του Γέρου του Μοριά για το Ναύπλιο δεν μπορούσαν να ανεχθούν την απεικόνισή του από τον Λ. Ν. Σώχο με
μακριά μαλλιά και με μισοξυρισμένο το κεφάλι του, όπως το συνήθιζαν οι Αρβανίτες.196 Απαίτησαν λοιπόν ο γλύπτης του να βασιστεί στον τύπο του Hervé,
όπως τον απέδωσε ο Τσόκος, παγιώνοντας πλέον την καθιερωμένη εικόνα του
Κολοκοτρώνη με την περικεφαλαία και με το αγέρωχο ηρωικό ύφος του, τύπο
ο οποίος έμελλε να κυριαρχήσει — χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Κολοκοτρώνη το 2011 σε τοίχο των Εξαρχείων.197 Κατά τις εργασίες της συντήρησης
του έφιππου ανδριάντα στην Αθήνα το 2002, έκπληκτοι οι ειδικοί ανακάλυψαν
ότι ο Σώχος εκδικήθηκε τους παραγγελιοδότες του από το Παρίσι: έγραψε κάτω
από την περικεφαλαία ότι, παρά τη θέληση του ίδιου, που είχε αποδώσει τον
Κολοκοτρώνη το 1892 άνευ περικεφαλαίας, εκείνος τελικά την ξαναφόρεσε…198

Ευστάθιου Δ. Λεοντή, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 2007, χαλκοκασσίτερος, Ραμοβούνι Μεσσηνίας.
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Κώστα Καζάκου, Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, 1996,
χαλκοκασσίτερος, Βαλτέτσι.
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