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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πολλές υπήρξαν οι προϋποθέσεις χάρη στις οποίες ευοδώθηκε η Επανά-
σταση 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 απα-
ράμιλλη στρατηγική σκέψη και στη διπλωματική δεινότητά του. Την καρδιά 
του βιβλίου όμως αποτελεί το κείμενο «Τα πρόσωπα του Θεόδωρου Κολοκο-
τρώνη», στο οποίο συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται από τον Δημήτρη Παυ-
λόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, για πρώτη φορά, η πληθωρική εικονογραφία του Γέρου 
του Μοριά: πίνακες ζωγραφικής, μνημεία γλυπτικής, έργα χαρακτικής, αναμνη-
στικά αντικείμενα κάθε λογής. Όλα αυτά σχολιάζονται τεχνοϊστορικά στο πα-
ρόν 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



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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα, οι μνήμες της Άλωσης παρέμε-
ναν 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 απρό-
θυμος για τη μεγάλη μάχη. «Κάλιο νὰ τουρκέψουμε, παρὰ νὰ γενοῦμε φρά-
γκοι», 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, οπό-
τε συνιερούργησαν κληρικοί Καθολικοί και Ορθόδοξοι, πλήθη είχανε μαζευ-
τεί 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 τει-
χιὰ 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 κα-
κές». Ο λαός αναθεμάτιζε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, επειδή τους είχε κα-
ταντήσει «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 
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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 φευ-
γάλα» 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 Κολοκο-
τρώνη, εάν δεν έχει υπόψη του το «ιστορικό της Άλωσης». Υπήρξε, πράγματι, 
ο μόνος που, αναπτύσσοντας σκέψη κυριολεκτικώς νομική, μελέτησε τα γεγο-
νότα με ακρίβεια και προχώρησε στα αναγκαία συμπεράσματα. Όπως εύγλωτ-
τα 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 κλή-
ρο: «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 γεν-
ναίος, ήθελε να πολεμήσει, αλλά οι συνεργάτες του και οι κληρικοί τον εμπό-
διζαν, 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 κλή-
ρος 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 
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γραμματισμένοι, πάλι, έφυγαν εἰς τὰ βασίλεια τῆς Δύσης - και ο λαός έμεινε 
ακέφαλος.4 

Αυτά, σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότη-
τα·5 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 συ-
νέπεια, 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, Γρηγό-

Οι τέσσερις καπετάνιοι του Μoριά: Κολοκοτρώνης, Γιατράκος, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, 
Νικηταράς, λιθογραφία, Ελληνική Βιβλιοθήκη - Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.
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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 κυ-
ριολεκτικώς «κράτος ἐν κράτει», με αποτέλεσμα αφενός να υπάγεται στον Ρεΐς 
εφέντη, υπουργό Εξωτερικών της Υψηλής Πύλης, και αφετέρου ο εκάστοτε Πα-
τριάρχης 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, διεκ-
δίκησαν (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 Γραμ-
ματείας, δημοσίευσε έργο του με το οποίο προσπάθησε να αποδείξει ότι ο ρό-
λος 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 υπάρ-
χει πως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα πολλοί υπήρξαν εκείνοι που επιχεί-
ρησαν να περιβληθούν «σπαράγματα» της κολοκοτρωναίικης δόξας. Είναι, 
παράλληλα, γνωστό ότι ορισμένα από τα δημοτικά τραγούδια που εξυμνούν 
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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 μάλι-
στα 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 ευχερέ-
στερη στη Στερεά παρά στην Πελοπόννησο. Και είναι, τέλος, γεγονός πως αρ-
ματολοί, 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 άρχι-
σε και τελικώς ευοδώθηκε. 

Γιατί;
Την απάντηση έχει προ πολλού δώσει ο Εθνικός μας Ιστορικός. Παραβάλ-

λοντας αυτός τη σχεδόν μηδαμινή αντίσταση που προέβαλαν οι Πελοποννή-
σιοι, 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 υπηρε-
σία 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 εγκατα-
λείποντας, κατά τον 14ο αιώνα, τις αρχικές τους εστίες, ήλθαν στα νότια της 
Ελληνικής Χερσονήσου και «ἐπιτυχῶς συνεδυάσθησαν» με τους εδώ αυτό-
χθονες.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 απόπει-
ρες των Ελλήνων για αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας διαδραματίστη-
καν κυρίως στην Πελοπόννησο.

✽      ✽      ✽

Το 1460 ο Μυστράς παραδόθηκε στον Μωάμεθ Β΄, πορθητή της Κωνστα-
ντινούπολης· και το έτος αυτό θεωρείται ως η αφετηρία της Τουρκοκρατίας 
στην Πελοπόννησο. Υπήρξε πάντως και γεγονός που σήμανε την επισφρά-
γιση 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 εί-
χε θέσει το εγχείρημα υπό την αιγίδα της, η εκστρατεία απέτυχε·18 ο Ιταλός 
πολέμαρχος όμως κατόρθωσε να πάρει τα οστά του Γεωργίου Γεμιστού-Πλή-
θωνος, 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, βα-
σικό έρεισμα της Δυτικής Ευρώπης στην Πελοπόννησο, πάρθηκε από τους 
Οθωμανούς.20 Παρά το ότι η Βενετία συνέχιζε να διατηρεί κτήσεις στον ελ-
λαδικό 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 ελευ-
θερώσει «τὸν λαὸν τοῦ Χριστοῦ» από τους «ἀγρίους θῆρας καὶ λυσσώδεις κύ-
νας».21 Η Μάνη, σταθερώς δυσπρόσιτη σε όργανα της οθωμανικής εξουσίας, 
θα αναλάμβανε ρόλο πρωταγωνιστή στην όλη προσπάθεια. Σε γραπτή, μάλι-
στα, έκκληση του εκεί Αρχιεπισκόπου Νεοφύτου προς τον «ῥήγα Σπανίας καὶ 
πάσης Ἰντίας παλαιᾶς τε καὶ νέας»22 παρέχονταν σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικώς με την Πελοπόννησο:

 
«Θεωροῦμεν τὸν σκύλον ἀ[πὸ] πολὺ εἰς ὀλίγον κατασταίνεται (=εξασθε-
νεί). 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 ἄρ-
ματα 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, μέ-
σα 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 αντι-
λαμβάνεται 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 περιορισμέ-
νη.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 Λαρίσ-
σης-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 μέ-
λους 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 Στεφανό-
πουλοι 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 Μέ-
γας 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 Πελοπόννη-
σο.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 Μο-
ριάς 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 σύ-
νολο της χερσονήσου, υπάγοντάς την ξανά στην οθωμανική επικράτεια. Δε-
δομένου 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 απώ-
τερης σλαβικής καταγωγής, δεδομένου ότι η τζέργα/τσέργα είναι είδος κουβέρ-
τας 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 Βυτί-
νας. 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 δρα-
ματικό, 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 αι-
σθητές: 

«… 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 κυττα-
χτοῦν. Πολλοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὸ χωριό.  Ἡ ἐκκλησία κλείστηκε.  Ἔτσι χάλα-
σε τὸ Ρουπάκι».41 

Βέβαια, η σκηνή του αλληλοσκοτωμού έφιππων Ελλήνων σπαθοφόρων κα-
τά 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 μέ-
ρη τους» οι Τούρκοι πρωτοεμφανίστηκαν στα 1553.42 Μέχρι το 1540, πράγμα-
τι, 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 δια-
στάσεων 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 τά-
ξη μεταξύ των Χριστιανών. Ας επαναληφθεί ότι, επειδή ο διορισμός και η μι-
σθοδοσία των κάπων της Πελοποννήσου γινόταν από κοτζαμπάσηδες, ο ισχυ-
ρισμός 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 πλή-
ρως, τουλάχιστον από το α΄ μισό του 18ου αιώνα και μετά. Και βέβαια, όποτε 
οι Κολοκοτρωναίοι δεν υπηρετούσαν ως κάποι, γίνονταν κλέφτες,50 άρα αυτό-
χρημα αντίπαλοι της οθωμανικής εξουσίας. Απόπειρες συμφιλίωσης με αυτήν 
την τελευταία έγιναν, αλλά είτε απέτυχαν είτε είχαν τραγικό για τους Κολο-
κοτρωναίους τέλος. Και η πιο γνωστή περίπτωση είναι εκείνη του Γιάννη, του 
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κυριολεκτικώς «Κολοκοτρώνη», παππού του Γέρου, ο οποίος, τον Μάιο του 
1770, πιάστηκε μπαμπέσικα και θανατώθηκε βασανι στικά.51

✽      ✽      ✽

Η θανάτωση του Γιάννη Κολοκοτρώνη χρονικώς εντάσσεται στα γεγονότα τα 
γνωστά ως «Ορλωφικά». Με ρωσική υποκίνηση και ενίσχυση, οι Μοραΐτες ξε-
σηκώθηκαν, 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 Αρ-
καδίας υπήρξαν αιματηρά. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεό-
δωρου, 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. 

Ρολόι τσέπης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δώρο του Ιωάννη Καποδίστρια, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
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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 Δευτέ-
ρα τῆς Λαμπρῆς», δηλαδή κατά το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου 1770,53 τον 
μετέπειτα στρατηλάτη των Ελλήνων.54 Στο πλαίσιο παράδοσης ακόμα ζωντα-
νής 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 νομιμό-
τητα 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 κα-
τά 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 εξέγερ-
ση, 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 αποφά-
σισε την εξόντωσή τους, η οποία και επιτεύχθηκε το 1777, χάρη στη σύμπραξη, 
με τους Τούρκους, κλεφτών της Πελοποννήσου, στους οποίους αρχηγικώς συ-
γκαταλεγόταν ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης.61 Ο τελευταίος όμως, όταν του 
ζητήθηκε να δεχτεί το ράι, δηλαδή την υποταγή στην οθωμανική εξουσία, αρ-
νήθηκε 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 Μο-
ριά από την οθωμανική επικράτεια. Το καλοκαίρι του 1780 όμως, ισχυρές οθω-
μανικές 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, αδελ-
φός του Κωνσταντή, και ο ίδιος ο Θοδωράκης, παιδί δεκάχρονο τότε.63

Στην εξιχνίαση του γεγονότος μπορεί να βρεθεί και το «κλειδί» της ψυ-
χολογίας 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 Κολοκο-
τρώνης·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-Κων-
σταντῆ» προξενείται αναφορικώς με την τύχη και τη μετέπειτα εξέλιξη των νε-
αρών γόνων της οικογένειάς του που αιχμαλωτίστηκαν. Αδελφοί του Θεόδω-
ρου 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 αδέλ-
φια 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 Αλ-
βανία: Αν και είχε ξεχάσει τα ελληνικά, διατηρούσε πλήρη τη συνείδηση της 
καταγωγής της.70 Όπως φαίνεται, από την αιχμαλωσία και τον ακούσιο εξισλα-
μισμό αυτών, αδελφού και αδελφής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, προέκυψε η 
παροιμιώδης φράση «ἁμαρτίες κολοκοτρωνέικες».71

Βάσει αυτών των καθοριστικής σημασίας γεγονότων, μπορεί κανείς να κατα-
νοήσει τη συμπάθεια που, κατά τα έτη του Αγώνα, ο «Ἀρχιστράτηγος τῆς Πελο-
ποννήσου» 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 κα-
τάσταση μεγάλης φτώχειας. Έτσι, προκειμένου να συμβάλει στον βιοπορισμό της 
μάνας και των αδελφών του, που φυτοζωούσαν στην Αλωνίσταινα, ο μικρός ακό-
μα 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 χα-
στούκισε 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 μι-
κρού. Χάρη στην απαράμιλλη ευφυΐα του, συνειδητοποίησε ότι, εφόσον η οι-
κογένειά 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 εὑρί-
σκοντες 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 δο-
κίμασε 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, συ-
νακολούθως, 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-Θοδω-
ράκης» 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 Ιωαννί-
νων.76 Και οι δυο τους επιδίωξαν τον σχηματισμό δικής τους κρατικής οντότη-
τας - 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 
αξιω ματούχων 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 προ-
σωπικότητα 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 
επιδίω καν την ίδρυση οιονεί προσωπικού Κράτους υπό την ψιλή κυριαρχία  
(= επικυριαρ χία) του Παδισάχ. Και οι δυο τους, βέβαια, δεν μπόρεσαν να απο-
φύγουν την τελική ρήξη με την Υψηλή Πύλη. Το τέλος του Αλή είναι λεπτο-
μερώς 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 επισημάνθη-
κε, σχεδόν παντού στις ελληνικές χώρες ο μουσουλμανικός πληθυσμός ήταν 
κατώτερος του χριστιανικού, αλλά στην Πελοπόννησο αυτή η αριθμητική δια-
φορά είχε ήδη προσλάβει χαρακτήρα καθοριστικό.79 Οι ένοπλοι ραγιάδες, κατά 
συνέπεια, που διέτρεχαν τον Μοριά συνιστούσαν, για την Πύλη, κίνδυνο ολοέ-
να 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 οπα-
δοί του ξεσηκώθηκαν ενόπλως κατά της οθωμανικής κυριαρ χίας. Το πότε ακρι-
βώς 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 Ανδρια νόπουλο, τον λήστεψαν, 
τον εξευτέλισαν και -τουλάχιστον κατά την παράδοση- τελικώς τον θανά-
τωσαν.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 πεποίθη-
ση 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, κα-
τά συνέπεια, του πρωτοσύγκελλου συνιστούσε γεγονός αυτόχρημα εμβλημα-
τικό. Και βέβαια, οι αμέσως μετά εξελίξεις υπήρξαν καταλυτικές. Συγκεκριμένα:

1. Από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εκδόθηκε «συνοδικός αφορι-
σμός» 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 γνω-
στά, 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 σχε-
δόν 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 ρωσο-
τουρκική 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 σχή-
ματος 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 Πα-
δισάχ των Οθωμανών αλλά και την προστασία του Αυτοκράτορα της Ρωσί-
ας,90 γινόταν σαφές πως οι ξεσηκωμένοι Κολοκοτρωναίοι επικαλούνταν τη 
βοήθεια αυτού του τελευταίου, για τη συγκρότηση αυτόνομου Πελοποννη-
σιακού Κράτους, όπου και οι ντόπιοι Μουσουλμάνοι θα ήτανε ανεκτοί.91 

4. Οι Πελοποννήσιοι πάντως δεν συγκινήθηκαν, και οι προσπάθειες εξόντω-
σης 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 Δημητσά-
να, 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, ξεσήκω-
σε τους Χριστιανούς, κινητοποίησε τους Τούρκους - και ο Ζορμπάς (από 
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τον οποίο πιθανώς εμπνεύστηκε ο Νίκος Καζαντζάκης το ομώνυμο μυθι-
στόρημά 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 Πατριαρ χείο 
Κωνσταντινουπόλεως·96 συνεπώς, οι εκεί καλόγεροι ήταν ιδιαιτέρως «ευαί-
σθητοι» 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 ανενόχλη-
τη, μα και οι περίφημοι μπαρουτόμυλοι απρόσκοπτοι συνέχιζαν τότε την παρα-
γωγή τους. Τέλος, η Δημητσάνα ήταν το μόνο μέρος της Πελοποννήσου όπου 
άσκηση της χριστιανικής λατρείας δεν προσέκοπτε στα εμπόδια που παραδο-
σιακώς όρθωνε η οθωμανική κυριαρχία: Ακόμη και καμπάνες ηχούσαν ελεύθε-
ρα 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 αρ-
γότερα, 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



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

28

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 εκκλησια-
στικής ιεραρχίας -γνώρισμα χαρακτηριστικό γενικώς των κλεφτών της Τουρ-

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. 
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κοκρατίας100- συμβάδιζε στην ψυχή του με την πλήρη κατανόηση των διδαγ-
μάτων 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 Πατέ-
ρας που ποτέ δεν εχθρεύεται ούτε ξεχνάει τα παιδιά Του·102 πως όλοι οι άνθρω-
ποι έχουνε «τὸ φύσημα τοῦ Θεοῦ» και, συνεπώς, πρέπει κανείς να τους φέρεται 
αναλόγως.103 Και τέλος, μεγαλοφυώς και πλήρως απολακτίζοντας τους σχετι-
κούς 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 Κολοκο-
τρωναίοι είχαν κυριολεκτικώς αποδεκατιστεί:

«Ἀπὸ τὰ 36 πρωτοξαδέλφια [τοῦ Γέρου] μόνον 8 ἐγλύτωσαν, οἱ ἄλλοι ἐχάθη-
καν ὅλοι. Δὲν εἶναι διάσελο [στὸν Μοριά], ὁποὺ δὲν εἶναι θαμμένος Κολοκο-
τρώνης, χωριστὰ τὰ δευτεροξαδέλφια, φίλοι, θεῖοι καὶ λοιποὶ χαμένοι»…105

Έτσι, ο Γέρος μας, συνειδητοποιώντας πως «ὁ τόπος του δὲν τὸν χωροῦ-
σε» πια, άφησε τον Μοριά και έφυγε στα Επτάνησα. Θα επέστρεφε στην πα-
τρίδα 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 ευρωπαϊ-
κής πολιτικής, η εκεί διαβίωση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη υπήρξε προπα-
ρασκευαστικό 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 Αλέξαν-
δρου 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 στρα-
τό,110 μη θέλοντας να εμπλακεί σε ευρωπαϊκές συρράξεις γενικώς και «να πολε-
μήσει 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 πελοποννη-
σιακά 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 ενσωμα-
τώθηκαν στη Γαλλική Αυτοκρατορία - και αυτό επέφερε την ανάκληση «τῶν 
ἐγγράφων» με τα οποία ήταν εφοδιασμένοι οι Έλληνες κουρσάροι.116 Ο Κο-
λοκοτρώνης πάντως συνέχισε για ένα διάστημα τη θαλάσσια πολεμική του 
δράση, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο εκείνου του χρόνου117 να συμβεί γεγο-
νός 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 φρε-
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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 ση-
ματοδότησε 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 Ανατο-
λή.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 μά-
τια 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 πε-
ριμένει 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 Κε-
φαλλονιά 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 χα-
ρακτήρα αυτόχρημα χιμαιρικό.124 Νέα κατάσταση διαμορφωνόταν στα Επτά-
νησα 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 Βρεταν-
νία 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 
επιμελη τείας των βρεταννικών δυνάμεων που δρούσαν στα Ιόνια Νησιά, μόλις 
έφτασε στη Ζάκυνθο, ζήτησε να τον γνωρίσει. Και ο Κολοκοτρώνης, φεύγο-
ντας κρυφά από τη Λευκάδα που ακόμη κατείχαν οι Γάλλοι, τον συνάντησε και 
συνεννοήθηκε μαζί του. Έτσι ιδρύθηκε αγγλικό στρατιωτικό σώμα, το «Ελα-
φρό 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 συ-
νέχεια έγινε ταγματάρχης.126 Τη στολή του σώματος αυτού, περικεφαλαία, κόκ-
κινο αμπέχωνο «σκωτικού τύπου», επωμίδες, φουστανέλα και, ακόμη, θώρακα, 
τη φορούσε ο Κολοκοτρώνης μέχρι το τέλος της ζωής του - και με αυτήν κη-
δεύτηκε 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 «ρωσι-
κής 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 παραχωρή-
θηκε σε Έλληνες πλοιοκτήτες να υψώνουν ρωσική σημαία στα σκάφη τους. 
Πολλοί από τους τελευταίους όμως, κυρίως Υδραίοι, προχώρησαν ακόμη πε-
ρισσότερο 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 δια-
σπούσαν 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, ευ-
θύς 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, ανέ-
λαβε 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 
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εμπορικές. Μία «ἀναφορὰ» προς τη βρεταννική κυβέρνηση, την οποία είχε συ-
νυπογράψει μαζί με άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς, ζητώντας τη βοήθεια του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην απελευθέρωση της Ελλάδας, είχε μείνει χωρίς απά-
ντηση. 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 εκ-
στρατεία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη που κατέληξε στην απελευθέρωση της 
Καλαμάτας (23 Μαρτίου).138

Σε αντίθεση, βέβαια, από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ο Μοριάς συνι-
στούσε ιδεώδη εστία επαναστατική. Οι εξεγερμένοι δεν ήταν εξαρτημένοι από 
«βοήθεια ξένων», όπως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στη Μολδοβλαχία. Πράγμα-
τι, 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 χερσονή-
σου, με κορυφαίες την Ενετοκρατία (1685-1715) και τα Ορλωφικά, είχαν κα-
θοριστικώς 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 Πελοπον-
νήσου ήταν λίγοι και αποκαρδιωμένοι, η τραγική κατάληξη της εξέγερσης του 
1770 παρέμενε ζωντανή στις μνήμες των Ελλήνων. Χρειαζόταν λοιπόν προ-
σωπικότητα 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 βασι-
λικό αξίωμα της χώρας που πήγαινε να ελευθερωθεί. Ορθώς -και ευτυχώς- 
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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 φορώ-
ντας 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 αξιωματι-
κού 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 «εύγλωτ-
τα 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 Κολο-
κοτρώνης, εάν δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγαλοφυής, υπήρξε ιδιοφυής. Δεν ήταν 
αγράμματος, όπως συχνά υποστηρίζεται: Μόνο ως «ολιγογράμματος» είναι δυ-
νατόν να χαρακτηριστεί. Και αυτό, δεδομένης της προσωπικότητάς του, συνι-
στά 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 σπουδάζο-
ντας 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 επι-
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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 διαβάζο-
ντας 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 εξιστορού-
νται.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 οὐ-
δαμοῦ… νὰ σπείρῃ, … [ἀλλὰ νὰ μὴ] συγκομίζῃ».151 

Με λίγα λόγια, ο Γέρος μας είχε έμφυτα, μέσα του, τα δύο βασικά γνωρίσμα-
τα του πραγματικού στρατιωτικού ηγήτορα, του όντως στρατηγού:

α) Την ικανότητα να αντλεί διδάγματα από την Ιστορία όλων των -ερευνητι-
κώς 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 τελευ-
ταίου.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 πο-
λεμικά. 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 με-
ταξύ Ελλήνων συγκρούσεις.156 Η στάση του, όταν ο ξεσηκωμένος λαός ήθελε 
να σφάξει τους τουρκολάτρες κοτζαμπάσηδες, είναι χαρακτηριστική. Στην ου-
σία, 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 θρησκευτι-
κές του πεποιθήσεις και οι πολιτικές του ιδέες;

✽      ✽      ✽

Το πρώτο που έρχεται «κατὰ νοῦν», όταν κανείς εντρυφήσει στην προσωπικό-
τητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, είναι το περίφημο των Αρχαίων:

«Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ»!

Εάν πράγματι υπήρξε Νεοέλληνας «κομμένος και ραμμένος» πάνω στα με-
γάλα πρότυπα της Αρχαιότητας, αυτός ήταν ο Γέρος μας του Μοριά. Όπως ο 
Αριστοτέλης,159 αντλούσε γνώση ερευνώντας «πάντα τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοη-
τά». 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 θέα-
τρο κατάμεστο ακούστηκαν στίχοι που τον λοιδωρούσαν,162 έτσι και ο Κολοκο-
τρώνης, 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 μεγά-
λος για να ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική:

«Ἁπλοῦς, ἀθῷος καὶ ἤπιος ὡς βρέφος, ἵστατο ὡς ξένος παρεπίδη-
μος 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 αφορι-
στεί από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - και άρση του αφορισμού 
έγινε όχι de jure αλλά μόνο de facto. Και συνέπεια της κατάστασής του αυτής 
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υπήρξε η -διστακτική- προσέγγιση του Προτεσταντισμού στην οποία επι-
δόθηκε. 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 βασισμέ-
νη 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 διχα-
σμός του ήλθε στην επιφάνεια κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάν-
νη Καποδίστρια. Υπήρξε ο Γέρος ένας από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές 
του Κυβερνήτη· και αυτό, όταν ο «ἀπὸ ἐτῶν» γνώριμος και συμπαραστάτης 

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.
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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 Ρωσι-
κή Γη ήταν ορθόδοξη, το Πατριαρχείο Μόσχας όμως είχε de facto καταργηθεί, 
κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, από τον Πέτρο Ά  τον Μέγα, που το θεωρούσε 
σοβαρό πρόσκομμα στον εκσυγχρονισμό της επικράτειάς του. Ο Κολοκοτρώ-
νης 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 εκ-
θύμως αναγνώριζε την κοσμοϊστορική σημασία της Γαλλικής Επανάστασης, 
καταλάβαινε ότι μόνο στο πλαίσιο αυταρχικού καθεστώτος η Ελλάδα μπορού-
σε 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 πληθυ-
σμού της Τριπολιτσάς ούτε δίστασε να στρέψει τα όπλα εναντίον των Ελλή-
νων που, κατά τα τέλη του Αγώνα, είχαν λιποψυχήσει. Σαν προσωπικότητα 
«προφητικών διαστάσεων» που ήταν, ήξερε ότι μία νέα τάξη πραγμάτων δεν 
θεμελιώ νεται παρά μόνο στην οριστική εξάλειψη της παλαιάς. Και καταλάβαι-
νε ότι, όποτε ο λαός πισωγυρίζει, ο ηγέτης οφείλει ενόπλως να τον ξαναφέρει 
στον «σωστό δρόμο».173 

✽      ✽      ✽

Ψυχικώς ατενίζοντας την προσωπικότητά του, πού συμπερασματικώς καταλή-
γει κανείς; 

Σε τούτο: Άνθρωπο με ψυχή μεγαλύτερη από εκείνη του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη

«οὐκ ἔφυσεν ἡ Ἑλλάς».
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Δημήτρη Παυλόπουλου

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ✽

Πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία 
Marc για το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) Μάρκος Δραγού-

μης, 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 εξω-
ραϊσμένες προσωπογραφίες του που τις υπαγόρευσε ο θρύλος του μεταγενέ-
στερου αφηρωισμού του; 

Σε διάλεξή του ο δικαστής του Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο, Γεώργιος Τερ-
τσέτης (1800-1874), τον περιέγραφε ως εξής: «εἶχε βλέμμα ζωηρόν, […]. Θυ-
μωμένος 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 υπο-
λοχαγός, εθελοντής αντιστράτηγος του βαυαρικού εκστρατευτικού σώματος 



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

50

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 Τροι-
ζηνία, 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 (1804-
1877) στο Μόναχο και κυκλοφορήθηκε το 1831 σε δίγλωσσο (γερμανογαλ-
λικό) λεύκωμα. Το λεύκωμα περιελάμβανε είκοσι τέσσερις λιθογραφίες - δε-
καοχτώ 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 τελευ-
ταίο 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 απο-
κείμενο 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 σπου-
δαίο Έλληνα ζωγράφο Νικόλα Γύζη (1842-1901), ο οποίος είχε διατελέσει από 
το 1888 καθηγητής Ζωγραφικής στη Βασιλική Βαυαρική Ακαδημία Καλών Τε-
χνών, στο Μόναχο. Ο Γύζης τον παρότρυνε να τα δώσει στην Εθνική Πινακο-
θήκη 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 Κολοκο-
τρώνη 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 περι-
ληφθεί σε οδοιπορικό του Hervé το 1837.11 

Λιγότερο γνωστός φαίνεται ότι είναι ο τύπος του αγριωπού οπλισμένου Κο-
λοκοτρώνη από το σχέδιο του Γάλλου συνταγματάρχη Olivier Voutier (1796-
1877), έργο του 1823,12 που το έχουν χαλκογραφήσει οι γιοι του Γάλλου χαρά-
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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 Πε-
λοποννήσου κοντά στον Δημήτριο Υψηλάντη και στον Κολοκοτρώνη, τον 
οποίο και αποτύπωσε, ανάμεσα σε άλλες είκοσι τρεις μορφές Ελλήνων αγω-
νιστών - 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 Βού-
ρου-Ευταξία15 και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ενώ των επιχρωματισμέ-
νων λιθογραφιών του Bouvier βρίσκονται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.16 Ζωγραφικό έργο αγνώστου με πρότυπο επιχρω-
ματισμένη λιθογραφία του Friedel βρίσκεται στη Συλλογή Μιχάλη και Δήμη-
τρας 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 Κολο-
κοτρώνη 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 τέσ-
σερις 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 Εθνο-
λογική Εταιρεία της Ελλάδος28 και εκτίθενται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,29 
ενώ μία εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη.30 Το 1926 ο πρεσβευτής της Ελλά-
δος 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, συ-
νοδεύοντάς 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 συνθέ-
σεις 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 (1811-
1879)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 φιλελ-
ληνικών κύκλων.41 Τα έργα αυτά τα ζωγράφισε ο Hess και στα Νέα Ανάκτο-
ρα, 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 υπερέ-
νταση στην όλη στάση του, αναμένοντας την τουρκική υποχώρηση, που τη 
γλεντούν με χορό και με τραγούδι τα παλληκάρια του στην περιοχή των Μύ-
λων· στο βάθος διακρίνονται το Ναύπλιο και το Παλαμήδι.44 Τελείως διαφορε-
τική είναι η απεικόνιση του Κολοκοτρώνη από τον Hess στο ωοειδούς σχήμα-
τος 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 διευθυ-
ντής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Ιωάννης Αλ. Μελετόπουλος (1903-
1980) ζήτησε το 1968 από τον γλύπτη, καθηγητή της Γλυπτικής στην Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών Γιάννη Παππά (1913-2005) να το συντηρήσει και να 
βγάλει αντίγραφά του σε χαλκοκασσίτερο για να τα δωρίσει στο Εθνικό Ιστο-
ρικό Μουσείο47 και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Ο Παππάς για να μην τα-
λαιπωρήσει 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 Ελ-
λάδα 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 Αθή-
να, στην οδό Σταδίου 17, Βασιλική Τυπογραφία και Λιθογραφία.51 Αντίτυπό 
του βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.52
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Τον ίδιο χρόνο, το 1843, και με την ίδια αφορμή, την απώλεια του Κολο-
κοτρώνη, ο Σπυρίδων Φουσκίδης (π. 1820-μετά το 1847) δούλεψε δύο λιθο-
γραφίες 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 ζα-
κυνθινής οικογένειας Νικόλαος Βαρβιάνης (1898-1980), περιλαμβάνεται και 
το ονοματεπώνυμο του Κολοκοτρώνη.57 Τη στιγμή της ορκωμοσίας του Κο-

Αριστερά: Karl Krazeisen - Franz Seraph Hanfstaengl, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1826-31, λιθογραφία. 
Δεξιά: Francis Hervé - James William Gilles, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1837, λιθογραφία.
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λοκοτρώνη την 1η Δεκεμβρίου 1848 από τον Αργυρόπουλο, με παρόντα τον 
Αναγνωσταρά (Χρήστο Αναγνώστη Παπαγεωργίου, 1760-1825), την έχει απο-
τυπώσει 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 (1816/19-
1878) 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 γερο-
ντική 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 Κολο-
κοτρώνη, 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) προτο-
μή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στα κιγκλιδώματα των δύο εξωστών της εσω-
τερικής 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 εκτί-
θεται 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 αν-
δριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Πρώτη ιδέα ήταν ως βάθρο του ανδριά-
ντα να μπει βράχος από τα Δερβενάκια, όπου ο Κολοκοτρώνης έδωσε με τους 
άνδρες του νικηφόρα μάχη εναντίον των Τούρκων το 1822. Τα γύψινα προπλά-
σματα τεσσάρων γλυπτών που είχαν υποβληθεί αξιολογήθηκαν από αλλοδα-
πούς 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 στρα-
τιωτικός 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 καταγω-
γή 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 φιλοτε-
χνημένη από τον ζωγράφο Νέστορα Λ. Βαρβέρη (1867-1954), που χρονολογεί-
ται 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 χαλκο-
κασσίτερο, 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), πα-
τέρας 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 Σώ-
χο (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 Κα-
τσίμπαλη (π. 1840-μετά το 1895), Γ. Βαρβιτσιώτη και Ηλία Πουλόπουλο (1850-
1930), για τον αθηναϊκό ανδριάντα.72 Με αναφορά Αθηναίων προς τον δήμαρ-
χο 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 «Πυθαγό-
ρας» 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), συγκε-
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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 δεύ-
τερο 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 Κολοκοτρώ-
νη 25), επί δημαρχίας Σπύρου Γ. Μερκούρη, στις 27 Απριλίου 1904, χωρίς πανη-
γυρικά 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 συγ-
χωροχάρτια. 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 παραχω-
ρήθηκαν από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με τη φροντίδα του καθη-
γητή της Γλυπτικής στη Σχολή Θωμά Μ. Θωμόπουλου (1875-1937), το 1926 
στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγε-
λιστρίας 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 χώ-
ρει / γενναίε στρατηγέ / ανά τους αιώνας / διδάσκων τους λαούς / πώς οι δού-
λοι / γίνονται ελεύθεροι» και στην οπίσθια όψη του: «Τον χαλκούν τόνδε ανδρι-
άντα / οι απανταχού Έλληνες / κοινώ εράνω / ανίδρυσαν / 1904». Το 1954, επί 
δημαρχίας Κωνσταντίνου Νικολόπουλου (1890-1972), ο ανδριάντας μετατοπί-
στηκε 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 ανδριά-
ντα 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 γιορτά-
στηκαν, 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 Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη μεγάλη αίθουσα τελετών του.81 Από το 
1997 έως το 2001 το κόμμα της Χρυσής Αυγής έκανε στον ανδριάντα τη συγκέ-
ντρωσή της για τα Ίμια.82 Το 2000, στο πλαίσιο του έργου «Περιβαλλοντικές 
Επιπτώσεις και Προστασία των Υπαίθριων Μπρούντζινων Μνημείων στην Ελ-
λάδα», 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 συντη-
ρήθηκε από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης του Τεχνο-
λογικού 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 εκτε-
θεί 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 βά-
ση του και το κατέβασαν για συντήρηση. Επί επτά μήνες έγιναν οι προβλεπόμε-
νες 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 συνθήμα-
τα 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 Κολοκοτρώ-
νης 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 τίτ-
λου της έκδοσης.90 

Το 1892 ο Σώχος δημιούργησε, προφανώς μελετώντας τον έφιππο ανδριά-
ντα του, καθώς είναι σε πατιναρισμένο στο χρώμα του χαλκού γύψο, ενώ απει-
κονίζεται και στον πίνακα του Νέστορα Λ. Βαρβέρη, ρεαλιστική προτομή του 
Κολοκοτρώνη ασκεπούς, έργο το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο Τηνίων Καλλι-
τεχνών του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.91 

Τον ίδιο χρόνο, το 1892, δημοσιεύεται στον πρώτο τόμο βιβλίου του δημο-
σιογράφου Επαμεινώνδα Κ. Κυριακίδου (1861-1939) για τον σύγχρονο Ελλη-
νισμό, 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 φα-
γεντιανή που απεικονίζει τον Κολοκοτρώνη έφιππο να τον περιβάλλουν σε 
κυκλικό περιμετρικό πλαίσιο οι προτομές του Διάκου, του Νικηταρά, του Αν-
δρούτσου 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 Κολο-
κοτρώνη 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 πρόλο-
γο του καθηγητή της Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σπυρίδω-
νος 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 ξά-



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

62

δελφος του Λάζαρου Ν. Σώχου, Λάζαρος Αναστ. Σώχος (1862-1939),97 φιλο-
τέχνησε 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 Λονδί-
νο η αναμνηστική έκδοση για την εκατονταετηρίδα της ελληνικής ανεξαρτη-
σίας, 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 Κο-
λοκοτρώνη στην Τρίπολη, όπου πρωτοστάτησε ο Κολοκοτρώνης,99 αποφασί-

Λάζαρου Ν. Σώχου, Προ της Μάχης των Δερβενακίων – Η Μάχη των Δερβενακίων, 1904, χαλκοκασσί-
τερος, Πλατεία Κολοκοτρώνη, Παλαιάς Βουλής (Εθνικού Ιστορικού Μουσείου). 
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στηκε να στηθεί εκεί έφιππος ανδριάντας του σε χαλκοκασσίτερο. Μολονότι 
συγκροτήθηκε ερανική επιτροπή, με πρόεδρο τον δήμαρχο της πόλης, ο πό-
λεμος του 1940 θα ανέτρεπε κάθε σχεδιασμό. Μεταπολεμικά, κατά τη δεκαε-
τία του 1950, το θέμα ήρθε πάλι στο προσκήνιο. Βασιλικό διάταγμα του 1952 
καθόριζε εικοσιπενταμελή ερανική επιτροπή, με επικεφαλής τον μητροπολί-
τη 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 Μι-
χάλης Τόμπρος (1889-1974), ενέκρινε τη μακέτα και υπογράφτηκε προσύμφω-
νο. 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 πά-
νω 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 κό-
στος του ανδριάντα και του βάθρου του ανήλθε σε 1.500.000 δρχ.102 

Το 1936 ο Τηνιακός γλύπτης Ιωάννης Εμμ. Βούλγαρης (1884-1960) φιλο-
τέχνησε 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 Εμ-
μανουήλ 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 Κό-
ρινθο, Γεώργιου Θ. Δημητριάδη του Αθηναίου (1880-1941), με δαπάνη των δή-
μων 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 - Δερβενά-
κια 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 πλα-
τεία 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 Αθη-
ναίου.108 

Το 1938-39 χρονολογείται το εκτεταμένο τοιχογραφικό σύνολο που αποτε-
λείται από εξήντα πέντε μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα του ελληνικού συ-
νεχούς 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 με-
ταξικής περιόδου για την «ελληνικότητα».110 Ένα από τα απεικονιζόμενα πρό-
σωπα 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 Μου-
σείο 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 λιθογρα-
φημένο σκίτσο του Krazeisen.113 Η ξυλογραφία προοριζόταν για έκδοση του 
Υπουργείου Παιδείας. Η έκδοση δεν υλοποιήθηκε και η ξύλινη πλάκα κατα-
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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 ιστο-
ρικά δράματα.115 Μία αχρονολόγητη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, έργο άγνω-
στου 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 Κολοκοτρώ-
νη, 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 (Χρύσαν-
θου/Μέντη Μποσταντζόγλου, 1918-1995) με τίτλο Ο γενναίος ήρως Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης δικαζόμενος εις το Ναύπλιον ως προδότης. Το έργο είναι εμπνευ-
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σμένο από το βιβλίο του Δημήτρη Φωτιάδη (1898-1988) Η δίκη του Κολοκο-
τρώνη,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 λό-
γος της επιλογής αυτής της θέσης είναι ότι στον προκείμενο ναό ο Κολοκο-
τρώνης 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 Μοσχά-
το 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 Αντί-
γραφο 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 κατα-
γωγής του πεθερού της γλύπτριας Κωνσταντίνου Δ. Οικονομόπουλου. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 θα πρέπει να χρονολογηθεί η ορειχάλ-
κινη 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. Κο-
λοκοτρώνη της Δάφνης προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασσίτερο, έργο 
του Δημήτριου Φερεντίνου (1908-1986).131 Η προτομή, προσφορά του Συλλό-
γου Αρκάδων Δάφνης,132 αναπτύσσεται στον τύπο του Hervé. 

To 1972 χρονολογείται προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στην Πλα-
τεία Κολοκοτρώνη, στη διασταύρωση της λεωφόρου Δεκελείας με την οδό 
Τρωάδος, στη Νέα Φιλαδέλφεια, έργο του Θεόδωρου Η. Κολοκοτρώνη (1910-
1993), στον τύπο του Krazeisen.

Το 1976 φιλοτεχνήθηκε για το Μοναστηράκι Αρκαδίας από τον Γιώργο Κα-
λακαλλά (1934) ρωμαλέα προτομή του Κολοκοτρώνη, σε μάρμαρο, στον τύπο 
του Hervé. 

Το 1978 έχει φιλοτεχνηθεί και ενταχθεί στο ηρώο της Καλαμάτας ανδριά-
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Μάνθου Αθηναίου, Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, 1947, χαρτόνι 
και ελαιοχρώματα σε ζελατίνα. 
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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 Κολο-
κοτρώνη, 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 Συλ-
λόγου 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 Κολοκοτρώ-
νης, 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 άκα-
μπτη στη μετωπικότητά της τη μορφή, χωρίς αυτή να έχει αναγνωρίσιμα φυ-
σιογνωμικά 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, ακολου-
θεί 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 υδατογρα-
φία του Γερμανού Carl Anton Joseph Rottmann (1797-1850).138 Η μακέτα του 
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τραπεζογραμματίου οφειλόταν στους Περικλή Σωτηρίου (1940), Βασίλη Σα-
μπατάκο (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 Καραχά-
λιου (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 Παπα-
στεργίου (1953), δωρεά του Συνδέσμου Πελοποννησίων Λάρισας «Ο Μωριάς».

Το 1988 στήθηκε στην Καβάλα προτομή του Κολοκοτρώνη, σε χαλκοκασ-
σίτερο, 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 δημιουρ-
γηθεί μνημείο του Κολοκοτρώνη στο εγκαταλελειμμένο κενοτάφιό του στο 
Ά  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 εορτα-
σμό 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 Ένω-
σης 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 δυ-
σπραγία του παραγγελιοδότη ανέλαβε να την καλύψει το μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της Παγγορτυνιακής Ένωσης, τότε πρόεδρος του Συλλόγου 
Ζυγοβιστινών, καταγόμενος από τον Βλαχορράπτη της Γορτυνίας, βιομήχανος 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος (1909-2001), χορηγώντας στην Ένωση άτοκο δά-
νειο 1.000.000 δρχ.147 Τα αποκαλυπτήρια του μαρμάρινου ανδριάντα, ο οποίος 
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Μίλτου Παπαστεργίου, Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, 1985, χαλκοκασσίτερος, 
προαύλιο ναού Αγίου Βησσαρίωνος 
Λάρισας. 

Ευθύμιου Καλεβρά, Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, 1982, χαλκοκασσίτερος, 
Πάρκο Χριστιανικής Αδελφότητος Νέων 
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ). 
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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 Κολο-
κοτρώνη 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 έφιπ-
πος 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, παλαιότε-
ρου έργου του Νικόλα (Νικόλαου Παυλόπουλου, 1909-1990), σε χαλκοκασ-
σίτερο, 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, εξασφα-
λίζοντας 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 χαλκο-
κασσίτερο, 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 στηρίζε-
ται 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 Βαλ-
τετσιωτών Ελλάδος και Αμερικής. Προτομή σε χαλκοκασσίτερο από τον ανδρι-
άντα αυτόν με το ανάγλυφο του βάθρου του έχει στηθεί στην Πλατεία Ελευ-
θερίας στα Βριλήσσια, δωρεά του Συνδέσμου Αρκάδων Βριλησσίων, και στην 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη,152 δωρεά του Συνδέσμου Αρκά-
δων 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 Πλα-
τεία 25ης Μαρτίου-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Νέου Ηρακλείου, έξω από 
τον σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, μαρμάρινη προτομή του Κολοκο-
τρώνη, 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 Κου-
γιουμτζή (1945), σε ορείχαλκο, στην Πλατεία Αγίας Λαύρας, προς την πλευρά 
της Λεωφόρου Κηφισιάς, με πρωτοβουλία και δαπάνη της Ένωσης Πελοπον-
νησίων 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 (1938-
2015).155 Η προτομή επαναλαμβάνει τον τύπο του Hervé.

Το 2002 διαμορφώθηκε από τον Δήμο Γαλατσίου στη συμβολή της Λεωφό-
ρου 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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προσφορά του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου. Στο κάτω μέρος του χώ-
ρου, γύρω από τον ανδριάντα, έχουν προσαρμοστεί μαρμάρινες πινακίδες με 
χρυσοτυπίες των σταθμών του Γέρου του Μοριά (Τριπολιτσά, Βαλτέτσι, Δερ-
βενάκια, Παλαμήδι). 

Τον ίδιο χρόνο, το 2002, ίσως και ως απάντηση προς τον ομόχρονο ανδριά-
ντα 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 Μή-
τσου, αρπάζοντας και τις περιουσίες τους.156 Ορειχάλκινη μακέτα του ανδριά-
ντα εκτίθεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης», στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων, γενέτειρα του γλύπτη.157 Το 2012 σημειώθηκε μία αθλιό-
τητα στον χώρο του ανδριάντα: άγνωστοι αφόδευσαν κάτω από το μνημείο!158 

Αριστερά: Θεόδωρου Ι. Βασιλόπουλου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1992, χαλκοκασσίτερος, Αρκαδικό 
Αργολίδας. Δεξιά: Κώστα Ρόθου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1997, χαλκοκασσίτερος, Πλατεία Δημη-
τρίου Πλαπούτα Άργους. 
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Το 2003 αποκαλύφθηκε στην πλατεία του ναού της Αγίας Σωτήρας, στον 
Άκοβο Αρκαδίας, προτομή του Κολοκοτρώνη, έργο του αλβανικής κατα-
γωγής 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 απο-
κτώντας 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 Κο-
λοκοτρώνης».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 Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου (1939), στον τύπο του Hervé, στήθηκε στην Πλατεία 
Αγίας Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρκάδων Αγίας Παρα-
σκευής 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 χαλκοκασ-
σίτερο, δωρεά του Συλλόγου Πελοποννησίων Βορείου Ελλάδος.164 Ο Κολοκο-
τρώνης απεικονίζεται στον τύπο του Hervé, πάνω σε ορμητικό άλογο, κρατώ-
ντας 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-Τζαβά-
ρα, 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 Κολοκο-
τρώνης 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 φιγού-
ρες 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 ναϊσκόμορ-
φου 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 μου σείου 
των εθνικών αγώνων.171 Υλικά του σιδηρού σκελετού, στημένου στο κέντρο κυ-
κλικού 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 Κο-
λοκοτρώνη, 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 ει-
κονογραφικό τύπο του Hervé έχουν στηθεί, επίσης, στην πλατεία του αρκα-
δικού χωριού Χρυσοβίτσι, όπου ο Κολοκοτρώνης το 1821 διορίστηκε αρχι-
στράτηγος 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 Τρίπο-
λης και στο προαύλιο του ναού του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης, έργα του Κ. 
Παλαιολόγου, αντίγραφα της προτομής του στην Αγία Παρασκευή, με χορη-
γό τον Σταύρο Παπαγεωργίου∙ στη συμβολή των οδών Κοραή και Ιερομάρτυ-
ρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε´ στην Κω, που προηγουμένως βρισκόταν στην 
Πλατεία 25ης Μαρτίου, στην είσοδο του ξενοδοχείου «Αλεξάνδρα», δωρεά 
των εν Κω Πελοποννη σίων.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 προτο-
μή, 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 απο-
δοχή αυτή τη δείχνουν μεταπολεμικά υφαντά, φιλοτεχνημένα από λαϊκούς χει-
ροτέχνες, 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 τσο-
πάνος, από την περιοχή της Κορώνης, σε σταυρόσχημη αμφιπρόσωπη ρόκα,182 
έργο σε ιδιωτική συλλογή, στη μία όψη της οποίας έχει σκαλίσει τον Κολοκο-
τρώνη 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 χαρ-
τοποιίας Ευάγγελου Λαδόπουλου,183 της Μακεδονικής Χαρτοποιίας Α. Χασ-
σίδ & 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 συσσω-
ματώσεων, 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 επι-
στολικά 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 Μο-
ριά: τον έφιππο ανδριάντα του, που τον μνημονεύσαμε σε γελοιογραφία του Φ. 
Δημητριάδη τη δεκαετία του 1950, τον εντοπίζουμε σε γελοιογραφία του Μιχά-
λη 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 (Αντώ-
νης 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. Κο-
ντόπουλο και Κώστα Μαλάμο (1913-2007), έκδοση της Ατλαντίδος των αδελ-
φών Πεχλιβανίδη,193 τις οποίες τις έβλεπε κανείς αναρτημένες σε τοίχους σχο-
λικών 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 Δη-
μήτρη Βόρρη και άλλων δύο δημιουργών, των Νάσου Βακάλη και Γιώργου Καλ-
λή: 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 Ναύ-
πλιο 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 Αρ-
βανίτες.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 Κολοκο-
τρώνη 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.



81

Επισημειώσεις

  ✽ Ευχαριστώ και από τη θέση αυτήν τη φοιτήτριά μου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία-Ευγενία Κουρούσια, η 
οποία εντόπισε και φωτογράφισε τα πελοποννησιακά γλυπτά με τη μορφή του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη συμπλήρωση του όλου γλυπτού εικονο-
γραφικού υλικού για τον Γέρο του Μοριά. Ευχαριστώ ακόμα τους φίλους Αργύρη Βουρνά, 
Κωστή Λιόντη και Στέφανο Λουμάκη για την παροχή στοιχείων.

  1.  Βάλιας Νικολάου, «Έρευνα Marc για ΚΕΦΙΜ: Μόνο ένας στους δέκα Έλληνες πιστεύουν 
ότι ο μέσος πολίτης γνωρίζει την ιστορία της παλιγγενεσίας. Ένα ξέρουμε… ότι δεν ξέ-
ρουμε για το 1821», Ελεύθερος Τύπος, 9 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με την τηλεοπτική σειρά 
του ΣΚΑΪ «Μεγάλοι  Έλληνες» (2008-09), ο Κολοκοτρώνης έρχεται τρίτος στις προτιμή-
σεις των τηλεθεατών, με 84.007 ψήφους. Βλ. «ΣΚΑΪ. Μέγας Αλέξανδρος: Ο μεγαλύτερος 
Έλληνας», skai.gr, 19 Μαΐου 2009 (28 Αυγούστου 2020)∙ Δημήτρη Δημητρόπουλου, «Ο 
“Γέρος του Μοριά”: Κτίζοντας μία πατρική φιγούρα του έθνους», ήλιος. Αποθετήριο Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών, 2012, σ. 69 (helios-eie.ekt.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2020). 

  2.  Η μορφή του Κολοκοτρώνη έχει μελετηθεί, όσο γνωρίζουμε, μόνο ως προς τα ελληνικά 
χαρακτικά. Βλ. Νίκου Γρηγοράκη, «Η μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε χαρακτικά 
από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες (Συμβολή στην εικονογραφία)»,  Ένωση Τριπολιτών 
Αττικής, Ημερολόγιο 1993 [Τέχνη & Ιστορία. 35 Χρόνια (1975-2010). Κείμενα - Καταγρα-
φές, Αρκαδία - Τρίπολη - Μάνη - Αγέρανος - Κεραμική - Μεταλλοτεχνία - Ξυλογλυπτική 
- Ελιά - Οίνος - Ex Libris - Φωτογραφία, τ. Β΄, Αθήνα 2018, σ. 393-394]. 

  3.  Δημήτρη Δημητρόπουλου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αθήνα ²2019, σ. 130, 132 [Τα Νέα. 
Ιστορική Βιβλιοθήκη. Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας, τ. 2.] 

  4.  Για την τεχνική της λιθογραφίας βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, Χαρακτική - Γραφικές Τέ-
χνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - Γλωσσάρια Όρων, Αθήνα ³2011, σ. 110-112. 

  5.  Ο τίτλος του: Bildnissse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen, nebst einigen Ansichten 
und Trachten nach der Natur - Portraits des Grecs et des Philhellènes les plus célèbres, suivis 
de quelques vues et costumes dessinés d’après nature. 

  6.  Ζαχαρία Παπαντωνίου, «Ο κόσμος της τέχνης. Ο Κρατζάιζεν και το εικοσιένα», Ελεύθε-
ρον Βήμα, 23 Μαΐου 1926· Πάνου Καραβία, «Η Ελληνική Επανάσταση εμπνεύστρια δύ-
ναμη στις τέχνες. Μια δοκιμή αξιολογημένης κατάταξης», Νέα Εστία, τχ. 1043, Χριστού-
γεννα 1970, σ. 123-124∙ Λεύκωμα της Ελληνικής Ιστορίας, 1828-1922, κείμενα-επιμέλεια 
Ιωάννης Μελετόπουλος, Αθήνα 1976, σ. 53· Στέλιου Λυδάκη, «Θεόδωρος Βρυζάκης, το 
έργο του και η εποχή του», Από τον 19ο αιώνα στον 20ό, Αθήνα 1974, σ. 73 [Οι Έλληνες 
Ζωγράφοι, τ. 1]∙ του ίδιου, Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ός αιώνας), 
Αθήνα 1976, σ. 69 [Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 3]· Ηλία Γ. Μυκονιάτη, Το Εικοσιένα στη ζω-
γραφική. Συμβολή στη μελέτη της εικονογραφίας του Αγώνα, διδακτορική διατριβή, Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 125, 142-143, σημ. 95∙ 
Τώνη Σπητέρη, Τρεις αιώνες νεοελληνικής τέχνης, 1660-1967, τ. Ά , Αθήνα 1979, σ. 185-
187∙ Καρλ Κρατσάιζεν, Προσωπογραφίες Ελλήνων και φιλελλήνων αγωνιστών, προλεγό-
μενα Π.[αντελής] Πρεβελάκης, Αθήνα 1980, ²1996· Φίλιππου Μαζαράκη-Αινιάνος, «Φι-
λέλληνες και Αγωνιστές: Η σειρά των σχεδίων του Karl Krazeisen και λιθογραφιών του 
Franz Hanfstaengl», Αθήνα-Μόναχο. Τέχνη και Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, κατάλογος 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

82

έκθεσης, επιμέλεια Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 2000, σ. 402-404· Μιλ-
τιάδη Μ. Παπανικολάου, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, 18ος και 19ος αιώνας, Αθήνα 
2002, σ. 63-64, εικ. 44∙ του ίδιου, Η ελληνική τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα. Ζωγραφική 
- Γλυπτική, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 57-59, εικ. 42∙ Μαριλένας Ζ. Κασιμάτη, «Οι αυθεντι-
κές μορφές των ελλήνων και φιλελλήνων αγωνιστών του ’21, όπως τις είδε ο βαυαρός 
λοχαγός Karl Krazeisen», Karl Krazeisen. Οι αυθεντικές μορφές των ηρώων του ’21. Σχέ-
δια, υδατογραφίες, λιθογραφίες, 1826-1831, κατάλογος έκθεσης, επιμέλεια Μαριλένα  
Ζ. Κασιμάτη, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Παράρτημα Ναυ-
πλίου, Αθήνα 2005, σ. 9, 11, 16-17· Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
Δήμητρας Κουκίου-Μητροπούλου, Οι Έλληνες του Adam Friedel. Προσωπογραφίες Αγω-
νιστών της Ελληνικής Επανάστασης, πρόλογος Ι.[ωάννης] Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Αθή-
να ²2014, σ. 17-19∙ Δημήτρη Παυλόπουλου, «Ο φιλελληνισμός στις εικαστικές τέχνες. 
Δοκιμή προσέγγισης», Οδηγός Εκπόνησης Εργασίας. Προπτυχιακή - Μεταπτυχιακή Ερ-
γασία - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Διδακτορική Διατριβή. Συγγραφή - Πα-
ρουσίαση - Υποστήριξη, Αθήνα 2017, σ. 80· Ημερολόγιο 2020. Η αγιογραφία του Αγώνα. 
Οι εικόνες των αγωνιστών του εικοσιένα από τον Καρλ Κρατσάιζεν, δίγλωσση έκδοση, 
κείμενα-επιλογή έργων-επιμέλεια Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Αθήνα 2020, σ. 9, 11. 

  7.  Μαριλένας Ζ. Κασιμάτη, ό.π., σ. 16. 
  8.  Ζαχαρία Παπαντωνίου, ό.π.· Μαριλένας Ζ. Κασιμάτη, ό.π., σ. 11· Δημήτρη Παυλόπουλου, 

ό.π.
  9. Ευθύμιου Τσιλιόπουλου, «Η περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη και το 1ο Ελληνικό Σύνταγ-

μα Πεζικού», SLpress.gr, 26 Μαρτίου 2020 (https://slpress.gr/idees/i-quot-perikefalaia-
quot-toy-kolokotroni-kai-to-1o-syntagma-ellinikoy-elafroy-pezikoy/, 31 Αυγούστου 
2020). 

10.  Το λεύκωμα, ιδιοκτησίας Στέφανου Βαλλιάνου, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1971, με σχόλια 
του Στέλιου Α. Παπαδόπουλου και της Αγάπης Καρακατσάνη (Η Ελεύθερη Ελλάς και η 
«Επιστημονική Αποστολή του Μορέως»: Το Λεύκωμα Πεϋτιέ της Συλλογής Στεφάνου Βαλ-
λιάνου). Βλ. και Βέργος. Δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής και Γλυπτικής, Ιστορικών, 
Φιλελληνικών και Λαογραφικών Αντικειμένων, τ. 45, Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού, 24 
Σεπτεμβρίου 2020, σ. 108, αρ. 107. 

11.  A residence in Greece and Turkey; with notes of the journey through Bulgaria, Servia, 
Hungary, and the Balkan, by Francis Hervé, Esq. Illustrated by tinted lithographic engravings, 
from drawings by the author, τ. 1, Λονδίνο 1837· Δημήτρη Παυλόπουλου, «Από την ξυ-
λογραφία στην τσιγκογραφία. Βιοτέχνες χαράκτες που συνέβαλαν στην εικονογράφηση 
εντύπων», Η Καθημερινή (Επτά Ημέρες), επιμέλεια Κωστής Λιόντης, 7 Απριλίου 1996 [Η 
Καθημερινή (Επτά Ημέρες), τ. ΛΗ': Ελληνικό Βιβλίο, Αθήνα 2001, σ. 32]. 

12.  Για την έκδοση Mémoires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs, Παρίσι 1823. 
Βλ. Τώνη Σπητέρη, ό.π., σ. 187. 

13.  Εικονογραφεί την Histoire de la Régéneration de la Grèce του Γάλλου φιλέλληνα ιατρού, 
περιηγητή, διπλωμάτη και συγγραφέα François-Charles-Hugues-Laurent Pouqueville 
(1770-1838), τ. 2, Παρίσι 1824, σ. 282. Βλ. Πάνου Καραβία, ό.π., σ. 124∙ Loukia Droulia, 
Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre de l’ indépendance grecque, 1821-1833, Αθή-
να 1974, αρ. 559-562· Leonora Navari, Greece and the Levant. The Catalogue of the H. M. 
Blackmer Collection of Books and Manuscripts, Λονδίνο 1989, αρ. 1345· Leonora Navari, 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

83

Greek Civilization through the Eyes of Travellers and Scholars, Αθήνα 2003, αρ. 580· Δη-
μήτρη Δημητρόπουλου, ό.π., σ. 19. Βλ. επίσης Νίκου Γρηγοράκη, Θέματα και Εκθέματα 
Τέχνης και Ιστορίας, Αθήνα 2008, σ. 248. 

14.  Adam de Friedel, The Greeks. Twenty-four Portraits in four parts of six portraits each, of the 
Principal Leaders and Personages who have made themselves most conspicuous in the Greek 
Revolution, with or without biographical descriptions, Λονδίνο 1832. Βλ. και Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Δήμητρας Κουκίου-Μητροπούλου, ό.π., σ. 16-17, 24-
25, 180-181∙ Νίκου Δ. Πλατή, μικροΜέγα Κολοκοτρωνέικο. Βασισμένο κυρίως στις λέξεις, 
στις φράσεις και τις μνήμες που ανασύρει ο γέρος του Μοριά στα Απομνημονεύματά του 
και εμπλουτισμένο με τις ιστορικές εκείνες μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν ως κοινό 
τους γνώρισμα το αξιόπιστο του λόγου τους, Αθήνα ²2020, σ. 24. 

15.  Μουσείο Βούρου-Ευταξία (της Πόλεως των Αθηνών), Οδηγός, Αθήνα 1994, σ. 122, αρ. 
667 (Δημήτρης Παυλόπουλος).

16.  Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Δήμητρας Κουκίου-Μητροπούλου, ό.π., 
σ. 65, 84-85, 148-149, 180-181, 253. 

17.  Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου, Καλλιτεχνικές εκδοχές του φιλελληνισμού. Η Συλλογή Μιχά-
λη και Δήμητρας Βαρκαράκη, Αθήνα 2015, σ. 77, 212, αρ. 45.

18.  Ηλία Μυκονιάτη, ό.π., σ. 125, 143, σημ. 98∙ Τώνη Σπητέρη, ό.π., σ. 184, 349, σημ. 26Α∙ 
Risorgimento greco et filellenismo italiano, Lotte-Cultura-Arte, κατάλογoς έκθεσης, Palazzo 
Venezia, επιμέλεια Κατερίνα Σπετσιέρη-Beschi, Ρώμη 1986, σ. 232-237∙ Νίκου Δ. Πλατή, 
ό.π., σ. 24, 48. 

19.  Collection de portraits des personages Turcs et Grecs les plus renommés soit par leur cruauté, 
soit par leur bravoure dans la guerre actuelle de la Grèce dessinés d’après nature par Boggi, 
Παρίσι 1828. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Δήμητρας Κουκίου-Μη-
τροπούλου, ό.π., σ. 17. Το λεύκωμα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. Βλ. Τώνη Σπητέρη, 
ό.π., σ. 349, σημ. 26Α. 

20.  Γεώργιου Τσούλιου, Ιστορικόν Λεύκωμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1970, σ. 
222· Νίκου Γρηγοράκη, «Η μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη», ό.π. [αναδημοσίευση: 
του ίδιου, Τέχνη & Ιστορία, ό.π., σ. 393∙ Δημήτρη Δημητρόπουλου, ό.π., σ. 94].

21.  Η Καθημερινή, 12 Οκτωβρίου 1930.
22.  Λεύκωμα της Ελληνικής Ιστορίας, 1828-1922, ό.π., σ. 41· Στέλιου Λυδάκη, ό.π., σ. 68· Μιλ-

τιάδη Μ. Παπανικολάου, «Πορτραίτα αγωνιστών του ’21 από τον Hess», Ζυγός, τχ. 39, Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος 1980, σ. 86-87 [«Το μπλε άλογο». Θέματα ιστορίας και κριτικής της 
τέχνης, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 118]· του ίδιου, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, 18ος και 19ος 
αιώνας, Αθήνα 2002, σ. 66-68, εικ. 51∙ του ίδιου, Η ελληνική τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα, 
ό.π., σ. 60-61, εικ. 48. Το έργο έχει αντιγραφεί από τον Έλληνα ζωγράφο Νικόλαο Φερεκείδη 
(1862-1929) για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Βλ. Στέλιου Λυδάκη, ό.π., εικ. 86. 

23.  Sabine Fastert, «Ζ΄. Ο κύκλος έργων ζωγραφικής του Peter Hess», Αθήνα-Μόναχο. Τέχνη 
και Πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, ό.π., σ. 430∙ Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά-
δος, Δήμητρας Κουκίου-Μητροπούλου, ό.π., σ. 19. 

24.  Άγγελου Γ. Προκοπίου, Το Εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του. Μονογραφία για μια 
εικονογραφημένη ιστορική πηγή του Εικοσιένα, με 27 εικόνες μέσα στο κείμενο, Αθήνα 
1940, σποράδην, ειδικότερα σ. 13-28, 211-229, 233.  

25.  Ό.π., σ. 20. 
26.  Ό.π., σ. 111, 118.



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

84

27.  Ό.π., σ. 224. 
28.  Ό.π., σ. 25.
29.  Ό.π., σ. 25-26. 
30.  Ό.π., σ. 26.
31.  Πέτρος Βέργος. Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα και Χαρακτικά, τ. 36, δημοπρασία, ξενο-

δοχείο Athens Plaza, 2 Δεκεμβρίου 2003, σ. 51, αρ. 322. Για τη συγκεκριμένη μέθοδο 
της φωτοτυπίας βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 141. Δεν είναι τυπωμένες με την 
τεχνική της χρωμολιθογραφίας, όπως γράφει ο Άγγελος Γ. Προκοπίου, ό.π., σ. 27. 

32.  Άγγελου Γ. Προκοπίου, ό.π., σ. 27.
33.  Εστία, 17 Μαΐου 1936∙ ό.π., σ. 27-28. 
34.  Ό.π., σ. 28.
35.  Sabine Fastert, ό.π., σ. 436-461. 
36.  Πάνου Καραβία, ό.π., σ. 125∙ Στέλιου Λυδάκη, ό.π., σ. 461, σημ. 121· Μιλτιάδη Παπανικο-

λάου, ό.π.· «Εικόνες από την Ελληνική Επανάσταση. Τα 39 πρωτότυπα σχέδια του ζωγρά-
φου Peter von Hess (1792-1871)», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τ. ΙΘ', Θεσσαλονίκη 1980, σ. 147-268 [ό.π., 
σ. 127-196]· Sabine Fastert, ό.π., σ. 430. 

37.  Sabine Fastert, ό.π. 
38.  Για την τεχνική της εγκαυστικής βλ. Γιώργου Σ. Σιαμπακούλη, Εγκαυστική. Αρχαία τεχνι-

κή της ζωγραφικής-αγιογραφίας, Αθήνα 2004. 
39.  Hans Karlinger, München und die deutsche Kunst des XIX. Jahrhunderts, Μόναχο 1932, σ. 

76 [Bayerische Heimatbücher. τ. 6]. 
40.  Sabine Fastert, ό.π.., σ. 436.
41.  Στέλιου Λυδάκη, ό.π.· Μιλτιάδη Παπανικολάου, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, ό.π., 

σ. 69.
42.  Όπως σημειώνει ο καθηγητής της Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σπυρί-

δων Π. Λάμπρος (1851-1919), στις 30 Απριλίου 1910, στον πρόλογό του για την έκδοση 
Το Ηρώον του Αγώνος, 40 τετραχρωμίαι κατ’ αντιγραφήν των εν Μονάχω εικόνων του Φον 
Ες μετ’ επεξηγηματικού κειμένου, Αθήνα 1910· Πάνου Καραβία, ό.π.

43.  Sabine Fastert, ό.π., σ. 430-431.
44.  Ό.π., σ. 450.
45.  Δημήτρη Παυλόπουλου, Από τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο ΙΒ΄. Νεότερα Αθηναϊκά 

Γλυπτά, Αθήνα 2020, σ. 28-29.
46.  Ευθυμίας Παπασπύρου, Ιστορικά προσωπεία. Η συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, 

Αθήνα 2010, σ. 56.
47.  Ό.π., σ. 52 (με ανοιχτά μάτια), 56 (με κλειστά μάτια). 
48.  Βλ. Δέσποινας Αλάτση, Ιωάννης Αλ. Μελετόπουλος, Αθήνα 1979, σ. 292, 298· Νίκου 

Γρηγοράκη, «Η μορφή του Κολοκοτρώνη “στο νεκρικό κρεβάτι”», Καθημερινά Νέα, 24 
Νοεμ βρίου 1994 [Τέχνη & Ιστορία. 35 Χρόνια (1975-2010) Κείμενα-Καταγραφές, τ. Β΄, 
ό.π., σ. 396]· του ίδιου, Θέματα και Εκθέματα Τέχνης και Ιστορίας, Αθήνα χ.χ. [2008], σ. 
254-257 [ό.π., σ. 397]. 

49.  Ό.π., σ. 56. 
50.  «Πρωτοβουλία του Στρατού ιδρύθη χυτήριον χαλκίνων προτομών», Το Βήμα, 12 Φε-

βρουαρίου 1960 [Γιάννη Κορίδη, Πέτρος Μωραΐτης. Ο γλύπτης - Ο άνθρωπος, Αθήνα 
1994, σ. 168]. 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

85

51.  Νίκου Γρηγοράκη, «Η μορφή του Κολοκοτρώνη “στο νεκρικό κρεβάτι”», ό.π., [ό.π., σ. 
396]· του ίδιου, Τρίπολη. Ιστορία - Αρχιτεκτονική - Θέατρο - Εικαστικά, Αθήνα χ.χ [2008], 
σ. 58· Δημήτρη Δημητρόπουλου, ό.π., σ. 96. Για τη Βασιλική Τυπογραφία και Λιθογραφία 
βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - 
Γλωσσάρια Όρων, ό.π., σ. 42-45. 

52.  Ευθυμίας Παπασπύρου, ό.π., σ. 54. 
53.  Πρόκειται για το βιβλίο Τα κατά την κηδείαν του μακαρίτου Θ. Κολοκοτρώνου, Αντι-

στρατήγου και Συμβούλου της Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν, αποθανόντος την 4 
Φεβρουαρίου του έτους 1843, εκδοθέντα υπό Νικολάου Παππαδόπουλου, εκδότου της Ταχ. 
Φήμης. Βλ. Η Ταχύπτερος Φήμη, 12, 18 Αυγούστου 1843· Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών. 
Ζωγράφοι - Γλύπτες - Χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας, επιστημονική επιμέλεια Ευγένιος Δ. 
Ματθιόπουλος, τ. 4, Αθήνα 2000, σ. 382 (Δημήτρης Παυλόπουλος)· κατάλογο δημοπρα-
σίας Πέτρου Βέργου, ξενοδοχείο Athens Plaza, 22 Ιουνίου 2004, σ. 28, αρ. 181· Αρκαδι-
κό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, Τρεις Εικόνες, Μια Ιστορία… Τριπολιτσά 1821, κείμενο 
Νίκος Γρηγοράκης, Τρίπολη 2004, σ. 4, 9-13· Νίκου Γρηγοράκη, Τρίπολη, ό.π., σ. 48· του 
ίδιου, «Η μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε χαρακτικά από Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες (Συμβολή στην εικονογραφία)», Ένωση Τριπολιτών Αττικής, Ημερολόγιο 
1993», ό.π. [ό.π.]· του ίδιου, Θέματα και Εκθέματα Τέχνης και Ιστορίας, ό.π., σ. 41, 254· 
Γιάννη Μπόλη - Δημήτρη Παυλόπουλου, Ελληνική Χαρακτική, 1843-1915. Ιστορία - Λεξι-
κό Χαρακτών, Αθήνα 2012, σ. 179, 245. 

54.  Μιλτιάδη Παπανικολάου, Η Εικονογράφηση του Μεγάρου της Βουλής, Αθήνα 1998, σ. 72, 
98∙ του ίδιου, Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής, Αθήνα 2007, σ. 90, 94. 

55.  Ό.π., σ. 76∙ ό.π., σ. 94. 
56.  Κατερίνας Ροββά, «Focus. Η άλλη όψη της πολιτικής. “Πώς έσωσα τα χειρόγραφα του 

Διονυσίου Σολωμού”. Για πρώτη φορά έρχονται στο φως άγνωστες ιστορίες από τους σει-
σμούς που ισοπέδωσαν τα Επτάνησα το 1953 – Η επιστολή-ντοκουμέντο και οι σκηνές 
αλλοφροσύνης που εκτυλίχθηκαν στη Ζάκυνθο», Τα Νέα, 8-9 Αυγούστου 2020.

57.  Ό.π.
58.  Κατερίνας Σπετσιέρη-Beschi, «Η “Δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια” και ο ζωγράφος 

Διονύσιος Τσόκος», Ζυγός, τχ. 22-23, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976, σ. 119∙ Ευστάθιου Ι. 
Σταθόπουλου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο λεβέντης του Μοριά, Αθήνα ²1994, σ. 102-104∙ 
Αντώνη Κωτίδη, Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική 19ου αιώνα, εισαγωγή Μαρίνα Λαμπρά-
κη-Πλάκα, Αθήνα 1995, σ. 56, 195, αρ. 11∙ Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Η Ιστορία και οι 
Συλλογές του, Αθήνα 2015, σ. 15. Ο Κολοκοτρώνης είχε ήδη ορκιστεί μέλος της χαρακτη-
ρισμένης ως «δεύτερης» εταιρείας στην Ιταλία το 1806. Βλ. Douglas Dakin, Η ενοποίηση 
της Ελλάδας, 1770-1923, μετάφραση Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα 72012, σ. 47, 48. 

59.  Κατερίνας Σπετσιέρη-Beschi, ό.π., σ. 119-120∙ Δημήτριου Παπαστάμου, Ο κατάλογος των 
ζωγραφικών έργων της «Συλλογής Κουτλίδη», Αθήνα 1977, σ. 228, 230, αρ. 1138.

60.  Δημήτριου Παπαστάμου, ό.π., σ. 58, αρ. 152 [Γεώργιου Τσούλιου, ό.π., σ. 169· Απόστολου 
Ε. Βακαλόπουλου, «Θεόδωρος Βρυζάκης (1814/9;-1878), ο ζωγράφος της Επαναστάσε-
ως», Από τον 19ο αιώνα στον 20ό, ό.π., σ. 67∙ Δημήτρη Δημητρόπουλου, ό.π., σ. 50]. 

61. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ό.π., σ. 31. 
62.  Για τη μέθοδο της ξυλογραφίας σε όρθιο ξύλο βλ. Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 68-69.
63.  Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 136.
64.  Ιωάννη Α. Μελετόπουλου, Έκθεσις Προσωπογραφιών Αγωνιστών του 1821 εν τω Εθνικώ 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

86

Ιστορικώ Μουσείω, Αθήνα 1971· του ίδιου, Εικονογραφία του 21, Αθήνα 1971· Κ. Θ. 
Δημαρά, «Οι επιφυλλίδες του Βήματος. Εικονογραφία του ’21», Το Βήμα, 17 Σεπτεμ-
βρίου 1971· Ιωάννη Α. Μελετόπουλου, Προσωπογραφίαι Αγωνιστών του 1821 του 
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα 1976· Αλκιβιάδη Γ. Χαραλαμπίδη, Η ελληνική 
προσωπογραφία του δέκατου ένατου αιώνα, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1976, 
σ. 46, 162, αρ. 92· Ηλία Μυκονιάτη, ό.π., σ. 93∙ Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π.· Τα γλυπτά 
της Αθήνας. Υπαίθρια Γλυπτική, 1834-2004, Αθήνα 2003· Δημήτρη Δημητρόπουλου, 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αθήνα 2009, ²2019, σ. 9 [Τα Νέα. Οι Ιδρυτές της Νεότερης 
Ελλάδας, τ. 2]. 

65.  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ό.π.· Δημήτρη Δημητρόπουλου, ό.π., σ. 11. Την εξάρτυση την 
αποτελούν η περικεφαλαία, το κόκκινο χιτώνιο με τις χρυσές επωμίδες και τα κουμπιά, το 
σπαθί. Βλ. και Δημήτρη Μιχαλόπουλου, Με τον σταυρό του Αγίου Ανδρέα. Ο Καποδίστριας, 
ο Κολοκοτρώνης και η Ελευθερία των Ελλήνων, 1800-1834, Αθήνα 2013, σ. 74. 

66.  Ζέττας Αντωνοπούλου, ό.π., σ. 51· Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 198∙ Νίκου Δ. Πλατή, 
μικροΜέγα Κολοκοτρωνέικο. Βασισμένο κυρίως στις λέξεις, στις φράσεις και τις μνήμες που 
ανασύρει ο γέρος του Μοριά στα Απομνημονεύματά του και εμπλουτισμένο με τις ιστορικές 
εκείνες μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν ως κοινό τους γνώρισμα το αξιόπιστο του 
λόγου τους, Αθήνα ²2020, σ. 238-239. 

67.  Τάκη X. Κανδηλώρου, «Ο τάφος του Κολοκοτρώνη», Εθνικόν Ημερολόγιον Κωνσταντί-
νου Φ. Σκόκου, τ. Ις', 1901, σ. 395-400· Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 199. 

68.  Ακριβώς τότε θα πρέπει να χρονολογηθεί το προσωπείο του Κολοκοτρώνη, που το 
δούλεψε ο Σώχος σε γύψο και κατόπιν έγινε σε χαλκοκασσίτερο, στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. Ίσως είναι αυτό που φέρεται να το δούλεψαν ο Καλαμάρας και ο Μωραΐ της. 
Ευθυμίας Παπασπύρου, Ιστορικά προσωπεία, ό.π., σ. 51, 56. 

69. Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά, Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών. Κατάλογος Συλλογής Γλυ-
πτών, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 51· Ζέττας Αντωνοπούλου, ό.π.· Κώστα Δανούση, Λάζαρος 
Σώχος, Αθήνα 1999, σ. 54. 

70.  Δημήτρη Παυλόπουλου, Από τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο ΙΒ΄. Νεότερα Αθηναϊκά 
Γλυπτά, ό.π., σ. 199.

71.  Ό.π. 
72.  Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π.
73.  https://www.grandlodge.gr/maniakis-konstantinos-w-42681.html, 31 Αυγούστου 2020.
74.  «Ι. Δ. Μακρόπουλος», Αρκαδικόν Ημερολόγιον, 1903, σ. 151-152.
75.  Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π.
76.  Ηρακλή Κακαβάνη, «Κ. Βάρναλης: Ο Κολοκοτρώνης», atexnos.gr, 5 Φεβρουαρίου 2018 

(https://atexnos.gr/κ-βάρναλης-ο-κολοκοτρώνης/, 31 Αυγούστου 2020).
77.  Αθήναι, 1 Ιουνίου 1904· Ζέττας Αντωνοπούλου, ό.π., σ. 54. 
78.  Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά, ό.π., σ. 51-52. 
79.  Σώζονται φωτογραφίες, όπως του Θωμά Ι. Ιωνά, που αποτυπώνουν τη μεταφορά του με 

γερανό. Βλ. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 261, Δεκέμβριος 2006, 
σ. 1303∙ Μάρης Θεοδοσοπούλου, «Στάσεις. Η μεταφορά του Κολοκοτρώνη», Η Εποχή, 6 
Ιανουαρίου 2002· Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 200.

80.  Εύθυμη Πρωτοχρονιά, 1954, οπισθόφυλλο. 
81.  Παγγορτυνιακή Ένωση, 1975-1995. Είκοσι χρόνια δράσης. • Γορτυνία • Παγγορτυνιακή 

Ένωση • Θ. Κολοκοτρώνης, Αθήνα 1996, σ. 169-207. Κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυ-



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

87

νης τελετής και της κατάθεσης στεφάνου στον ανδριάντα, ο γεννημένος στο Βυζίκι Αρ-
καδίας, συνταξιούχος γεωργός-οικοδόμος και λαϊκός ποιητής Θεόδωρος Πορτοκάλης  
(γ. 1927), με φυσιογνωμική ομοιότητα προς τον Γέρο του Μοριά, είχε ντυθεί Κολοκο-
τρώνης! Βλ. Μίμη Ν. Παπαντωνόπουλου, Η Τρίπολη του χθες… και του σήμερα, Βιβλίο 
Τρίτο, Τρίπολη 1992, σ. 97-98∙ Ελεύθερη Ώρα, 5 Φεβρουαρίου 1993∙ Ελεύθερος Τύπος, 5 
Φεβρουαρίου 1993∙ Ελευθεροτυπία, 5 Φεβρουαρίου 1993∙ Μεσημβρινή, 5 Φεβρουαρίου 
1993∙ Νίκη, 5 Φεβρουαρίου 1993∙ Τα Νέα, 5 Φεβρουαρίου 1993∙ 

82.  «“Η Ελλάδα να πεθάνει” – Βεβήλωσαν για μια ακόμη φορά τον Ανδριάντα του Κολο-
κοτρώνη», Χρυσή Αυγή, 10 Μαρτίου 2020 (http://www.xrisiavgi.com/enimerosi/view/h-
ellada-na-pethanei-bebhlwsan-gia-mia-akomh-fora-ton-andrianta-tou-kolokot, 13 Αυ-
γούστου 2020).

83.  Οδηγός Καλής Πρακτικής για την Προστασία των Υπαίθριων Μπρούντζινων Μνημείων 
στην Ελλάδα, επιμέλεια Δημήτρης Χαραλάμπους - Κυριακή Πολυκρέτη - Βασιλική Αρ-
γυροπούλου, Αθήνα 2007, σ. 18, 20, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 60-62, 82 (Ζέττα Αντω-
νοπούλου, Βασιλική Αργυροπούλου, Ηλίας Νομπιλάκης, Κυριακή Πολυκρέτη, Αγγελική 
Βόσσου, Μαρία Γιαννουλάκη)· Ζέττας Αντωνοπούλου, ό.π.· Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., 
σ. 200. 

84.  Στέφανου Κ. Ξένου, «Η Παγκόσμιος έκθεσις του 1900. Η Ελλάς του Σώχου. Μία επίσκε-
ψις εις το εργαστήριον του Έλληνος γλύπτου. Η βάσις του ανδριάντος του Κολοκοτρώ-
νη», Σκριπ, 15 Απριλίου 1900· Δημήτρη Παυλόπουλου, ό.π., σ. 201.

85.  Αλέξη Τότσικα, «Οι έφιπποι ανδριάντες του Κολοκοτρώνη - Η υπαίθρια γλυπτική. Ο Κο-
λοκοτρώνης του Ναυπλίου - Ο Κολοκοτρώνης της Αθήνας - Ο έφιππος Κολοκοτρώνης 
στην Τρίπολη - Ο Κολοκοτρώνης στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας - Η προτομή του Κολοκο-
τρώνη στο Άργος» (https://argolikivivliothiki.gr/2013/11/04/the-statue-of-kolokotronis/, 
8 Αυγούστου 2020).

86.  «“Η Ελλάδα να πεθάνει” – Βεβήλωσαν για μια ακόμη φορά τον Ανδριάντα του Κολοκο-
τρώνη», ό.π.

87.  Ιωάννου Χρ. Χατζηιωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος, 1821-
1921. Η Χρυσή Βίβλος του Ελληνισμού, τ. Β΄: Βιομηχανία - Εμπόριον, Αθήνα 1923,  
σ. 264. 

88.  Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου», τ. Ι´, 1951, σ. 275∙ [Αργύρη Βουρνά,] «Μι-
κροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 20, Μάιος 1985, σ. 375.

89.  Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 95. 
90.  Ο Γέρων Κολοκοτρώνης. Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής. Ρητά του Κολοκο-

τρώνη. Τραγούδια των Κολοκοτρωναίων, τ. Α´, Αθήνα 1889. 
91.  Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά, ό.π., σ. 50-51.
92.  Ιστορία του συγχρόνου Ελληνισμού από της ιδρύσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μέχρι 

των ημερών μας, 1832-1892, Αθήνα 1892, σ. 129· Δημήτρη Παυλόπουλου, «Από την ξυ-
λογραφία στην τσιγκογραφία. Βιοτέχνες χαράκτες που συνέβαλαν στην εικονογράφηση 
εντύπων», ό.π.

93.  Αναμνηστικά Πιάτα της Ελλάδος. Συλλογή της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοα-
καρνανίας Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατάλογος έκ-
θεσης, επιμέλεια Χαρά Θεοχάρους, Casa Bianca [42α Δημήτρια - Δημοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 2007, σ. 48∙ Νίκου Δ. Πλατή, ό.π., σ. 48. 

94. Το Ηρώον του Αγώνος, 40 τετραχρωμίαι κατ’ αντιγραφήν των εν Μονάχω εικόνων του 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

88

Φον Ες μετ’ επεξηγηματικού κειμένου, ό.π. Το λεύκωμα, έκδοση της Ελληνικής Εκδοτι-
κής Εταιρίας, επανεκδόθηκε από τους Γεώργιο Δ. Φέξη και Δ. Κ. Κοκκινάκη με χρωμο-
λιθογραφίες του Σωτήριου Χρηστίδη (1858-1940), το 1921, στην εκατονταετηρίδα της 
Ελληνικής Επανάστασης, και ανατυπώθηκε το 2013 από τον Δημοκρατικό Τύπο. Βλ. και 
Απόστολου Δούρβαρη, Σωτήριος Χρηστίδης (1858-1940), Αθήνα 1993, σ. 201-202. 

  95. Άννας Χατζηγιαννάκη, Θεόφιλος, Αθήνα 2007, σ. 25.
  96. Ό.π., σ. 97. Βλ. και Μαρίας Γ. Μόσχου, Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ αυτοβιογραφούμενος,  

τ. Γ’, δακτυλογραφημένη διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα 2005, σ. 49-50, 
61-62. 

  97. Νεοελληνική Ταφική Γλυπτική (αρχές 19ου αιώνα - 1940), επιστημονική επιμέλεια Δώ-
ρα Φ. Μαρκάτου, κείμενα Δώρα Φ. Μαρκάτου - Ευθυμία Ε. Μαυρομιχάλη - Δημήτρης 
Παυλόπουλος, φωτογραφίες Σωκράτης Μαυρομμάτης, Αθήνα 2015, σ. 337 (Δημήτρης 
Παυλόπουλος). 

  98. Ερμής ’98. Γραμματόσημα Ελλάδος 1861-1997, Κύπρου 1880-1997 και ταχυδρομική ιστο-
ρία, επιμέλεια Γεώργιος Σπάθης, Αθήνα 1997, σ. 141, 142.

  99. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 153-180. 
100. Ό.π., σ. 305. 
101. Νίκου Γρηγοράκη, «Ο έφιππος ανδριάντας του Θ. Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Ο γλύ-

πτης Φάνης Σακελλαρίου», Αρκαδικοί Ορίζοντες, Δεκέμβριος 2014 (Τέχνη & Ιστορία. 35 
Χρόνια [1975-2010]. Κείμενα - Καταγραφές, Αρχιτεκτονική - Γλυπτική - Ζωγραφική - Θέ-
ατρο - Καραγκιόζης - Χαρακτική, τ. Ά , Αθήνα 2018, σ. 140-141)· Δημήτρη Παυλόπουλου, 
ό.π., σ. 203. 

102. Αλέξη Τότσικα, ό.π.
103. Στέφανου Λαγουρού, Ιωάννης Εμμ. Βούλγαρης (1884-1960), Αθήνα 2000, σ. 27, 30∙ Δη-

μήτρη Παυλόπουλου, «Μάρμαρο και γλυπτική. Ο Κήπος των Ηρώων στο Πεδίο του Άρε-
ως», Ελληνικό Μάρμαρο, τχ. 89, Μάιος-Ιούνιος 1991, σ. 103 [Ζητήματα Νεοελληνικής 
Γλυπτικής, Αθήνα 1998, σ. 157]∙ του ίδιου, «Η γλυπτική των δημοσίων παραγγελιών στην 
Αθήνα του Μεσοπολέμου. Πλατεία Ομονοίας και Πεδίον του Άρεως», Αρχιτεκτονική και 
Πολεοδομία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η περίπτωση της Αθήνας, πρακτικά διεπι-
στημονικού συνεδρίου, Μουσείο Βούρου-Ευταξία (της Πόλεως των Αθηνών), 15-18 Φε-
βρουαρίου 1996, Αθήνα 1997, σ. 180∙ του ίδιου, Από τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο ΙΒ΄. 
Νεότερα Αθηναϊκά Γλυπτά, ό.π., σ. 238, 395, 399. 

104. Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά, ό.π., σ. 65-66.
105. «Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του Θεοδ. Κολοκοτρώνη και η ορκομωσία της 

Ε.Ο.Ν. Αργολιδοκορινθίας εις τα Δερβενάκια», Κορινθία, 31 Ιουλίου 1938. 
106. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 193-200. 
107. Γιάννη Κουτσούκου, «Μαρμάρινες υπαίθριες προτομές και κείμενα στον Άγιο Σώστη 

περιοχής Αγίου Βασιλείου Κορινθίας», Tenea News, 26 Δεκεμβρίου 2017 (teneanews.
blogspot.com/2016/03/blog-spot_2.html, 31 Αυγούστου 2020).

108. Ό.π.
109. Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, τ. 56, πράξη 4948, 5 Απριλίου 1939. Βλ. 

Νίκου Ζία, Φώτης Κόντογλου ζωγράφος, Αθήνα 1991, σ. 89-101∙ Ιωσήφ Βιβιλάκη, 
«Χρονολόγιο Φώτη Κόντογλου», Φώτης Κόντογλους. Εν εικόνι διαπορευόμενος. Εκατό 
χρόνια από την γέννηση και τριάντα από την κοίμησή του, επιμέλεια Ιωσήφ Βιβιλάκης, 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

89

Αθήνα ²2005, σ. 28∙ Γιώργου Μυλωνά, «Δημαρχείο Αθηνών. Το Μνημονάριον της Ρω-
μιοσύνης», Φώτης Κόντογλου. Από τον «Λόγο» στην «Έκφρασι». Με ζωγραφιές και με 
πλουμίδια απ’ το χέρι του συγγραφέα, επιμέλεια Χρήστος Φ. Μαργαρίτης, Αθήνα 2015, 
σ. 101-114. 

110. Ανδρέα Καπογιαννόπουλου, Ο Ι. Μεταξάς αυτοψυχαναλύεται, Αθήνα 1988, σ. 298-
301· Μαρίνας Πετράκη, Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην Ελλά-
δα, μετάφραση Μάρα Μοίρα, Αθήνα 2006, σ. 242, 258-261· Σπυρίδωνος Γ. Πλουμίδη, 
«Το καθεστώς Μεταξά, 1936-1940», Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, 1936-1941, επι-
μέλεια Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αθήνα 2010, σ. 56-57· Μαρίνας Πετράκη, Ο Ιωάννης 
πίσω από τον Μεταξά, Αθήνα 2014, σ. 108, 111· Ηλία Ιωάννου Ηλιόπουλου, Ιωάννης 
Μεταξάς. Ο Εθνικός Κυβερνήτης, Αθήνα 2016, σ. 19, 159-162· Σπυρίδωνος Γ. Πλουμί-
δη, Το καθεστώς Ιωάννη Μεταξά (1936-1941), Αθήνα ²2016, σ. 85-87, 91-92· «Είναι από 
τη θεία ράτσα με το δώρειο αίμα και τους δώρειους τρόπους: φυλετικές αντιλήψεις στον 
λόγο περί τέχνης στη Ελλάδα», Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρή-
σεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο 
και τον 20ό αιώνα, επιστημονική επιμέλεια Έφη Αβδελά, Δημήτρης Αρβανιτάκης, Ελίζα 
Άννα Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Σωκράτης Πετμεζάς, Τάσος Σακελ-
λαρόπουλος, εισαγωγή Έφη Αβδελά, Ηράκλειο 2017, σ. 402· Δημήτρη Παυλόπουλου, 
«Η “ελληνικότητα” στη νεοελληνική γλυπτική», Έλλην, Ρωμηός, Γραικός. Συλλογικοί 
προσδιορισμοί & ταυτότητες, επιστημονική επιμέλεια Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ανα-
στασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αθήνα 2018, 
σ. 639-640 [Ιστορήματα, τ. 7]. 

111. Νίκου Ζία, ό.π., σ. 94∙ Θάνου Κωνσταντινίδη, «Φώτης Κόντογλου. Ο συγγραφέας,  
ο ζωγράφος, ο Έλληνας», Φώτης Κόντογλους. Εν εικόνι διαπορευόμενος, ό.π., σ. 111. 

112. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 121-125, 240.
113. Γιώργος Βελισσαρίδης, κατάλογος έκθεσης, επιμέλεια Ειρήνη Οράτη, Εθνική Πινακο-

θήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα 1990, σ. 8, 12, αρ. 28· Νίκου Γρηγοράκη, 
Τρίπολη, ό.π., σ. 47· του ίδιου, «Η μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε χαρακτικά από 
Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες (Συμβολή στην εικονογραφία)», Ένωση Τριπολιτών Ατ-
τικής, Ημερολόγιο 1993, ό.π. [ό.π., σ. 392]. 

114. Νίκου Γρηγοράκη, «Η μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε χαρακτικά από  Έλληνες 
και ξένους καλλιτέχνες (Συμβολή στην εικονογραφία)», ό.π. [ό.π., σ. 394].

115. Θανάση Ν. Καραγιάννη, Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο του για παιδιά και έφηβους. Θέα-
τρο - Ποίηση - Πεζογραφία - «Κλασσικά εικονογραφημένα». Ερμηνευτικές, θεματολογικές, 
ιδεολογικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2007, σ. 542. 

116. Νίκου Γρηγοράκη, ό.π. [ό.π.].
117. Νίκου Γ. Κοταρίδη, Μάνθος Αθηναίος. Φιγούρες και σκηνικά του θεάτρου σκιών, Αθήνα 

2002, σ. 68. 
118. Νίκου Γρηγοράκη, Τρίπολη, ό.π., σ. 44.
119. Σωτήρη Σπαθάρη, Απομνημονεύματα και η τέχνη του Καραγκιόζη, Αθήνα 1978, σ. 215.
120. Για το περιοδικό βλ. Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. Εφημερίδες, Πε-

ριοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, επιμέλεια Λουκία Δρούλια – Γιούλα Κουτσοπανάγου,  
τ. Β΄, Αθήνα 2008, σ. 142-143 (Κωνσταντίνος Κατσούδας). 

121. Δημήτριου Σ. Αθανασόπουλου, «Σπύρος Μελάς, ένας κουρσάρος του πνεύματος», Ελ-
ληνική Δημιουργία, τχ. 94, 1 Ιανουαρίου 1951, σ. 21. 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

90

122. Το περιοδικό το εικονογραφούσαν Έλληνες ζωγράφοι, που δεν υπέγραφαν πάντοτε. Βλ. 
Μαρίλης Μαργωμένου, «Τα εικονογραφημένα τριών γενεών Ελλήνων. Πενάκι ανά χείρας 
και φύγαμε! Πώς φτιάχνονταν τα ελληνικά Κλασσικά Εικονογραφημένα και τι λένε οι 
επιζώντες συνεργάτες του Γιώργου Πεχλιβανίδη», Το Βήμα, 25 Αυγούστου 1996∙ Πεντα-
κόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999), κατάλογος έκθε-
σης, επιμέλεια Κ.[ωνσταντίνος] Σπ. Στάικος – Τ.[ριαντάφυλλος] Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 
1999, σ. 404 (Δημήτρης Παυλόπουλος).

123. Ραδιοπρόγραμμα, τχ. 147, 22-28 Μαρτίου 1953.
124. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 235, Ιούλιος 2004, σ. 784. 
125. Δρόμοι της Ειρήνης, τχ. 50, Μάρτιος 1962.
126. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 244, Μάιος 2005, σ. 533. 
127. «Άλσος Κολοκοτρώνη εις τας επιχώσεις», Ταχυδρόμος (Ζακύνθου), 4 Αυγούστου 1967, 

15, 24 Νοεμβρίου 1967∙ Κατερίνας Δεμέτη, «Ο Ανδρέας Μιαούλης και η Ζάκυνθος στα 
χρόνια του Αγώνα», Ημέρα (Ζακύνθου), 30 Μαρτίου 2011.

128. Ο νομάρχης Ζακύνθου Ανδρέας Ιωάννου (1918-1972), μετέπειτα διευθυντής της Εθνι-
κής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, είχε την πρόθεση να δημιουρ-
γήσει στη Ζάκυνθο πάρκο Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ταχυδρόμος (Ζακύνθου), 15, 24 
Νοεμβρίου 1967.

129. Μουσείο Γλυπτών & Ομοιωμάτων Λουκίας Γεωργαντή, κείμενα Γεώργιος Οικονομόπου-
λος, Αθήνα 1996, χ.σ.· Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Λουκία Γεωργαντή», Λουκία Γεωργα-
ντή, η Αθηναία γλύπτρια, κείμενα Μανόλης Βλάχος, Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Γεώργιος 
Οικονομόπουλος, Αθήνα χ.χ. [1998], σ. 35. 

130. Θεόδωρου Πασσαλίδη, «Φωτογραφίες από τον έφιππο ανδριάντα του Θεόδωρου Κο-
λοκοτρώνη στο Μουσείο Γλυπτικής “Νίκος Περαντινός”», https://odosell.blogspot.
com/2018/09/kolokotronis-mouseio-glyptikis-perantinou.html, 25 Σεπτεμβρίου 2018 (6 
Σεπτεμβρίου 2020). 

131. «Προτομή του Κολοκοτρώνη εις την Δάφνην», Μακεδονία, 17 Μαρτίου 1970∙ Ευστάθιου 
Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 304∙ https://dafninews.wordpress.com/2016/03/17/, 17 Μαρτίου 
2016 (16 Αυγούστου 2020).

132. Ό.π.
133. Θεόδωρου Πασσαλίδη, «Φωτογραφίες από την προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 

στου Παπάγου», https://odosell.blogspot.com/2013/05/blog-post_3935.html, 10 Μαΐου 
2013 (6 Σεπτεμβρίου 2020). 

134. Ζωής-Μαρίνας Τριανταφυλλίδου, Μετάλλια και πλακέττες. Απόψεις από το έργο των 
γνωστών Ελλήνων γλυπτών και ζωγράφων μεταλλιστών 1850-1986/7, μέσα στα πλαίσια 
της σύγχρονης διεθνούς αναγέννησης του είδους, τ. Γ΄, Αθήνα 1993, σ. 897 [Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, τ. 90]. 

135. Του ίδιου, «Φωτογραφίες από την προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Βόλο», 
https://odosell.blogspot.com/2014/07/blog-post_25.html, 24 Ιουλίου 2014 (6 Σεπτεμ-
βρίου 2020). 

136. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 52. Το χωριό αναμορφώθηκε με δωρεά του κατα-
γόμενου από τον εγγύς Βλαχορράπτη βιομηχάνου Παναγιώτη Αγγελόπουλου (1909-
2001). Το 1988 ο Αγγελόπουλος αποφάσισε να ανοικοδομήσει το ιστορικό σπίτι των 
Κολοκοτρωναίων, στο οποίο κατά καιρούς είχε διαμείνει ο Κολοκοτρώνης και που είχε 
καταστραφεί το 1770-71. Τη μελέτη του την εκπόνησε αφιλοκερδώς ο επίσης καταγό-



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

91

μενος από την Τρίπολη, άλλοτε καθηγητής της Αγροτικής Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Σόλων Π. Κυδωνιάτης (1906-
2001), σε συνεργασία και με την έγκριση της Διευθύνσεως Αναστηλώσεων Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανοικοδόμηση έγινε στα 
παλαιά θεμέλια, ενώ βασίστηκε στο ίδιο κατά προσέγγιση σχέδιο και χρησιμοποιώντας 
υλικά από την περιοχή. Σήμερα το κτήριο λειτουργεί ως μουσείο της οικογένειας Κο-
λοκοτρώνη. Βλ. και http://www.kafeneiolimpovisi.gr/index.php/mouseio, 13 Αυγούστου 
2020.

137. Μιλτιάδη Παπανικολάου, Υπαίθρια γλυπτά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 15, 16, 
54, 55.

138. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 306. 
139. Ευχαριστώ τον φίλο χαράκτη Γιάννη Π. Γουρζή (1953), ο οποίος με πληροφόρησε για τα 

ονοματεπώνυμα των συναδέλφων του καλλιτεχνών στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζο-
γραμματίων και Αξιών – Νομισματοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

140. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 21, Ιούνιος 1985, σ. 439. 
141. Παγγορτυνιακή Ένωση, 1975-1995, ό.π., σ. 111-158.
142. Ό.π., σ. 120-125.
143. Ό.π., σ. 126.
144. Ό.π., σ. 131.
145. Ό.π., σ. 132.
146. Ό.π., σ. 140-141, 153.
147. Ό.π., σ. 154.
148. Ό.π., σ. 217-242.
149. Πέτρου Πεντελικού, Σιδερόκαστρο. Το χωριό με τα αγάλματα, Αθήνα 1995.
150. Παγγορτυνιακή Ένωση, 1975-1995, ό.π., σ. 159-163.
151. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 143-148. 
152. Ό.π., σ. 306.
153. Θεόδωρου Πασσαλίδη, «Φωτογραφίες από την προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώ-

νη στο Μαρούσι Αττικής», http://odosell.blogspot.com/, 30 Ιουλίου 2011 (21 Αυγούστου 
2020).

154. Η δωρεά έγινε ως απόδοση ευγνωμοσύνης προς τον Κολοκοτρώνη για την ανακαί-
νιση της μονής το 1841 από εκείνον, ο οποίος εκπλήρωνε τάμα του το 1803 για την 
ευόδωση του απελευθερωτικού αγώνα. Βλ. «Το τάμα του Κολοκοτρώνη στο μονα-
στήρι Αγία Μόνη στα Κύθηρα - ΕΙΚΟΝΕΣ», http://www.pireasnews.gr/2016/06/blog-
post_346.html, 12 Ιουνίου 2016 (6 Σεπτεμβρίου 2020). Πρόκειται όμως για παρανόηση 
που αφορμή της έχει τα λόγια του ίδιου του Γέρου του Μοριά στη Διήγησι συμβάντων 
της Ελληνικής Φυλής που εξέδωσε ο Γεώργιος Τερτσέτης το 1851: δεν αναφέρεται στην 
Αγία Μόνη των Κυθήρων αλλά στην Αγία Μονή Μεγαλουπόλεως, στην Αρκαδία, 
το 1841! Βλ. και Εμμανουήλ Π. Καλλίγερου, «Ιστορικά θέματα. Ο Θ. Κολοκοτρώνης 
στα Κύθηρα και η Αγία Μονή. Είχε κάνει τάμα ο Γέρος του Μοριά στην Αγία Μόνη το 
1803;», Κυθηραϊκά, Νοέμβριος 2016, σ. 8, 14. Ευχαριστώ από τη θέση αυτήν την ασχο-
λούμενη με την ιστορία των Κυθήρων κυρία Ελένη Χάρου για την αποστολή σχετικού 
υλικού και για τη φωτογράφιση της συγκεκριμένης προτομής. 

155. Δημήτριου Β. Γόνη - Χριστίνας Χ. Κολοβού, Κύριλλος Χριστάκης. Ο νέος μητροπολίτης 
Κυθήρων, Αθήνα 1999.



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

92

156. «Ιστορικά θέματα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Πύργο και στη Γαστούνη το 1823», 
romesi.gr, 27 Νοεμβρίου 2019 (https://romesi.gr/?p=1175, 26 Αυγούστου 2020).

157. Θεόδωρου Πασσαλίδη, «Φωτογραφίες από τον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώ-
νη στο ΜΣΤ “Θεόδωρος Παπαγιάννης”», https://odosell.blogspot.com/2013/09/blog-
post_2.html, 2 Σεπτεμβρίου 2013 (6 Σεπτεμβρίου 2020). 

158. «Πύργος: Αφόδευσαν κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη», ilialive.gr, 1 Φεβρου-
αρίου 2012 (http://www.ilialive.gr, 26 Αυγούστου 2020).

159. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 49. 
160. http://syllogosakovou.blogspot.com/, 14 Φεβρουαρίου 2011 (14 Αυγούστου 2020).
161. Θεόδωρου Πασσαλίδη, «Φωτογραφίες από την προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώ-

νη στην Αγία Παρασκευή Αττικής», https://odosell.blogspot.com/2011/05/blog-post_18.
html, 18 Μαΐου 2011 (6 Σεπτεμβρίου 2020). 

162. Προκόπη Ι. Παπάλα, Τα γλυπτά της Λέσβου, Μυτιλήνη 2012, σ. 121-136. 
163. «Βανδαλισμοί στην Μυτιλήνη. Δεν τους σταμάτησε ούτε ο Κολοκοτρώνης – Πέταξαν 

μπογιές… ακόμα και στην προτομή του Απόστολου Αποστόλου (pics)», LesvosPost.com, 
9 Δεκεμβρίου 2018 (https://www.lesvospost.com/2018/09/pics_12.html, 22 Αυγούστου 
2020).

164. Ευχαριστώ από τη θέση αυτή τον κύριο Μαρίνο Σκρεπετό για την παροχή πληροφοριών. 
165. «Ντροπή! Βάνδαλοι κατέστρεψαν το μνημείο του Κολοκοτρώνη.», News Break.gr, 

11 Ιουνίου 2020 (https://www.newsbreak.gr/ellada/104159/vandaloi-katestrepsan-
mnimeio-toy-kolokotroni/, 13 Αυγούστου 2020)∙ «Bανδάλισαν το μνημείο του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι Οιχαλίας» Olympia.gr, 11 Ιουνίου 2020 (https://
olympia.gr/2020/06/11/vandaloi-katestrepsan-mnimeio-toy-kolokotroni/, 13 Αυγού-
στου 2020).

166. Παναγιώτη Ηλ. Μεταξά, Ο Ιμβραήμ Πασσάς Δυνάστης στο Μωρηά και ο Θ. Κολοκοτρώ-
νης Αρχιστράτηγος, Αθήνα 1973.

167. «Άγνωστοι έκλεψαν την προτομή του Κολοκοτρώνη στο Ζεφύρι», iefimerida.gr, 18 Μα-
ΐου 2011 (https://www.iefimerida.gr/news/6592/, 15 Αυγούστου 2020).

168. Γιάννη Καρλόπουλου, «Στρατηγέ τι ζητούσες στη Λάρισα συ ένας Υδραίος;», popaganda.
gr, 5 Νοεμβρίου 2014 (https://popaganda.gr/postscripts/stratige-ti-zitouses-sti-larisa-si-
enas-idreos/, 25 Αυγούστου 2020).

169. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Το ’21 αλλιώς. Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διο-
ράματα PLAYMOBIL, σχεδιασμός - επιμέλεια - κείμενα Νατάσα Καστρίτη - Ρεγγίνα Κα-
τσιμάρδου - δρ Παναγιώτα Παναρίτη, Αθήνα 2020, σ. 86. 

170. Γεωργίας Παπαστάμου, «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες 
PLAYMOBIL στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο», lifo.gr, 9 Οκτωβρίου 2019 (https://www.
lifo.gr/articles/athens_articles/254777/to-21-allios-i-elliniki-epanastasi-me-figoyres-
playmobil-sto-ethniko-istoriko-moyseio, 15 Αυγούστου 2020). 

171. «Η πρόταση δημιουργίας Μνημείου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως από τον Δημή-
τρη Ταλαγάνη (vid)», arcadiaportal.gr, 11 Αυγούστου 2020 (https://www.arcadiaportal.
gr/news/i-protasi-dimioyrgias-mnimeioy-kolokotroni-stin-plateia-areos-apo-ton-
dimitri-talagani-vid, 13 Αυγούστου 2020). Κατά τη διά περιφοράς συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Τρίπολης η πρόταση υπερψηφίστηκε. Βλ. και «Τα οστά του Κο-
λοκοτρώνη σε λαϊκό προσκύνημα - Τι προβλέπει το πρόγραμμα των εγκαινίων του 
“Μνημείου Ταλαγάνη”», ό.π., 13 Αυγούστου 2020 (https://www.arcadiaportal.gr/news/



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

93

ta-osta-toy-kolokotroni-se-laiko-proskynima-ti-provlepei-programma-ton-egkainion-
toy-mnimeioy, 16 Αυγούστου 2020).

172. Ό.π. 
173. Ό.π.
174. «Το κινούμενο επιβλητικό έργο του γλύπτη Νίκου Φλώρου παρουσιάστηκε στον 

δήμαρχο Τρίπολης (pics, vid)», arcadiaportal.gr, 30 Οκτωβρίου 2020 (https://www.
arcadiaportal.gr/news/kinoymeno-epivlitiko-ergo-toy-glypti-nikoy-floroy-paroysiastike-
ston-dimarho-tripolis-picsvid, 3 Ιανουαρίου 2021).   

175. Παναγιώτη Δαλαταριώφ, «Αστέρας Τρίπολης: Με τον Κολοκοτρώνη το νέο σή-
μα! (vid)», gazetta.gr, 21 Ιουλίου 2020 (https://www.gazzetta.gr/football/superleague/
article/1497274/asteras-tripolis-me-ton-kolokotroni-neo-sima-vid, 25 Αυγούστου 
2020). 

176. Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 141. 
177. Σοφίας Καραγιάννη, «Το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, Κως», http://photography 

bysophiakaragianni.blogspot.com/2017/03/blog-post_94.html, 25 Μαρτίου 2017 (6 Σε-
πτεμβρίου 2020).

178. Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσεία και Πινακοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου, Αθήνα 
1993, σ. 217· https://www.vrellis.gr (5 Ιανουαρίου 2021).  

179. Ο Κολοκοτρώνης κατά τομή σε πλάγια όψη, στον τύπο του Hervé, ήταν για πολλά χρό-
νια στη σφραγίδα της κοινότητας της Μήλας.

180. Νικόλαου Κ. Παραδείση, Αμπελόκηποι. Περίπατοι στις Παλιές Γειτονιές - Κτίσματα που 
χάθηκαν - Άγνωστες Ιστορίες και Φωτογραφίες - Πρόσωπα και Οικογένειες, Προλογίζει ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος, Αθήνα 1997, σ. 124. 

181. Ονομάστηκε έτσι διότι έχει κτιστεί ως τάμα του Κολοκοτρώνη κατά τον Αγώνα του 
1821. Βλ. και Ευστάθιου Ι. Σταθόπουλου, ό.π., σ. 312. 

182. Νίκου Γρηγοράκη, «Ρόκες, η αποθέωση της ποιμενικής ξυλογλυπτικής», Ζυγός, τχ. 51, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1982, σ. 65 [Τέχνη & Ιστορία, ό.π., σ. 543]. 

183. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 226, Οκτώβριος 2003, σ. 1037-
1038∙ ό.π., 227, Νοέμβριος 2003, σ. 1190. Για τη χαρτοποιία Λαδόπουλου βλ. Παναγιώτη 
Κατηφόρη, Η Εποποιία του Χάρτου (Μελέτη και Έρευνα Ιστοριονομική) [Ο Χάρτης και αι 
Γραφικαί Τέχναι], Αθήνα 1965, σ. 230-244. 

184. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», Συλλογές, τχ. 228, Δεκέμβριος 2003, σ. 1305. 
185. https://www.facebook.com/Horeftikos.Omilos.Tripolis/ (6 Σεπτεμβρίου 2020). 
186. [Αργύρη Βουρνά,] «Μικροσυλλεκτικά», ό.π., τχ. 258, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, σ. 

916∙ ό.π., τχ. 219, Φεβρουάριος 2003, σ. 150.
187. Ό.π., τχ. 247, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005, σ. 906.
188. Αλέκου Σακελλάριου, «Συνεντεύξεις με… Αγάλματα», Ατλαντίς, τχ. 1, 6 Απριλίου 1935 

[ό.π., τχ. 228, Δεκέμβριος 2003, σ. 1357]. 
189. Τα Νέα, 27-28 Ιουνίου 2020. Ημερολόγιο 2021, Ιούλιος, Η Καθημερινή. 
190. Για την εφημερίδα Η Καθημερινή, 12 Ιουνίου 1992 [Ηλία Μακρή, Ψηλο…πράγματα, 

Αθήνα 1992, χ.σ.].
191. Τάκη Γ. Σακελλαρίου, «Ο αθλητισμός και το ξεσήκωμα του γένους. Θρυλικά αθλητικά 

κατορθώματα των ηρώων της επαναστάσεως του 1821», Η Βραδυνή, 24 Μαρτίου 1958.
192. Αρκαδία, τχ. 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 1970, εξώφυλλο.
193. Νίκου Βατόπουλου, «Τα “Κλασσικά” των παιδικών μας χρόνων», Η Καθημερινή, 9 



ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

94

Ιουνίου 2002. Οι αδελφοί Πεχλιβανίδη, από την Αττάλεια, ήταν οι Μιχαήλ (1900-1987), 
Γεώρ γιος (1904-1996) και Κωνσταντίνος (1908-1997). Βλ. Γιώργου Παντελή Πεχλιβα-
νίδη Ατταλειάτη, Αττάλεια και Ατταλειώτες. Παμφυλία, Λυδία, Πισιδία, Κιλικία, 2τ., τ. 
Β΄, Αθήνα 1989 [1990], σ. 238-245∙ Ευαγγελίας Άντζακα-Βέη - Δημήτρη Παυλόπου-
λου, «Οι Νέοι Μεγάλοι Εκδοτικοί Φορείς της Αθήνας. Τυπογραφεία - Εκδοτικοί Οίκοι 
(19ος-20ός αι.)», Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-
1999), κατάλογος έκδοσης, επιμέλεια Κ.[ωνσταντίνος] Σπ. Στάικος - Τ.[ριαντάφυλλος] 
Ε. Σκλαβενίτης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1999, σ. 369 (Δημήτρης Παυλόπουλος).

194. «Πρωτότυπη ιδέα τριών δημιουργών. Ο Κολοκοτρώνης έγινε κόμικ για να ταξιδέψει 
στον κόσμο», Πρώτο Θέμα, 6 Σεπτεμβρίου 2020.

195. «Επετειακά επιτραπέζια παιχνίδια για το 1821 υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μου-
σείου», zougla.gr, 4 Δεκεμβρίου 2020 (https://www.zougla.gr/politismos/article/
epetiaka--epitrapezia--pexnidia-gia-to-1821-me-tin-egida-tou-polemikou-mousiou, 4 
Ιανουαρίου 2021). 

196. Νίκου Δ. Πλατή, ό.π., σ. 239. 
197. Ό.π., σ. 8. 
198. Ό.π., σ. 239.

Λάζαρου Αναστ. Σώχου, 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1921,

πατιναρισμένος γύψος, 
Συλλογή Δημήτρη και Μάγδας Αναγνωστή. 






	COVER
	DHMOS_OIXALIAS_THEODOROS_KOLOKOTRWNHS

