


Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ   
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ



     Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, 
αρχιστράτηγος 
Πελοποννήσου, το μυαλό 
της Επανάστασης που 
χάρισε  ελπίδα και πίστη  
στους υπόδουλους 
Έλληνες , αυτός που με 
στερήσεις και αγώνες 
έβαλε πάνω από όλα την 
πατρίδα μας δέχτηκε την 
αγνωμοσύνη κάποιων 
Ελλήνων.



    Πριν ακόμα από την απελευθέρωση, 
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου μεταξύ των ανδρών της 
Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης έπαθε 
πολλά επί Κυβερνήσεως Γ. 
Κουντουριώτη και Ι. Κωλέττη. Οι γιοι 
του, οι συγγενείς του, οι οπαδοί του 
καταδιώχθηκαν μέχρι θανάτου και ο 
ίδιος φυλακίστηκε στην Ύδρα. Παρόλα  
αυτά αφέθηκε ελεύθερος κατά τις 
αρχές του 1825, όταν κατέφθανε ο 
Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου ως 
σύμμαχος των Οθωμανών.



    Μετά την ανεξαρτησία της 
Ελλάδας και τη δολοφονία 
του Καποδίστρια, έγινε 
στόχος συκοφαντιών  εκ 
μέρους των πολιτικών του 
αντιπάλων. Οι Βαυαροί τον 
αντιμετώπισαν με ψυχρότητα  
και τελικά κατηγορήθηκε για 
εσχάτη προδοσία (6 
Σεπτεμβρίου 1833), από 
κοινού με τον Πλαπούτα, τον 
Τζαβέλα, τον Νικηταρά και 
άλλους στρατιωτικούς ηγέτες.



     Η διαβόητη δίκη άρχισε στο Ναύπλιο 
στις 30 Απριλίου 1834 και διήρκεσε 
μέχρι τις 26 Μαΐου . Από όλες τις 
βαρύτατες κατηγορίες καμία δεν 
αποδείχτηκε κατά τρόπο 
αδιαμφισβήτητο, καθώς επρόκειτο για 
αοριστίες που δεν θεμελίωναν νομικά την 
παραπομπή των Κολοκοτρώνη και 
Πλαπούτα, πόσο μάλιστα για εσχάτη 
προδοσία! Ο νομομαθής Γεώργιος 
Τερτσέτης υποστήριξε στις 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που 
έγιναν αργότερα ότι «με τέτοιες 
κατηγορίες δεν μπορούν να 
καταδικαστούν σε θάνατο ούτε δυο 
γάτοι»!



     Η εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου συγκλόνισε 
το ακροατήριο, πόσο μάλιστα όταν ο 
Γέρος του Μοριά ερωτηθείς «τι 
επάγγελμα έχεις;», έδωσε την ιστορική 
απάντηση:  «Στρατιωτικός. Στρατιώτης 
ήμουνα. Κράταγα επί 49 χρόνια στο 
χέρι το ντουφέκι και πολεμούσα νύχτα 
μέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, 
δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Είδα τους 
συγγενείς μου να πεθαίνουν, τ ΄ 
αδέρφια μου να τυραννιούνται και τα 
παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά μου. 
Μα δε δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός 
είχε βάλει την υπογραφή του για τη 
λευτεριά μας και πως δεν θα την 
έπαιρνε πίσω».



    Παρά τη 
γενναία στάση 
των δύο εκ των 
πέντε δικαστών, 
ο 
Κολοκοτρώνης 
και ο 
Πλαπούτας 
καταδικάστη-
καν σε θάνατο 
και 
φυλακίστηκαν 
στο Παλαμήδι. 



    Ο Κολοκοτρώνης θα είχε 
οδηγηθεί  στην γκιλοτίνα, 
εάν δεν παρέμβαινε ο 
Όθωνας, για να 
μετατρέψει την ποινή, 
αρχικά σε 20ετή 
κάθειρξη. Ο ίδιος σχολίασε 
τα νέα της μετατροπής 
της ποινής του ως εξής: 
«Θα γελάσω τον βασιλιά! 
Δεν θα ζήσω τόσους 
(χρόνους)!»…



    Τον Μάιο του 1835, μετά την 
ενηλικίωση του Όθωνα, ο 
Κολοκοτρώνης έλαβε βασιλική χάρη 
και αποφυλακίστηκε, αποκαμωμένος 
και εξουθενωμένος πια από τις άθλιες 
συνθήκες κράτησης αλλά και την 
ταπείνωση. Σχεδόν τυφλός και 
ρακένδυτος (από όπου βγήκε και η 
φράση «χάλια κολοκοτρωνέικα»), 
κατέφυγε στην Αθήνα, τη νέα 
πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου 
ευτύχησε βέβαια να γνωρίσει τη λαϊκή 
αναγνώριση για την προσφορά του 
στον αγώνα.
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