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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1770 - 1843  

 

Παιδικά χρόνια 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας και ήταν γιος της Ζαμπίας 

Κωτσάκη και του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση των 

Ορλωφικών το 1770 και έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων. Λόγω αυτού του χαμού του πατέρα 

του ο Κολοκοτρώνης έπρεπε από μικρός να δουλεύει για να συντηρεί την οικογένειά του, έτσι 

πουλούσε καυσόξυλα στην πόλη της Τριπολιτσάς για να επιβιώσει, όμως εκεί είναι που θα 



συμβεί το γεγονός που του άλλαξε τον τρόπο σκέψης του. Μία μέρα που μπήκε με το γάιδαρό 

του στην πόλη, το ζωντανό παραπάτησε σε κάτι λασπόνερα που βρίσκονταν στο δρόμο και 

λέρωσε έναν Τούρκο αξιωματούχο, που έτυχε να περνά από κει. Τότε ο Τούρκος γεμάτος οργή 

χαστουκίζει τον Κολοκοτρώνη και τον αποκαλεί βρώμο- Έλληνα. Στο παιδικό μυαλό του μικρού 

Κολοκοτρώνη αυτό λειτούργησε ως έναυσμα. 

Η δράση του πριν τον αγώνα 

Σε ηλικία μόλις 15 ετών έγινε κλέφτης για να χτυπά τους Τούρκους και τους κοτζαμπάσηδες και 

η δράση του μάλιστα σιγά-σιγά απλώθηκε μαζί με τη φήμη του σε όλη την Πελοπόννησο. Το 1802 

είχε γίνει τόσο επικίνδυνος στους κατακτητές, ώστε εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι που τον 

καταδίκαζε σε θάνατο και ανέθετε την εκτέλεση του στους προεστούς, οι οποίοι αν δεν 

κατόρθωναν να τον σκοτώσουν θα εκτελούνταν οι ίδιοι. Όμως, επειδή, δυστυχώς πολλοί ακόμα 

και Έλληνες τον κυνηγούσαν για να πάρουν την αμοιβή για το κεφάλι του, κατάφερε να 

δραπετεύσει στη Ζάκυνθο. Εκεί Έλληνες αξιωματικοί του ρωσικού στρατού τον προσκάλεσαν να 

λάβει μέρος στην εκστρατεία κατά του Ναπολέοντα με την πλευρά του ρωσικού στρατού, αλλά 

ο Κολοκοτρώνης αρνήθηκε. Αντί αυτού οργάνωσε τον ξακουστό μαύρο του στόλου με τη βοήθεια 

Ρώσων αξιωματικών, ο οποίος αποτελούνταν από κατάμαυρα εμπορικά σκάφη που τα 

μετέτρεψε σε πολεμικά. Έτσι ξεκίνα κουρσέματα κατά των πλουσίων, κυρίως, Τούρκων της 

Πελοποννήσου και προκαλεί τρόμο στις παράκτιες περιοχές. Οι άντρες του λειτουργούσαν σαν 

σύγχρονοι  πεζοναύτες πλησιάζοντας μία ακτή κανονιοβολώντας την και μετά αποβιβαζόμενοι 

εκεί την λεηλατούσαν. Όμως η δράση του ως κουρσάρος έπληττε τα συμφέροντα των 

Ζακυνθινών εμπόρων και γι' αυτό τον συνέλαβαν. Αφού διέλυσε το στόλο του υπηρέτησε στο 

Ελληνικό στρατιωτικό σώμα του αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο, όπου γρήγορα διακρίθηκε για 

τη δράση του εναντίον των Γάλλων και έφτασε στο βαθμό του ταγματάρχη. Εκεί ο Κολοκοτρώνης 

έμαθε γράμματα και μυήθηκε στη μοντέρνα στρατιωτική τέχνη. Κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας για την επανάσταση, αλλά και πιο πριν, είχε σχέσεις με τον Καποδίστρια, στον 

οποίο και παρουσίασε το πλήρες σχέδιο του για την έναρξη των επιχειρήσεων, το οποίο φυσικά 

ο τελευταίος ενέκρινε.  



 

 

Η συμβολή του στον Αγώνα 

Μόλις φτάνει στην Ελλάδα μαθαίνει για τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του από ασθένεια. Ο 

Κολοκοτρώνης συνταράσσεται και πέφτει λίγο σε κατάθλιψη, αλλά γρήγορα το γεγονός αυτό 

αποτελεί έναυσμα γι' αυτόν να ξεκινήσει λυσσαλέο αγώνα, καθώς υπόσχεται στην Παναγία πώς 

θα ελευθερώσει το γένος στο όνομα της γυναίκας του. Αρχικά βρέθηκε στην Καλαμάτα κατά την 

αναίμακτη κατάληψη της πόλης τον Μάρτιο του 1821. Ωστόσο οι Τούρκοι με το νέο της 

επανάστασης να απλώνεται σε όλη την αυτοκρατορία στέλνουν ισχυρές δυνάμεις για να 

νικήσουν τους Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης ήξερε πως για να έχει επιτυχία η επανάσταση έπρεπε 

οι επαναστάτες να μην χάσουν στην πρώτη μάχη με τους Τούρκους. Στη μάχη στο Βαλτέτσι, όπου 

ηγήθηκε ο Κολοκοτρώνης, οι Έλληνες νικούν τον οργανωμένο τουρκικό στρατό και λαμβάνουν 

τον πρώτο τους οπλισμό από τους οπισθοχωρούντες  Τούρκους. Μετά θα ακολουθήσει η 

πολιορκία της Τριπολιτσάς. Ο Κολοκοτρώνης ξέρει πως για να ριζώσει η επανάσταση οι Τούρκοι 

της Πελοποννήσου πρέπει να νικηθούν άμεσα, οπότε προκειμένου να κατακτηθούν τα μικρά 

φρούρια έπρεπε να κατακτηθεί το κεντρικό, που ήτανε η Τριπολιτσά. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

πολιορκία της Πάτρας, η οποία όμως λόγω της έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των οπλαρχηγών 

αποτυγχάνει και αυτοί ρίχνουν το φταίξιμο στον Κολοκοτρώνη. Το 1821  περνά με επιτυχίες, οι 

οποίες όμως έρχονται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω της καθόδου του Δράμαλη στην Πελοπόννησο, 

όμως χάρη στο μυαλό του Κολοκοτρώνη οι πολλοί λιγότεροι Έλληνες συντρίβουν σε ενέδρα το 

στρατό των Τούρκων στα Δερβενάκια και ουσιαστικά τον καταστρέφουν ολοσχερώς. Οι επιτυχίες 

αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου.  

 

 



Η στάση του κατά τον εμφύλιο 1823-1824 

Η φήμη αυτή του Κολοκοτρώνη και η δύναμη που παίρνουν οι οπλαρχηγοί φοβίζουν τους 

πολιτικούς και τους κοτζαμπάσηδες και έτσι ξεκινούν αψιμαχίες που οδηγούν στον πρώτο 

εμφύλιο πόλεμο μέσα στην επανάσταση. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο Κολοκοτρώνης 

πολλές φορές προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους, αλλά παρόλα 

αυτά δεν απέφυγε τη ρήξη. Αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου εμφυλίου πολέμου 1823 με 1824 

ξεκινά ο δεύτερος εμφύλιος μεταξύ των στρατιωτικών της Στερεάς Ελλάδας και της 

Πελοποννήσου 1824 με 1825. Στις αιματηρές μάχες που ακολούθησαν ο Κολοκοτρώνης χάνει 

από ελληνικό βόλι τον γιο του Πάνο και αυτό είναι το δεύτερο χτύπημα κατά του αρχιστράτηγου, 

όχι απλά έχασε τον γιο του αλλά τον σκότωσε Έλληνας. Έτσι ξαναπέφτει σε κατάθλιψη και 

συλλαμβάνεται από τους κυβερνητικούς, οι οποίοι τον οδηγούν στη φυλακή.  

 

Οι αγώνες του και οι προσπάθειές του για ενότητα του έθνους 

Τα πράγματα όμως παίρνουν τρομερή μορφή για την επανάσταση το 1825. Ο σουλτάνος ζήτησε 

τη βοήθεια της Αιγύπτου για να καταστείλει την επανάσταση, οπότε ο γιος του σουλτάνου της 

Αιγύπτου και διάδοχος του αιγυπτιακού θρόνου Ιμπραήμ αποβιβάστηκε το 1825 στην 

Πελοπόννησο. Τότε οι πολιτικοί ανήμποροι να πολεμήσουν τον στρατό χιλιάδων Αιγύπτιων 

αποφυλακίζουν  τον Κολοκοτρώνη για να σώσει την κατάσταση. Ο Κολοκοτρώνης λαμβάνει 

άμεσα μέτρα, μαζεύει όλους τους αρχηγούς και από τις δύο πλευρές και τους συμφιλιώνουν με  

όρκο σε εκκλησιαστική λειτουργία στο όνομα του έθνους. Μάχεται γενναία έως το 1828 όταν 

πλέον με τον ερχομό του Καποδίστρια ξεκίνα πια ο τακτικός πόλεμος κατά των Αιγυπτίων, που 

είχαν ουσιαστικά καταστραφεί εντελώς. Ο Καποδίστριας αναγνωρίζει την αξία του, όπως και των 

άλλων οπλαρχηγών, και τους δίνει υψηλά αξιώματα. Μετά το θάνατο του κυβερνήτη, όμως, ξανά 

ο Κολοκοτρώνης έχει το βάρος να κρατήσει ενωμένο το έθνος για να αποφευχθεί ένας τρίτος 

εμφύλιος πόλεμος. Υπήρξε, έτσι, ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και 

πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την εκθρόνιση του Όθωνα. Μάλιστα όταν το 1832 ο Όθων 

έφτασε στην Ελλάδα ο Κολοκοτρώνης άφησε τιμητικά τα όπλα του μπροστά του ως ένδειξη 

ενότητας με τον μονάρχη, για να σταματήσει τις διαμάχες.  

 



Οι δράσεις του μετά το τέλος της επανάστασης  

Μετά την επανάσταση ο Θεόδωρος ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα και εισέρχεται στο 

ρωσικό κόμμα. Οι τρεις αντιβασιλείς  που κυβερνούσαν, επειδή ο Όθωνας ήταν ανήλικος ακόμα, 

είδαν την απήχηση που είχε ο λόγος του στο λαό ως απειλή και γι' αυτό τον έστειλαν ξανά στα 

δικαστήρια με την καταγγελία της εσχάτης προδοσίας, καθώς είπαν  πως ετοίμαζε με τη βοήθεια 

της Ρωσίας πραξικόπημα κατά του βασιλιά. Αυτός και ο συναγωνιστής του Πλαπούτας 

καταδικάστηκαν μετά από μία δίκη παρωδία σε θάνατο. Ο Όθων, όμως, ήταν απολύτως 

αντίθετος με το γεγονός καθώς ήταν και αυτός και ο πατέρας του μεγάλοι φιλέλληνες. Τελικά 

μετά από πίεση του δεν εκτελούνται, ενώ μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835 και αφού 

είχαν περάσει 9 μήνες στη φυλακή ο Κολοκοτρώνης και ο Πλακούντας απελευθερώνονται με τον 

πρώτο να λαμβάνει επίσημα τον τιμητικό τίτλο του αντιστράτηγου. Μετά την αποφυλάκισή του 

ο Κολοκοτρώνης έγινε στενός σύμβουλος του βασιλιά και τον βοηθούσε σε όλα του τα έργα.  

Το τέλος του 

Δεν ασχολήθηκε, όμως, άλλο με την πολιτική και αποφάσισε να ζήσει μία ήρεμη οικογενειακή 

ζωή. Το 1842 ο Κολοκοτρώνης ήδη νιώθει πως είναι στα τελευταία του όποτε αποφασίζει να 

κάνει τον γύρο του Μοριά, για να αποχαιρετήσει τους φίλους και συναγωνιστές του.  Τέλος το 

1843 πεθαίνει στο πλάι της νέας γυναίκας του, που του χάρισε τον τελευταίο του με το όνομα 

Πάνος.  Κηδεύτηκε με κάθε επισημότητα στην Αθήνα και το φέρετρο του ακολούθησε πομπή 

χιλιάδων λαού, ενώ γύρω του βρίσκονταν όλοι οι εναπομείναντες εν ζωή συμπολεμιστές του 

αξιωματικοί, επαναστάτες, χωρικοί, μαθητές ακόμα και οι πιο άσπονδοι εχθροί του. Τελικά όλοι 

αναγνώρισαν την αξία του μεγάλου αυτού αγωνιστή, που ήθελε να βλέπει το έθνος ενωμένο.  
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης:%20Ο%20μεγαλύτερος%20ήρωας%20της%20...https:/www.youtube.com ›%20watch
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης:%20Ο%20μεγαλύτερος%20ήρωας%20της%20...https:/www.youtube.com ›%20watch
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης:%20Ο%20μεγαλύτερος%20ήρωας%20της%20...https:/www.youtube.com ›%20watch
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης:%20Ο%20μεγαλύτερος%20ήρωας%20της%20...https:/www.youtube.com ›%20watch
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης%20-%20Βιογραφία%20-%20Σαν%20Σήμερα%20.grhttps:/www.sansimera.gr ›%20biographies
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης%20-%20Βιογραφία%20-%20Σαν%20Σήμερα%20.grhttps:/www.sansimera.gr ›%20biographies
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης%20-%20Βιογραφία%20-%20Σαν%20Σήμερα%20.grhttps:/www.sansimera.gr ›%20biographies
Θεόδωρος%20Κολοκοτρώνης%20-%20Βιογραφία%20-%20Σαν%20Σήμερα%20.grhttps:/www.sansimera.gr ›%20biographies

