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Ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης είναι Καθηγητής 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-2013 υπηρέτησε ως Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Tην ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 έλαβε υποτροφία 

από το Ίδρυμα Fulbright και υπήρξε Επισκέπτης 

Ερευνητής στο George Washington University. 

Την ίδια χρονιά υπήρξε Ακαδημαϊκός Επισκέπτης 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί 

ως Εμπειρογνώμονας για τα Δυτικά Βαλκάνια στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού 

Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών 

επιστημονικών δικτύων και οργανώσεων, όπως 

το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ιστορίας Clioh/

Cliohnet. Ήταν ιστορικός σύμβουλος (μαζί με τον 

καθηγητή Θάνο Βερέμη) της τηλεοπτικής σειράς 

του ΣΚΑΪ «1821», του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Twice a Stranger» που προβλήθηκε από την 

τηλεόραση της ΝΕΤ και του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Η δεκαετής εξόρμηση της Ελλάδας 1912-1923» 

το οποίο προβλήθηκε από το Cosmote History. 

Έχει, επίσης, επιμεληθεί τα ιστορικά αφιερώματα 

του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 με θέμα τους 

Βαλκανικούς Πολέμους, τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κατοχή 

και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Σ΄αυτό το βιβλίο, ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης γράφει γι΄ αυτόν 

που ξεχωρίζει από το πλήθος των σκληροτράχηλων οπλαρχηγών 

που πρωταγωνίστησαν στην Ελληνική Επανάσταση, τον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη. Θρύλος για τους συντρόφους του και φόβητρο 

για τους εχθρούς του, ο γέρος του Μοριά αναδείχτηκε στην 

εμβληματικότερη προσωπικότητα της Παλιγγενεσίας. Ηγήθηκε 

της Επανάστασης στο Μοριά, οργάνωσε και υλοποίησε τις 

μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον των Τούρκων, ενώ, 

όταν χρειάστηκε, διέσωσε και εγγυήθηκε με το κύρος του την 

ενότητα των Ελλήνων.

Η Ελληνική Επανάσταση κατατάσσεται 
δικαιολογημένα στις μεγάλες επαναστάσεις
που σφράγισαν την εποχή της Νεωτερικότητας.
Η συμπλήρωση διακοσίων ετών από την έκρηξή
της έχει εύλογα κορυφώσει το ενδιαφέρον. 

Η Σειρά 200 χρόνια από την Επανάσταση 
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη δημόσια
ιστορία και στον διάλογο για τον χαρακτήρα
και τις μορφές της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων.
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1

Στο Πάνθεον των Ηρώων

Στις 3 Φεβρουαρίου 1843 το βασιλικό ζεύγος του 

Όθωνα και της Αμαλίας παρέθεσε χορό στα ανάκτορα 

επ’ ευκαιρία της επανόδου του βασιλέα στη χώρα μετά 

την τέλεση του γάμου τους. Στον χορό παρευρέθηκαν 

τα μέλη της κυβέρνησης, στελέχη του διπλωματικού 

σώματος, ξένοι πρεσβευτές, καθώς και πολλοί κρατικοί 

αξιωματούχοι. Ανάμεσά τους και ο θρυλικός «Γέρος 

του Μοριά», ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γύρω στις 

έντεκα το βράδυ ο Κολοκοτρώνης αναχώρησε για την 

οικία του. Εκεί, λίγες ώρες μετά, χαράματα της 4ης 

Φεβρουαρίου, τον βρήκαν νεκρό οι υπηρέτες. Παρά 

το γεγονός ότι σύντομα έσπευσαν κοντά του οι γιατροί 

Κ. Γλαράκης, Σοφ. Οικονόμου και Ρέζερ, το μοιραίο 

ήταν αναπότρεπτο.5

Η είδηση του θανάτου του Γέρου του Μοριά δια-

δόθηκε ταχύτατα στην αγουροξυπνημένη πρωτεύουσα. 
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Στο σπίτι του συνέρρευσαν αμέσως για να αποτίσουν 

φόρο τιμής παλαιοί συμπολεμιστές του αλλά και πλήθος 

κόσμου που τον λάτρευε. «Εχάσαμεν τον Γέρον, δεν 

έχομεν πλέον την σκιάν του αναγκαίου Κωλοκοτρώ-

νου!!!»6 μοιρολογούσαν επώνυμοι και ανώνυμοι Αθη-

ναίοι. Ο παλαίμαχος αγωνιστής και συνεργάτης του 

Γέρου του Μοριά Ρήγας Παλαμίδης ανακοίνωσε τη 

θλιβερή είδηση στα μέλη του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, το οποίο ανέστειλε αμέσως τις εργασίες του, 

αναχωρώντας κι αυτό για προσκύνημα. Την ίδια μέρα, 

το υπουργικό συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του 

αποφάσισε την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους, 

διευθετώντας τις λεπτομέρειες της κηδείας. Την επο-

μένη, 5 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 

εμβληματικού καπετάνιου της Ελληνικής Επανάστασης. 

Η σoρός μεταφέρθηκε διά των οδών Ερμού και Αιόλου 

στον ναό της Αγίας Ειρήνης. Γύρω από τη νεκροφόρο 

άμαξα έστεκαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας Κ. Γ. Κουντουριώτης, ο αντιστράτηγος Ρί-

τσαρντ Τσορτς, οι υποστράτηγοι Νικόλαος Τζαβέλας 

και Γιατράκος, οι συνταγματάρχες Δ. Κολιόπουλος 

(Πλαπούτας) και Ιωάννης Μακρυγιάννης, καθώς και 

ορισμένοι σύμβουλοι του κράτους. Ο νεκρός φορούσε 

τη στολή του αρχιστράτηγου, έφερε το ξίφος το οποίο 

είχε στη διάρκεια της Επανάστασης, την περικεφαλαία 

και τις επωμίδες από την εποχή της υπηρεσίας του στην 
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Επτάνησο Πολιτεία, ενώ κάτω από τα πόδια του είχε 

τοποθετηθεί συμβολικά μια σημαία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.

Ήταν τόσο μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου –σύμ-

φωνα με υπολογισμούς, προσέγγιζε περίπου τα 10.000 

άτομα–, ώστε ενώ η κεφαλή της πομπής πλησίαζε στον 

ναό, το τέλος της βρισκόταν ακόμη στην ανατολική 

άκρη της οδού Ερμού. Μόνο οι επικήδειοι λόγοι διήρ-

κεσαν περισσότερο από τρεις ώρες. Εκ μέρους των 

ανακτόρων, τον νεκρό αποχαιρέτησε ο σύμβουλος της 

Επικρατείας Παναγιώτης Σούτζος, ενώ το ίδιο έπραξε 

και ο Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων. Η αθηναϊκή γη 

δέχτηκε στα σπλάχνα της τον άνθρωπο που ίσως πε-

ρισσότερο από οποιονδήποτε άλλον είχε σημαδέψει 

τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Ήταν το 

τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας άλλης. Ο κόσμος της 

Παλιγγενεσίας αποχαιρετούσε τον ηγέτη του. Το νεο-

ελληνικό εθνικό κράτος καλωσόριζε στο πάνθεον των 

ηρώων του μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικό-

τητές του. 

Φιλοτεχνώντας το πορτρέτο του Θεόδωρου Κολο-

κοτρώνη, ο ιστορικός Γιάννης Κολιόπουλος συμπύκνω-

σε με ενάργεια τα βασικότερα χαρακτηριστικά του: 

«Εάν ο κάθε λαός “πλάθει” τους ήρωές του, με την 

έννοια ότι επενδύει τους ήρωές του με τις αρετές, τις 

αξίες και τις αρχές που θεωρεί ότι αποτελούν κανόνες 
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του εθνικού βίου, οι ίδιοι οι ήρωες ασφαλώς συμβάλ-

λουν στη διαδικασία με την προσαρμογή τους στα πα-

ραδεγμένα εθνικά ηρωικά πρότυπα. Ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης υπήρξε ένας τέτοιος ήρωας. Στο βίο 

του συμφύρονταν διάφοροι ρόλοι, αυτοί του κλέφτη 

και του καπετάνιου των κλεφτών, αλλά και του συνερ-

γάτη των προεστών, του λαϊκού ηγέτη, καθώς και του 

πολιτικού που συνδεόταν με εκπροσώπους των μεγά-

λων ευρωπαϊκών δυνάμεων της εποχής»7.
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Τα χρόνια της Κλεφτουριάς

Δευτέρα της Λαμπρής, 3 Απριλίου του 1770, κάτω από 

ένα δέντρο σ’ ένα βουνό της Μεσσηνίας που ονομα-

ζόταν Ραμοβούνι γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης. Το αναφέρει ο ίδιος στα Απομνημονεύματά του, τα 

οποία υπαγόρευσε στον διαπρεπή Ζακυνθινό δικα-

στικό και παλαίμαχο αγωνιστή Γεώργιο Τερτσέτη, ο 

οποίος τον είχε με πάθος υποστηρίξει κατά τη διάρκεια 

της δίκης του.8 Ήταν η εποχή των Ορλωφικών, όταν οι 

Ρώσοι έβαλαν φωτιά στην Πελοπόννησο με απατηλές 

υποσχέσεις για αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. Ο 

πατέρας του, Κωνσταντής, ήταν αρχηγός των αρματο-

λών της Κορίνθου9 και είχε προβάλει σθεναρή αντί-

σταση στους άτακτους Αλβανούς που έπνιξαν στο αίμα 

τον Μοριά10.

Αλλά η μοίρα των Κολοκοτρωναίων υπήρξε σκληρή. 

Έναν χρόνο μετά την καταστολή της δράσης των Αλ-
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βανών, το 1780, οι οθωμανικές δυνάμεις επέστρεψαν 

στην Πελοπόννησο. Αυτή τη φορά στόχος τους ήταν 

οι κλέφτες. Μόνο ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης και 

ο Μανιάτης Παναγιώταρος Βενετσιανάκης αρνήθηκαν 

να προσκυνήσουν. Ακολούθησε απηνής καταδίωξη και 

πολιορκία τους, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο 

πατέρας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καθώς και τα 

δύο αδέλφια του, Αποστόλης και Γιώργης. Ο ίδιος, η 

μητέρα και η αδελφή του γλίτωσαν τον χαλασμό και 

κατέφυγαν στη Μηλιά της Μάνης μαζί με τον θείο τους 

Αναγνώστη. Από εκεί μετακινήθηκαν στο Λιμποβίσι, 

όπου «περιθαλπόμενοι υπό τινας συγγενείς των, με-

τερχόμενοι τον ποιμενικόν βίον, ορφανοί και απρο-

στάτευτοι, μη έχοντες ουδέ ιδιοκτησίαν τινά, ουδέ 

κανέν άλλο μέσον τού ζην, διανύσαντες τον νεανικόν 

βίον εν πενία και δυστυχία»11.

Στα δεκαπέντε του ο Θοδωράκης είχε πια μεγα-

λώσει και έγινε αρματολός στην επαρχία του Λεοντα-

ρίου. Πέντε χρόνια αργότερα παντρεύτηκε στην Άκο-

βα την κόρη ενός τοπικού προεστού, αποκτώντας έτσι, 

σύμφωνα με τα λεγόμενα του επιφανή προεστού από 

τα Λαγκάδια Γορτυνίας Κανέλλου Δεληγιάννη, μικρή 

περιουσία αποτελούμενη από «ολίγα αιγιδοπρόβατα, 

δύο χαμογείους οικίας και οκτώ ως δέκα στρέμματα 

αμπελώνας». Ο Κανέλλος μάλιστα υποστηρίζει πως η 

οικονομική κατάσταση του Κολοκοτρώνη παρέμενε 
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δυσχερής, ωθώντας τον στη ζωοκλοπή ή και τη λη-

σταποδοχή.12

Ακολούθησαν χρόνια γεμάτα ένταση και συγκρού-

σεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Κολοκοτρώνης 

μετακόμισε στην Καρύταινα. Άλλοτε κλέφτης και άλλο-

τε κάπος, άλλοτε στην υπηρεσία και άλλοτε αντίπαλος 

της ισχυρής οικογένειας της δυτικής Μεσσηνίας, των 

Δεληγιανναίων,13 ο Θοδωρής μετείχε ενεργά στις το-

πικές αντιπαραθέσεις.14 «Με την στενοχώριαν των 

ορφανών, με την καταδίωξιν δυνάστου ανετράφη ο 

Κολοκοτρώνης»15 σημειώνει γλαφυρά ο Τερτσέτης, 

περιγράφοντας τις ανείπωτες οικογενειακές ταλαιπω-

ρίες των Κολοκοτρωναίων.

Τον Αύγουστο του 1805 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης κατέφυγε μέσω Κυθήρων στη Ζάκυνθο, όπου βρί-

σκονταν ήδη πολλοί πρόσφυγες, κυρίως Πελοποννή-

σιοι, Σουλιώτες και Ηπειρώτες.16 Αποστολή του ήταν 

να πείσει τα ρωσικά στρατεύματα να ελευθερώσουν 

την Πελοπόννησο. Όμως ο αρχηγός των ρωσικών 

στρατευμάτων τού ζήτησε να τον ακολουθήσει στην 

εκστρατεία του εναντίον του Ναπολέοντα, κάτι που ο 

Κολοκοτρώνης αρνήθηκε οργισμένος: «Όσον διά το 

μέρος μου, δεν εμβαίνω εις την δούλευσιν. Τι έχω να 

κάμω με τον Ναπολέοντα; Αν θέλετε όμως στρατιώτας 

διά να ελευθερώσωμεν την πατρίδα μας σε υπόσχομαι 

και 5 και 10 χιλιάδας· μία φορά εβαπτισθήκαμεν με το 
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λάδι, βαπτιζόμεθα και μίαν με το αίμα και άλλην μίαν 

διά την ελευθερίαν της πατρίδος μας»17 του αντέτεινε.

Οι εξελίξεις αυτές και οι επαναστατικές ζυμώσεις 

εξόργισαν τους Οθωμανούς, αλλά ενόχλησαν και αρ-

κετούς από τους προεστούς της Πελοποννήσου.18 Ο 

ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ύστερα από πιέσεις 

του σουλτάνου, αφόρισε τους κινηματίες και ζήτησε 

την καταστολή τους. Ο «χαλασμός των κλεφτών»19 εί-

χε αρχίσει. Ακολούθησε για αρκετούς μήνες άγρια 

καταδίωξή τους στα βουνά της Πελοποννήσου.20 

Ασκώντας δριμεία κριτική στις ενέργειες των κλεφτών, 

ο προεστός του Αγίου Πέτρου Κυνουρίας Αναγνώστης 

Κοντάκης υποστήριξε στα Απομνημονεύματά του ότι «με-

τεχειρίσθησαν μεγάλα κακουργήματα και ανόητα»21.

Ο Κολοκοτρώνης υποχρεώθηκε να μετακινείται από 

μέρος σε μέρος προκειμένου να είναι ασφαλής,22 

ώσπου τελικά αναγκάστηκε να διαφύγει το 1806 και 

πάλι στη Ζάκυνθο. Ο ίδιος, αναπολώντας τις ημέρες 

της καταδίωξής του στα βουνά της Πελοποννήσου, 

περιέγραψε τη συσσωρευμένη εμπειρία και αυτά που 

αποκόμισε: «Αυτό το είδος της ζωής όπου εκάμναμε 

μας εβοήθησε πολύ εις την επανάστασι, διότι ηξεύρα-

μεν τα κατατόπια, τους δρόμους, τας θέσεις, τους αν-

θρώπους. Εσυνηθίσαμεν να καταφρονούμεν τους 

Τούρκους, να υποφέρωμεν την πείναν, την δίψαν, την 

κακοπάθειαν, την λέρα και καθεξής»23.
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3

Στη Ζάκυνθο

Η δεύτερη παραμονή του Κολοκοτρώνη στη Ζάκυνθο 

ξεκίνησε όπως και η προηγούμενη. Ο επικεφαλής των 

ρωσικών στρατευμάτων στο νησί θέλησε να τον στρα-

τολογήσει, αλλά ο Κολοκοτρώνης αρνήθηκε και πάλι,24 

προβάλλοντας την απόφασή του να επιστρέψει στον 

Μοριά για να πολεμήσει τους Οθωμανούς: «Δεν εμ-

βαίνω εις την δούλευσιν, διότι έχω σκοπό να υπάγω 

πάλι εις τον Μορέα, διά να εκδικηθώ διά τον θάνατον 

των συγγενών μου και διά τας ζημίας οπού έλαβα, και 

δεν ημπορώ να κάμω όρκον και έπειτα να γίνω επίορ-

κος με το να φύγω κρυφίως»25. Μετά την άρνησή του 

αυτή και για δέκα ολόκληρους μήνες ο Κολοκοτρώνης 

παρέμεινε άπραγος. Ήταν τότε 36 χρονών. Πιθανόν 

να πίστευε πως πολύ σύντομα θα επέστρεφε στην αγα-

πημένη του Πελοπόννησο, όμως τούτη τη φορά τα 

πράγματα θα εξελίσσονταν διαφορετικά και ο ίδιος θα 
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αναγκαζόταν να κρατηθεί μακριά της για δεκαπέντε 

ολόκληρα χρόνια.

Το διάστημα της αυτοεξορίας του όμως αποδείχθη-

κε πολλαπλά επωφελές για τον ίδιο. Σε τοπικό επίπεδο, 

το εδαφικό καθεστώς των νησιών του Ιονίου άλλαξε. 

Αρχικά, τον Ιούλιο του 1807, με τη συνθήκη του Τιλσίτ 

τα νησιά πέρασαν από τους Ρώσους στους αυτοκρα-

τορικούς Γάλλους του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ωστό-

σο η γαλλική παρουσία στάθηκε ολιγόχρονη, καθώς 

τη διετία 1809-1810 –με την εξαίρεση της Κέρκυρας– 

τα νησιά περιήλθαν στην κυριαρχία των Άγγλων.

Την περίοδο της ρωσικής κατοχής των νησιών ο 

Κολοκοτρώνης μετέβη στην Κέρκυρα, όπου βρισκόταν 

η έδρα της ρωσικής διοίκησης, και εξασφάλισε άδεια 

να ναυλώσει ένα πλοίο προκειμένου με τους ογδόντα 

άνδρες του να επιτίθεται σε οθωμανικούς στόχους. 

Σύντομα ωστόσο υποχρεώθηκε να αναστείλει τη δρά-

ση του, καθώς οι Ζακυνθινοί παραπονέθηκαν στη διοί-

κηση πως εξαιτίας του είχαν ανακύψει προβλήματα στην 

εμπορική δραστηριότητα με την Πελοπόννησο.

Στη διάρκεια του 1808 ο Κολοκοτρώνης επέστρεψε 

για λίγο στην Πελοπόννησο με σκοπό να συνδράμει 

τον Αλή Φαρμάκη, μουσουλμάνο αλβανικής καταγωγής 

από το χωριό Λάλα Ηλείας, ο οποίος πολιορκούνταν 

από τον βεζίρη του Μοριά Βελή, που ήταν γιος του Αλή 

Πασά. Ο Κολοκοτρώνης, μολονότι δεν είχε έως τότε 
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συναντηθεί με τον Αλή Φαρμάκη, έσπευσε να τον βοη-

θήσει, αφού οι παππούδες τους ήταν αδελφοποιτοί.26 

Η πράξη του αυτή ασφαλώς δεν εντάσσεται στο πνεύ-

μα της νεωτερικότητας, της εξάπλωσης δηλαδή εθνι-

κοαπελευθερωτικών κινημάτων στην Ευρώπη των 

αρχών του 19ου αιώνα, αλλά παραπέμπει ευθέως σε 

παραδοσιακές κοινωνίες, όπου οι σχέσεις φιλίας και 

σεβασμού υπερτερούσαν της εθνικής καταγωγής ή της 

θρησκείας.

Ο τρόπος σκέψης του Κολοκοτρώνη απηχεί και τον 

τρόπο σκέψης του Αλή Φαρμάκη, ο οποίος απάντησε 

αρνητικά στα δελεαστικά τεχνάσματα του Βελή να του 

παραδώσει τον πολύτιμο κλέφτη σύμμαχό του. Έτσι, ο 

Αλή Φαρμάκης υπέβαλε δήλωση υποταγής μόνο όταν 

πληροφορήθηκε πως ο Κολοκοτρώνης και οι άνδρες 

του είχαν αναχωρήσει με ασφάλεια για τη Ζάκυνθο.27 

Λίγο αργότερα, όταν κατέφθασαν οι Γάλλοι στα 

Επτάνησα, ο Κολοκοτρώνης ακολούθησε τον καπετάνιο 

Γιώργη Αλεξανδρή, που δρούσε ως κουρσάρος στο 

βόρειο Αιγαίο, κοντά στο Άγιον Όρος.28 Όταν τα νησιά 

πέρασαν στον έλεγχο των Άγγλων, πολέμησε αρχικά 

εναντίον των Γάλλων για την κατάληψη της Λευκάδας. 

Οι υπηρεσίες του ανταμείφθηκαν και προήχθη σε ταγ-

ματάρχη (μαγιόρο).

Η θητεία του στον αγγλικό στρατό των Επτανήσων 

ολοκληρώθηκε το 1817, μετά την ήττα των Γάλλων 
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του Ναπολέοντα. Ο ίδιος παρέμεινε στη Ζάκυνθο, απα-

σχολούμενος κυρίως με το εμπόριο ζώων. Ωστόσο, η 

θητεία του στον αγγλικό στρατό τον γέμισε με εμπει-

ρίες. Για πρώτη φορά γνώρισε την οργάνωση και την 

πολεμική εξάσκηση ενός τακτικού στρατεύματος. Έτσι 

εμπλούτισε την τέχνη του ανταρτοπόλεμου, που τόσο 

καλά κατείχε, στοιχείο που θα φαινόταν ιδιαίτερα χρή-

σιμο στα χρόνια της Επανάστασης. Ταυτόχρονα εμπέ-

δωσε την πεποίθηση πως «ό,τι κάμωμε, θα το κάμωμε 

μονάχοι και δεν έχομε ελπίδα καμμία από τους ξένους», 

αφού όλες οι προσπάθειές του να πείσει Ρώσους, Γάλ-

λους και Άγγλους να εισβάλουν στην ελληνική Χερσό-

νησο και να πολεμήσουν ενάντια στους Οθωμανούς 

απέτυχαν.

Ήταν η ίδια εποχή που ο Κολοκοτρώνης μυήθηκε 

στη Φιλική Εταιρεία, ίσως από τον ταγματάρχη του 

ρωσικού στρατού Νικόλαο Πάγκαλο, όπως αναφέρει 

ο ίδιος στα Απομνημονεύματά του.29 Μάλιστα, στον Κο-

λοκοτρώνη επιδόθηκε επιστολή του Αλέξανδρου Υψη-

λάντη η οποία τον εκθείαζε για την ανδρεία του αλλά 

και του παρείχε οδηγίες για το τι έπρεπε να πράξει: 

«απολαμβάνεις τους επαίνους ημών αλλά θέλεις συνα-

ριθμηθή ποτέ εις την σειράν των ανδρείων και ενδόξων 

στρατηγών της Ελλάδος... ο καιρός φίλε μάς αναγκά-

ζει να ζητήσωμεν τα δικαιώματά μας και διά να μην 

καταισχυνθώμεν από τα έθνη και μείνωμεν πάλιν ως 
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οι βάτραχοι εις την λάσπην, δεν πρέπει να αφήσωμεν 

να παρέλθη αυτός ο χρυσούς καιρός. Λοιπόν ευθύς 

όπως λάβης το παρόν μας, θέλεις φροντίσει να προ-

διαθέσης και να συνδέσης με τον ιερόν σύνδεσμον της 

φιλικής ομονοίας τους Καπετανέους, οπού γνωρίζεις, 

τους οποίους θέλεις συμβουλεύσει να ετοιμασθούν εν 

ησυχία και ομονοία διά να μην εννοήσουν παράκαιρα 

τα φρονήματά μας οι εχθροί του Σταυρού... τώρα να 

ίδωμεν την αξιότητά σας! Τώρα να ίδωμεν, αν ήσθε 

Έλληνες, απόγονοι του Επαμεινώνδα, του Θεμιστοκλή 

και του ήρωος Λεωνίδα»30. 

O Γέρος του Μοριά φύλαξε ως κόρη οφθαλμού τις 

επιστολές του Υψηλάντη. Έτσι, παρά τις επανειλημμένες 

προσπάθειες της αγγλικής αστυνομίας να εντοπίσει 

τυχόν ενοχοποιητικό για τη Ρωσική Αυτοκρατορία υλι-

κό, κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθηκε.

Η ιδέα της Επανάστασης φαίνεται ότι τον συγκίνησε, 

και άρχισε αμέσως και ο ίδιος να κατηχεί και να μυεί 

στην οργάνωση νέα στελέχη, κυρίως από τους κόλπους 

των ναυτικών σπετσιώτικων και υδραϊκών καραβιών 

που προσέγγιζαν τη Ζάκυνθο. Ανάμεσα σ’ εκείνους που 

κατήχησε περιλαμβάνεται και ο αγωνιστής Στέφανος 

Στεφανόπουλος από τη Ζατούνα της Γορτυνίας.31

Η παραμονή στα Επτάνησα όμως παρείχε στον Κο-

λοκοτρώνη και την ευκαιρία να διαβάσει αλλά και να 

έρθει σε επαφή με τις ιδεολογικές και επαναστατικές 
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ζυμώσεις που με άξονα τον Διαφωτισμό και τη Γαλλι-

κή Επανάσταση είχαν συνταράξει τη δυτική Ευρώπη. 

«Δεν είναι παρά αφού επήγα εις την Ζάκυνθο όπου 

εύρηκα την Ιστορία της Ελλάδος εις την απλοελληνικήν» 

σημειώνει στα Απομνημονεύματά του και συνεχίζει: «Τα 

βιβλία όπου εδιάβαζα συχνά ήταν η ιστορία της Ελλά-

δος, η ιστορία του Αριστομένη και Γοργώ και η ιστορία 

του Σκεντέρμπεη». Για τον Μοραΐτη πολέμαρχο ένας 

νέος κόσμος είχε ανοιχτεί μπροστά του. Έννοιες όπως 

η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ισότητα υπονόμευσαν 

προοδευτικά τον παραδοσιακό αξιακό του κώδικα, 

φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τα θεμελιώδη προτάγ-

ματα της νεωτερικής πραγματικότητας.

Ο Κολοκοτρώνης, παρότι αγράμματος, διέθετε και 

την αντίληψη αλλά και την ωριμότητα για να αφομοιώ-

σει και να εμπνευστεί από τα μηνύματα της νέας εποχής. 

«Η γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά 

τη γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρω-

τήτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τούς 

ενόμιζον ως θεούς της γης και ό,τι και αν έκαμναν, το 

έλεγαν καλά καμωμένο» σημειώνει συγκλονισμένος. 

Προσέθετε μάλιστα πως η κίνηση των Ελλήνων ήταν 

δίκαιη, αφού ήταν εθνική και στόχευε στην αποτίναξη 

της σκλαβιάς: «Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιά-

ζει με καμμιάν απ’ όσαις γίνονται την σήμερον εις την 

Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των 
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διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας 

πόλεμος ήτον ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο 

έθνος, ήτον με ένα λαόν όπου ποτέ δεν ηθέλησε να 

αναγνωρισθή ως τοιούτος, ούτε να ορκιστή, παρά μό-

νον ό,τι έκαμνε η βία. Ούτε ο Σουλτάνος ηθέλησε πο-

τέ να θεωρήση τον ελληνικόν λαόν ως λαόν, αλλ’ ως 

σκλάβους»32.

Ο ίδιος είχε πλήρη συναίσθηση της επικινδυνότητας 

του εγχειρήματος που είχαν αναλάβει: «Εκείνος ο πό-

λεμος εστάθη η ευτυχία της Πατρίδος. Αν εχαλιώμεθα, 

εκινδυνεύαμε να μη κάμωμε ορδί πλέον»33. Τίποτε στη 

μετέπειτα κοσμοθεωρία του δεν επρόκειτο πια να πα-

ραμείνει ως είχε. Από την Άκοβα και το Λιμποβίσι βρέ-

θηκε στη Ζάκυνθο, που για τους ανθρώπους της επο-

χής, όπως γλαφυρά περιγράφει ο ίδιος, φάνταζε ως 

το μακρινότερο μέρος του κόσμου. Και ήταν η Επανά-

σταση αυτή, καταλήγει, που «εσχέτισε όλους τους Έλ-

ληνας»34.
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Ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης είναι Καθηγητής 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-2013 υπηρέτησε ως Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Tην ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 έλαβε υποτροφία 

από το Ίδρυμα Fulbright και υπήρξε Επισκέπτης 

Ερευνητής στο George Washington University. 

Την ίδια χρονιά υπήρξε Ακαδημαϊκός Επισκέπτης 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί 

ως Εμπειρογνώμονας για τα Δυτικά Βαλκάνια στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού 

Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών 

επιστημονικών δικτύων και οργανώσεων, όπως 

το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο ιστορίας Clioh/

Cliohnet. Ήταν ιστορικός σύμβουλος (μαζί με τον 

καθηγητή Θάνο Βερέμη) της τηλεοπτικής σειράς 

του ΣΚΑΪ «1821», του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Twice a Stranger» που προβλήθηκε από την 

τηλεόραση της ΝΕΤ και του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Η δεκαετής εξόρμηση της Ελλάδας 1912-1923» 

το οποίο προβλήθηκε από το Cosmote History. 

Έχει, επίσης, επιμεληθεί τα ιστορικά αφιερώματα 

του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 με θέμα τους 

Βαλκανικούς Πολέμους, τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κατοχή 

και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Σ΄αυτό το βιβλίο, ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης γράφει γι΄ αυτόν 

που ξεχωρίζει από το πλήθος των σκληροτράχηλων οπλαρχηγών 

που πρωταγωνίστησαν στην Ελληνική Επανάσταση, τον Θεόδωρο 

Κολοκοτρώνη. Θρύλος για τους συντρόφους του και φόβητρο 

για τους εχθρούς του, ο γέρος του Μοριά αναδείχτηκε στην 

εμβληματικότερη προσωπικότητα της Παλιγγενεσίας. Ηγήθηκε 

της Επανάστασης στο Μοριά, οργάνωσε και υλοποίησε τις 

μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον των Τούρκων, ενώ, 

όταν χρειάστηκε, διέσωσε και εγγυήθηκε με το κύρος του την 

ενότητα των Ελλήνων.

Η Ελληνική Επανάσταση κατατάσσεται 
δικαιολογημένα στις μεγάλες επαναστάσεις
που σφράγισαν την εποχή της Νεωτερικότητας.
Η συμπλήρωση διακοσίων ετών από την έκρηξή
της έχει εύλογα κορυφώσει το ενδιαφέρον. 

Η Σειρά 200 χρόνια από την Επανάσταση 
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη δημόσια
ιστορία και στον διάλογο για τον χαρακτήρα
και τις μορφές της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων.

Κυκλοφορούν επίσης:

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 Θάνος Μ. Βερέμης – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης  
 Ιωάννης Καποδίστριας
 Ο «αμνός» της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων

 Αθανάσιος Συροπλάκης

 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
 Ο ηγέτης της Μάνης στην Ελληνική Επανάσταση

ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 Στέφανος Καβαλλιεράκης

 Η προετοιμασία μιας Επανάστασης 
 Πρωταγωνιστές-Γεγονότα-Συγκυρίες 

  

Θα κυκλοφορήσουν:

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 Πασχάλης Κιτρομηλίδης

 Ρήγας Φεραίος
 

 Κυριάκος Χατζηκυριακίδης

 Μπουμπουλίνα

ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 Αλέξανδρος Κεσσόπουλος

 Τα συντάγματα της Επανάστασης

 Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

 Οι εμφύλιες διαμάχες του 1821

 Νίκος Αναστασόπουλος

 Από τη σφαγή της Χίου στην
 Έξοδο του Μεσολογγίου

 Σωτήρης Ριζάς

 Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων
 στην Επανάσταση

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Redoine Amzlan
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