
Απομνημονεύμαηα Κολοκοηρώνη 

 
“Ο κόζμος μας έλεγε ηρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα ηρελοί,  

δεν εκάναμε ηην επανάζηαζη” 
 

 

Γηα ην Θεόδσξν Κνινθνηξώλε ηη λα πξσηνπεί θαλείο. Μηιάεη γη' απηόλ ε λεόηεξε 

ειιεληθή ηζηνξία. Ο Κνινθνηξώλεο, πξσηαγσληζηήο ζηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο, δελ 

κπνξνύζε λα θαηαγξάςεη απηά πνπ έδεζε γηαηί νη γξακκαηηθέο ηνπ γλώζεηο ήηαλ 

ειάρηζηεο. Ζ καξηπξία ηνπ ζα είρε ραζεί, εάλ ν Δπηαλήζηνο πνηεηήο θαη δηθαζηήο Γεώργιος 

Τερηζέηης δελ ηνλ έπεηζε λα ηζηνξήζεη ηα έξγα ηνπ. Με ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

θαηόξζσζε λα θάκςεη ηηο αληηξξήζεηο θαη ηνπο δηζηαγκνύο ηνπ Γέξνπ. ρεηηθά κε ηα 

ιηγνζηά γξάκκαηα ηνπ είπε: «Λεο δελ εμεύξεηο γξάκκαηα - θαη πνιιά εμεύξεηο. Σα ιόγηα 

είλαη γξάκκαηα, κίιεηε ινηπόλ θη εγώ γξάθσ».  

    Έηζη ην θαινθαίξη ηνπ 1836 ν Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο ηνπ αθεγείηαη, επί δύν κήλεο, 

γεγνλόηα από ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ζηελ Δπαλάζηαζε. Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ 

Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε είλαη κηα αλεθηίκεηε πεγή ηεο εζληθήο καο Ηζηνξίαο, πνπ θσηίδεη 

γεγνλόηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Οη κάρεο ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο πεξηγξάθνληαη κε 

αθξίβεηα, απιόηεηα θαη κεηξηνθξνζύλε. 

Ζ αθήγεζε εθδόζεθε ζε βηβιίν ην 1851 κε ηίηιν Διήγηζις Σσμβάνηων ηης Ελληνικής 

Φσλής από ηα 1770 έως ηα 1836. Υπαγόρεσζε Θεόδωρος Κωνζηανηίνοσ Κολοκοηρώνης. 

    Δγελλήζεθα ζηα 1770. 

Όηαλ εγιύησζα από ηελ Καζηάληηδα είκνπλ ρξνλώλ 10. 

Γηακνλή ζηε Μάλε ρξόληα 2. 

Δηο ηελ Αισλίζζελα ρξόληα 3. 

Δηο ηα ακπάζηθα ρξόληα 12. 

Δπνρή ηεο Νεόηεηνο, 5 ρξόληα αλύπαλδξνο θαη άιινπο 7 ρξόλνπο ππαλδξεπκέλνο·  

27 ρξόλνπο είρα όηαλ κε επξσηνθπλήγεζαλ. 

Αξκαησιόο θαη θιέθηεο αιιεινδηαδόρσο ρξόληα 5. 

Φεξκάλη Βαζηιηθό δηά εκέλα θαη ηνλ Πεηηκεδά ζηα 1802. 

Σν δεύηεξν θεξκάλη ηνλ Ηαλνπάξηνλ 1806, θαη ην Παηξηαξρηθό πλνδηθό. 

36 ρξόλσλ ήκνπλ όηαλ επήγα εηο ηελ Εάθπλζν. 

50 ρξόλνπο είρα όηαλ εβγήθα εηο ηελ επαλάζηαζη. 
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Σν κπζηήξην ηεο εηαηξίαο άξρηζε λα δηαδίδεηαη εηο θάζε ινγήο αλζξώπνπο θαη θαινύο 

θαη θαθνύο, θαη εβηαζζήθακε λα θηλήζσκε κίαλ ώξαλ αξρήηεξα ηελ επαλάζηαζηλ. Ο 

Νηόγηνο ην εκαξηύξεζε εηο ηνλ Αιή-Παζά. Έηδη ινηπόλ εηο ηαο 3 Ηαλνπαξίνπ αλερώξεζα 

από ηελ Εάθπλζνλ, θαη εηο ηαο 6 Ηαλνπαξίνπ έθζαζα εηο ηελ θαξδακνύια εηο ηνπ 

παηξηθνύ κνπ θίινπ Καπεηάλ Παλαγηώηε Μνύξηδηλνπ. Σν θίλεκά καο έγεηλε εηο ηαο 22 

Μαξηίνπ εηο ηελ Καιακάηαλ. Από ηαο 6 ηνπ Ηαλνπαξίνπ έσο εηο ηαο 22 Μαξηίνπ, 

επξνζπάζεζα, ελέξγεζα εηο ηελ Μάλελ λα ελώζσκελ δηάθνξα ζπήηηα Μαληάηηθα θαηά ηελ 

ζπλήζεηάλ ηνπο, θαη ηνπο ελώζακελ, ηνπο αδειθώζακελ· έζηεηια θαη εηο ηαο επαξρίαο ηεο 

Μεζζελίαο, Μηζηξόο, Καξύηαηλαο, Φαλαξηνύ, Λενληαξηνύ, Αξθαδίαο, ηεο Σξηπνιηηδάο, 

θαη ήιζαλ εθεί όπνπ επξηζθόκνπλ, θαη ηνπο έιεγα, όηη: ηελ εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνύ λα 

ήλαη έηνηκνη, θαη θάζε Δπαξρία θηλεζή ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ ησλ ηνπηθώλ, θαη λα 

πνιηνξθήζνπλ εηο ηα δηάθνξα θξνύξηα, θαζώο νη Αξθαδηαλνί λα πνιηνξθήζνπλ ην 

Νεόθαζηξν, νη Μνζσλαίνη ηελ Μνζώλε, θαη νύησ θαζεμήο. 

   Αθνύ επξνεηνηκάζακελ θαη ζπλαγνηθήζεκελ, ν Εαΐκεο κε ηνπο άιινπο, αλαγθαζκέλνη 

λα ππάγνπλ εηο ηελ Σξηπνιηηδά ή λα κείλνπλ έηδη, εθηύπεζαλ ηνλ Βντβόδα ησλ 

Καιαβξύησλ. Οη Σνύξθνη κε έκαζαλ όηη ήιζα θαη κε ελόκηδαλ όηη ήιζα κε 5 κε 6.000· εγώ 

ήκνπλ κε ηέζζαηξνπο. Ήιζαλ Αξθαδηλνί θαη Μηζηξηώηαη Σνύξθνη κε ξαγίζηηθα ζθνπηηά 

ελδπκέλνη, θαη ήιζαλ λα δνπλ κε πόζνπο ήκνπλ, θαη εγώ έπαηδα ηαηο νκάδαηο θαη εγύξηζαλ 

νπίζσ θαη έιεγαλ, όηη: επξήθακε έλα γέξν θαη έπαηδα ηαηο νκάδεο. – Δπήγα εηο ηνλ 

Μνπξηδίλν σο θίιν κνπ παηξηθόλ. Ο Μαπξνκηράιεο είρε ην όλνκα Μπέεο, αιι’ ν 

Μνύξηδηλνο είρε ηελ δύλακηλ εηο ηελ Μάλελ. Δξσηήζε ηόηε ν Μαπξνκηράιεο δηά ηνλ 

εξρνκόλ κνπ, θαη απηόο απεθξίζε, όηη εδπζηήρεζε εηο ηελ Εάθπλζν θαη ήιζε εηο ηελ Μάλε 

δηά λα ηνλ βνεζήζνπλ νη θίινη ηνπ θαη λα επηζηξέςε νπίζσ· θαη εηο απηό εθέξζεθε πνιιά 



θαιά, αιιά δελ είλαη αιεζηλό όηη δελ κε πξόδσζε εηο ηνπο Σνύξθνπο· δελ είρε ηελ δύλακηλ 

λα ηνθάκε θαη αλ ήζειε, θαη, εθηόο ηεο θηιίαο όπνπ είρακελ κε ηνλ Μνύξηδηλνλ, είλαη 

ζπλήζεηα εηο ηελ Μάλε λα ππεξαζπίδσληαη όζνπο θαηαθεύγνπλ εηο ηελ νηθίαλ ησλ. 

    Δηο ηαο 23 Μαξηίνπ επηάζακε ηνπο Σνύξθνπο εηο ηελ Καιακάηα, ηνλ Αξλανύηνγιελ 

ζεκαληηθόλ Σνύξθνλ ηεο Σξηπνιηηδάο. Δίκεζα 2.000 Μαληάηεο, ν Πεηξόκπεεο, ν 

Μνύξηδηλνο, Κπβέινο· Γπηηθή πάξηε – 100 ήηαλ νη Σνύξθνη κεηλεκέλνη, σο 10.000 ε 

θήκε ηνπο κεγάιε.- Ζ Αλαηνιηθή πάξηε εθηλήζε ηελ ίδηαλ ώξα. Ο Σδαλεηάθεο κε ηελ 

Καθαβνπιηά εθηλήζε δηά ηνλ Μηζηξά. Οη Σνύξθνη είραλ βάιεη ππνςία, επξνζθάιεζαλ ηνπ 

Πξνεζηνύο θαη Γεζπνηάδεο, θαη απηνί επήγαλ – ήηαλ έκβα ηνπ Μαξηίνπ – Γελ ηνπο 

εζθόησζαλ. 

    Οη παξηηάηαη αθνύ επήξαλ ιάθπξα, πξνρσξνύλ θαη πνιηνξθνύλ ηελ Μνλνβαζηά. – Δηο 

ηελ Καιακάηα εθάκακε πλέιεπζη, πόζελ λα πξσηνθηλήζσκε ηα ζηξαηεύκαηα. Οη 

Καιακαηηαλνί εθαηάθεξαλ ηνλ Μπέε λα πάκε εηο ηελ Κνξώλε δηά λα κελ βάινπλ ζπαζί νη 

Σνύξθνη εηο ηνπο Χξηζηηαλνύο· εγώ δελ εζηξέρζεθα, είπα λα πάκε εηο ηελ παιαηάλ 

Αξθαδίαλ, εηο ην θέληξν δηά λα βνεζνύκε ηνπο άιινπο· ηόηελεο ηνπο είπα: εάλ κνπ δώζεηε 

βνήζεηα από ηνύην ην ζηξάηεπκα, θαιώο, εηκή αλαρσξώ λα ππάγσ εηο ην Κέληξν. Δίρα 

ιάβεη γξάκκα από ηνλ Καλέιν, κ’ επξνζθαινύζε, όηη είρε 10.000 άξκαηα, θαη λα έκβσ επί 

θεθαιήο. Σνπ Μνύξηδηλνπ αξώζηεζε ην παηδί ηνπ ν Γηνλύζηνο, θαη έηδη δελλεθίλεζαλ όινη 

νη Μαληάηαη· έιαβα 200 από απηόλ θαη 70 από ηνλ Μπέε κε ηνλ Καπεηάλ Βντδή θαη κε 30 

εδηθνύο κνπ εγελήθακε 300, θαη έθνςα επζύο 2 ζεκαίεο κε ηαπξό θαη εθίλεζα. Οη 

Αλδξνπζηαλνί Σνύξθνη, 360 άλδξεο, καλζάλνληαο όηη είκεζα αζθέξη θεύγνπλ, πάλε ζηα 

Κάζηξα ηεο Μεζζελίαο. Κηλώληαο εγώ, είραλ κίαλ πξνζπκίαλ νη Έιιελεο όπνπ όινη κε 

ηαο εηθόλαο έθαλαλ δέεζη θαη επραξηζηήζεηο· – Μνπ ήξρεην πόηε λα θιαύζσ… από ηελ 

πξνζπκίαλ πνπ έβιεπα. – Ηεξείο έθαλαλ δέεζη. Δηο ηνλ πνηακόλ ηεο Καιακάηαο 

αλαζπαζζήθακε θαη εθηλήζακε… 



 

Αποζπάζμαηα 

Ζ επαλάζηαζηο ε εδηθή καο δελ νκνηάδεη κε θακηάλ απ’ όζεο γίλνληαη ηελ ζήκεξνλ εηο 

ηελ Δπξώπελ. Σεο Δπξώπεο αη επαλαζηάζεηο ελαληίνλ ησλ δηνηθήζεώλ ησλ είλαη εκθύιηνο 

πόιεκνο. Ο εδηθόο καο πόιεκνο ήην ν πιένλ δίθαηνο, ήηνλ έζλνο κε άιιν έζλνο, ήην κε έλα 

ιαόλ, όπνπ πνηέ δελ εζέιεζε λα αλαγλσξηζηεί σο ηνηνύηνο, νύηε λα νξθηζζεί, παξά κόλν 

ό,ηη έθακλε ε βία. Ούηε ν νπιηάλνο εζέιεζε πνηέ λα ζεσξήζεη ηνλ ειιεληθόλ ιαόλ σο 

ιαόλ, αιι’ σο ζθιάβνπο. Μία θνξάλ, όηαλ επήξακε ην Ναύπιην, ήιζελ ν Άκηιηνλ λα κε 

ηδεί. Μνπ είπε όηη: «Πξέπεη νη Έιιελεο λα δεηήζνπλ ζπκβηβαζκό, θαη ε Αγγιία λα 

κεζηηεύζεη». Δγώ ηνπ απνθξίζεθα, όηη: «Απηό δελ γίλεηαη πνηέ, ειεπζεξία ή ζάλαηνο. 

Δκείο, θαπηηάλ Άκηιηνλ, πνηέ ζπκβηβαζκό δελ εθάκακε κε ηνπο Σνύξθνπο. Άιινπο έθνςε, 

άιινπο ζθιάβσζε κε ην ζπαζί θαη άιινη, θαζώο εκείο, εδνύζακε ειεύζεξνη από γελεά εηο 

γελεά. Ο βαζηιεύο καο εζθνηώζε, θακκία ζπλζήθε δελ έθακε, ε θξνπξά ηνπ είρε 

παληνηηλό πόιεκν κε ηνπο Σνύξθνπο θαη δύν θξνύξηα ήηνλ πάληνηε αλππόηαθηα». Με 

είπε: «Πνία είλαη ε βαζηιηθή θξνπξά ηνπ, πνία είλαη ηα θξνύξηα;» – «Ζ θξνπξά ηνπ 

βαζηιέσο καο είλαη νη ιεγόκελνη Κιέθηαη, ηα θξνύξηα, ε Μάλε θαη ην νύιη θαη ηα 

βνπλά». Έηζη δελ κε νκίιεζε πιένλ. 

     Ο θόζκνο καο έιεγε ηξεινύο. Ζκείο, αλ δελ είκεζα ηξειινί, δελ εθάλακε ηελ 

επαλάζηαζε, δηαηί εζέιακε ζπιινγηζζεί πξώηνλ δηά πνιεκνθόδηα, θαβαιιαξία καο, 

ππξνβνιηθό καο, ππξνηνζήθεο καο, ηα καγαδηά καο, εζέιακε ινγαξηάζεη ηε δύλακε ηελ 

εδηθή καο, ηελ ηνύξθηθε δύλακε. Σώξα όπνπ εληθήζακε, όπνπ εηειεηώζακε κε θαιό ηνλ 

πόιεκό καο, καθαξηδόκεζα, επαηλόκεζα. Αλ δελ επηπρνύζακε, εζέιακε ηξώγεη θαηάξεο, 

αλαζέκαηα. Οκνηάδνκελ ζαλ λα είλαη εηο έλα ιηκέλα πελήληα-εμήληα θαξάβηα θνξησκέλα, 

έλα από απηά μεθόβεη, θάλεη παληά, πεγαίλεη εηο ηελ δνπιεηά ηνπ κε κεγάιε θνξηνύλα, κε 



κεγάιν άλεκν, πεγαίλεη, πνπιεί, θεξδίδεη, γπξίδεη νπίζσ ζώνλ. Σόηε αθνύο όια ηα 

επίινηπα θαξάβηα θαη ιέγνπλ: «Ηδνύ άλζξσπνο, ηδνύ παιιεθάξηα, ηδνύ θξόληκνο, θαη όρη 

ζαλ εκείο νπνύ θαζόκεζα δεηινί, ρατκέλνη», θαη θαηεγνξνύληαη νη θαπεηαλαίνη σο αλάμηνη. 

Αλ δελ επδνθηκνύζε ην θαξάβη, ήζειε εηπνύλ: «Μα ηη ηξειιόο λα ζεθσζεί κε ηέηνηα 

θνξηνύλα, κε ηέηνην άλεκν, λα ραζεί ν παιηάλζξσπνο, επήξε ηνλ θόζκν εηο ηνλ ιαηκό 

ηνπ». 

    Ζ αξρεγία ελόο ζηξαηεύκαηνο ειιεληθνύ ήηνλ κία ηπξαλλία, δηαηί έθακλε θαη ηνλ 

αξρεγό, θαη ηνλ θξηηή, θαη ηνλ θξνληηζηή, θαη λα ηνπ θεύγνπλ θάζε κέξα θαη πάιη λα 

έξρνληαη. Να βαζηάεη έλα ζηξαηόπεδν κε ςέκκαηα, κε θνιαθείεο, κε παξακύζηα. Να ηνπ 

ιείπνπλ θαη δσνηξνθίεο θαη πνιεκνθόδηα, θαη λα κελ αθνύλ θαη λα θσλάδεη ν αξρεγόο. 

Δλώ εηο ηελ Δπξώπε ν αξρηζηξάηεγνο δηαηάηηεη ηνπο ζηξαηεγνύο, νη ζηξαηεγνί ηνπο 

ζπληαγκαηάξραο, νη ζπληαγκαηάξραη ηνπο ηαγκαηάξραο θαη νύησ θαζεμήο. Έθαλε ην 

ζρέδηό ηνπ θαη εμεκπέξδεπε. Να κνπ δώζεη ν Βειηγθηώλ ζαξάληα ρηιηάδεο ζηξάηεπκα ην 

εδηνηθνύζα, αιι’ απηνπλνύ λα ηνπ δώζνπλ πεληαθόζηνπο Έιιελαο δελ εκπνξνύζε νύηε 

κία ώξα λα ηνπο δηνηθήζεη. Κάζε Έιιελαο είρε ηα θαπξίηζηα ηνπ, ην ζεό ηνπ, θαη έπξεπε 

λα θάκεη δνπιεηά θαλείο κε απηνύο, άιινλ λα θνβεξίδεη, άιινλ λα θνιαθεύεη, θαηά ηνπο 

αλζξώπνπο. 

«Άπανηα Τζερηζέηη», ηομ. Γ’, ζελ. 149-150 

 

 



Σσνομιλία Κολοκοηρώνη – Ανηιβαζιλείας 

 

Δμαηηίαο ηεο κηθξήο ειηθίαο ηνπ βαζηιηά Όζσλα κόιηο έθηαζε ζηελ Διιάδα, ηξεηο 

αληηβαζηιείο θπβεξλνύζαλ ην λέν θξάηνο ζηε ζέζε ηνπ. Πνιινί Έιιελεο πνιηηηθνί 

πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ αξεζηνί ζηε λέα δηνίθεζε γηα λα πάξνπλ αμηώκαηα. Γηα ην ιόγν 

απηό θαηεγνξνύζαλ ζπρλά ηνλ Κνινθνηξώλε όηη πξνζπαζεί λα δηώμεη ην βαζηιηά έηζη 

ώζηε λα δείμνπλ όηη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνπο μέλνπο θπβεξλήηεο. ε κηα πεξίπησζε ν 

γέξνο ηνπ Μνξηά απνθάζηζε λα πάεη ν ίδηνο ζην παιάηη θαη λα μεθαζαξίζεη ηελ 

θαηάζηαζε. Δθεί ζπλαληήζεθε κε ηνπο ηξεηο αληηβαζηιηάδεο. 

Ο ζηξαηηώηεο πνπ θπιάεη ζηελ πόξηα ιέεη ζηνλ Κνινθνηξώλε λα πεξάζεη θαη ηνλ 

παξαθαιεί λα ηνπ δώζεη ηα όπια ηνπ. Ο Κνινθνηξώλεο ηνπ απαληά, όηη κε απηά ηα όπια 

πνιέκεζε γηα λα ειεπζεξώζεη ηελ παηξίδα ηνπ θαη απηόο, έλαο μέλνο, ηνπ δεηά λα ηνπ ηα 

παξαδώζεη; Ο ζηξαηηώηεο ηνπ είπε πσο ιππάηαη αιιά είρε ζαθείο δηαηαγέο. Ο 

Κνινθνηξώλεο παξάδσζε ηα όπια ηνπ θαη πξνρώξεζε πξνο ην κέξνο πνπ θάζνληαλ νη 

ηξεηο αληηβαζηιείο. 

Σνπο ραηξέηεζε επγεληθά. Ο Μάνπξεξ, ζπκσκέλα, ηνπ είπε λα αθήζεη ηηο επγέλεηεο 

γηαηί πνιιά αθνύγνληαλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Ο Χάηληεθ, κε απζηεξό ύθνο, ηνπ 

δήισζε όηη είλαη πνιιά πνπ πξέπεη λα εμεγήζεη. Ο Κνινθνθηξώλεο, ήξεκα θαη ζηαζεξά, 

απάληεζε όηη δελ έλησζε όηη είρε λα απνινγεζεί γηα θάηη. Εήηεζε λα ηνπο ζπλαληήζεη γηα 

λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο πείζεη όηη όια απηά γηα ηα νπνία ηνλ θαηεγνξνύζαλ είλαη ςέκαηα 

θαη ζπθνθαληίεο. 

Ο Άξκαλζκπεξγθ είπε ζην Γέξν ηνπ Μνξηά λα ηνπο δειώζεη θαηά πόζν ήηαλ αιήζεηα 

όηη ην πεξαζκέλν Γεθαπεληαύγνπζην πήγε ζην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Μνλήο. Ο ζηξαηεγόο 

απάληεζε, ήξεκα, πσο ήηαλ αιήζεηα. Γελ ήηαλ κπζηηθό όηη απηό έθαλε θάζε 

Γεθαπεληαύγνπζην εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Γηεξσηήζεθε πνύ έβξηζθαλ ην θαθό. Ο 

Μάνπξεξ ηνπ απάληεζε όηη εθεί είρε κπζηηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο θαπεηάληνπο. Σνλ 

θάιεζε λα δηαςεύζεη ην γεγνλόο όηη μεζήθσλε ην ιαό θαη θαινύζε ηνπο πνιίηεο λα 

ππνγξάςνπλ κελύκαηα πξνο ηνπο Ρώζνπο κε ηα νπνία δεηνύζαλ λα θύγεη ν βαζηιηάο. 

Ο Κνινθνηξώλεο απάληεζε, κε ζηαζεξή θσλή, πσο θακκηά κπζηηθή ζπλάληεζε δελ 

είρε. ε όιε ηνπ ηε δσή, είπε, ό,ηη είρε λα πεη ην έιεγε ζηα θαλεξά θαη δε θνβόηαλ θαλέλα. 

Σνπο θάιεζε λα είλαη πην πξνζερηηθνί κε απηνύο πνπ ηνπο παξακύζηαδαλ κε όια απηά ηα 

ςέκαηα. Ο Χάηληεθ είπε ζην ζηξαηεγό όηη νη πιεξνθνξίεο έξρνληαλ από πνιινύο. 



Χηύπεζε ην ρέξη ζην ηξαπέδη θαη θνπλώληαο ην δάρηπιν πξνο ηνλ Κνινθνηξώλε ηνπ 

θώλαμε ζπκσκέλα λα πξνζέμεη. Γελ ήηαλ ζε ζέζε λα δίλεη ζπκβνπιέο ζε απηνύο. 

Ο Κνινθνηξώλεο επαλέιαβε όηη δελ νξγάλσλε θαλέλα θίλεκα γηα λα ξίμεη ην βαζηιηά. 

ε όιε ηνπ ηε δσή, είπε, απέδεημε όηη ήμεξε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηόπνπ ηνπ θαη δελ ην ζπζίαδε 

γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. Ο Αξκαλζκπεξγθ, εηξσληθά, ηνπ είπε όηη ζα πξέπεη λα πξνζέρεη 

γηαηί όπσο θαίλεηαη νη έρζξνί ηνπ ήηαλ πάξα πνιινί. Ήξεκα ν Κνινθνηξώλεο ηνπ δήισζε 

πσο ην ήμεξε. Οη πην επηθίλδπλνη όκσο από απηνύο, είπε, ήηαλ ην όλνκά ηνπ θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα. Ο ζηξαηεγόο γύξηζε ηελ πιάηε ηνπ ζηνπο 

αληηβαζηιηάδεο, πξνρώξεζε ζην ζηξαηηώηε πνπ θξαηνύζε ηα όπια ηνπ, ηα πήξε θαη 

απνρώξεζε. 

Λίγεο κέξεο κεηά από απηή ηε ζπλάληεζε ν Κνινθνηξώλεο ζπιιακβάλεηαη θαη 

νδεγείηαη ζηε θπιαθή. Καηεγνξήζεθε γηα «εζράηε πξνδνζία». Οη ερζξνί ηνπ 

Κνινθνηξώλε είραλ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα αλαξηνύκε ην ρεηξόγξαθν ηνπ Γεσξγίνπ Σεξηζέηε, κε 

απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε. 
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