
Διαθήκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 
 Έκανε στα 63 του παιδί… Του έδωσε  το όνομα Παναγιώτης το όνομα 
του αδικοχαμένου Πάνου…. Ήταν μια καλόγρια από αυτές που έκλεισε τα 
Μοναστήρια η Αντιβασιλεία… και την είχε για  «οικιακή βοηθό» (aide 
domestique)…… 

 Την αγάπησε και την σεβάστηκε…………. 

 Τελευταία φορά ήρθε με το παιδί αυτό στο Ανάπλι λίγο πριν πεθάνει. 
Νοικιάσαν αγωγιάτες που έκαναν πιάτσα μπροστά από την Πύλη της Ξηράς 
και ξεκίνησαν… …ούτε χαρτιά, ούτε τίποτε… …σε όλους συγγενείς και 
συμπολεμιστές να ακούσουν από το ίδιο του το στόμα……. βροντοφώναξε ότι 
είναι γιός του …ο Παναγιωτάκης έγινε στρατιωτικός και Διοικητής της Σχολής 
των Ευελπίδων και του έχουν άγαλμα στην παλιά Ευελπίδων (νυν 
Δικαστήρια). 

 Αυτό ήταν η καλύτερη ληξιαρχική πράξη. Ήταν τίμιος Άντρας και είχε 
αχαμνά…….. Έκανε κι άλλη γραφειοκρατική αναγνώριση του παιδιού 
μαζί με την διαθήκη …(θα μιλήσουμε σε άλλο σημείωμα γι’ αυτό ). 

 Αυτά είχα γράψει μεταξύ άλλων για τον Θ. Κολοκοτρώνη προ μηνός.  

 Τώρα ανέσυρα : Από Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & 
Πολιτισμού 

«Η διαθήκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 3 Μαΐου 1841» 

 Ο Κολοκοτρώνης υπήρξε ο κορυφαίος του μεγάλου Αγώνα και η 
συμβολή του στην υπόθεση της ελευθερίας μοναδική και ασύγκριτη. Πέθανε 
στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 1843 σε ηλικία 73 ετών από συμφόρηση. 

  Το Μάιο του 1841 ευρισκόμενος στο κτήμα του,  πέριξ του Ναυπλίου, 
κάλεσε το Συμβολαιογράφο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο και συνέταξε τη 
διαθήκη του, την οποία ο ιστορικός Τάκης Κανδηλώρος* δημοσίευσε στον 
β΄τόμο «Αρκαδική Επετηρίς» το 1906.        

{{{{{  (Αριθμός Συμβολαίου 12776, σελίς 567) 

 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επιζωγραφισμένη λιθογραφία, A. Friedel, 
1827.  

 

 

 

 

 

 

 



 Κατά το χιλιοστόν οκτακοσιοστόν τεσσαρακοστόν πρώτον έτος, την 
τρίτην του μηνός Μαΐου, ημέραν Σάββατον, ώραν εβδόμην πριν της 
μεσημβρίας, παρουσιασθείς εν τω συμβολαιογραφικώ μας γραφείω και οικία 
μου υπ’ αριθ. 37 τριάκοντα επτά, τη κειμένη παρά τω ανακτορίω, ενώπιον 
εμού του υπογεγραμμένου Συμβολαιογράφου Ναυπλίας Χαραλάμπους 
Παπαδοπούλου, κατοίκου Ναυπλίου, ο κύριος Ιωάννης του ποτέ Γεωργίου 
Κουτζοπαπά από το χωρίον Αχούρια της Μαντινείας, γνωστός μας υπηρέτης 
προ πολλών ετών του αντιστρατήγου κυρίου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, 
ευρισκόμενος ήδη παρ’ αυτώ, μοι είπεν ότι απεστάλη πάρα του ειρημένου 
αντιστράτηγου κυρίου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, να με προσκαλέση δια να 
απέλθω εις την εκλαμπρότητά του, κάτοικον μεν εις Αθήνας, αλλ’ ήδη 
διαμένοντα προς το παρόν εις το πέριξ της Ναυπλίας κτήμα του 
ονομαζόμενον Κιουλουτεπέ. 

 Όθεν παραλαβών δύο μάρτυρας τους κυρίους τον Συνταγματάρχην 
Στρατιωτικόν Νομοεπιθεωρητήν Αργολιδοκορινθίας Αλέξιον Βλαχόπουλον και 
Νικόλαον Σπηλιάδην, κτηματίαν, κατοίκους Ναυπλίου κατά την ενορίαν της 
Παναγίας γνωστούς μας πολίτας Έλληνας και ασχέτους πάσης συγγενείας με 
την εκλαμπρότητά του και απήλθον εις το πέριξ της Ναυπλίας μνησθέν κτήμα 
του μετά των ειρημένων μαρτύρων, όπου εύρον την εκλαμπρότητά του τον 
γνωστόν μας αντιστράτηγον κύριον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην υγιαίνοντα και 
έχοντα τας φρένας του σώας, τον οποίον ερωτήσας διατί με προσεκάλεσεν, 
απεκρίθη και ενώπιον των μαρτύρων, ότι θέλω να μου γράψης την διαθήκην. 

 Όθεν προσεκάλεσα τους διαληφθέντας μάρτυρας να ορκισθώσιν δια να 
φυλάξωσι μυστικόν ό,τι ήθελον ακούσει εις την παρούσαν διαθήκην του, μέχρι 
δηλαδή της αποβιώσεως του ειρημένου αντιστράτηγου κυρίου Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη, οίτινες επιθέσαντες τας χείρας των επί της εικόνος της 
Θεοτόκου ωρκίσθησαν ως εφεξής: «και ορκιζόμεθα να φυλάξωμεν μυστικόν 
ό,τι ήθελεν ακούσωμεν εις την παρούσαν διαθήκην του αντιστρατήγου κυρίου 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη μέχρι της αποβιώσεώς του». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Μετά δε την ορκοδοσίαν των μαρτύρων ήρξατο ο μνησθείς διαθέτης, η 
εκλαμπρότης του ο αντιστράτηγος κύριος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να 
ομολογή ιδίω του στόματι οικειοθελώς και απαραβιάστως ενώπιόν μου και 
των ειρημένων μαρτύρων, του οποίου τους λόγους γράφω εγώ ο 
υπογεγραμμένος συμβολαιογράφος  Ναυπλίας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
εις την παρούσαν διαθήκην του απαραλλάκτως και αυτολεξεί, ως εφεξής : 

  «Ζητώ από τον Θεόν συγχώρησιν και από εχθρούς και από φίλους και 
από συγγενείς. Αποφασίζω και αφίνω κληρονόμους τα παιδιά μου τον 
Γενναίον και Κωνσταντίνον και Παναγιωτάκην και να λάβουν από όσην 
περιουσίαν και αν έχω κινητά και ακίνητα να γίνη εις τρία μερίδια, να λάβη εν 
μερίδιον ο Γενναίος, ένα μερίδιον ο Κωνσταντής και ένα μερίδιον να ήνε δι’ εμέ 
τον πατέρα τους αλλά όσον ζω εγώ όλη η περιουσία μου να ήνε εδική μου και 
όντας πεθάνω εγώ τότε να γίνη η μοιρασιά καθώς λέγω επάνω και αφ’ ου 
πεθάνω το ιδικόν μου μερίδιον να λάβη δύο μερίδια ο Γενναίος και ένα 
μερίδιον ο υιός μου Παναγιωτάκης, τον οποίον απέκτησα με την 
Μαργαρίταν θυγατέρα του Αγγελή Βελισσάρη από τα Χαλικιάνικα, τον 
οποίον Παναγιωτάκην να έχουν τα παιδιά μου ο Γενναίος και Κωνσταντίνος 
μέσα εις το σπίτι μας, να τον αναθρέψουν και να τον σπουδάσουν, ώστε να 
γενή είκοσι χρονών και τον οποίον Παναγιωτάκην τον κηρύττω και 
αναγνωρίζω ως υιόν μου και ως τοιούτον να τον γνωρίζουν και τα άλλα μου 
παιδιά και αφού γενή είκοσι χρονών τότε να λάβη το μερίδιόν του καθώς λέγω 
και ας ζήση με την μάνα του, ή όπως στοχασθή αυτός μόνος του, και αν 
πεθάνη ο Παναγιωτάκης, τότε το μερίδιον του, δηλαδή την κληρονομίαν όπου 
του δίδω, να την λάβουν τα παιδιά μου ο Γενναίος και Κωνσταντίνος και της 
μητρός του να έχουν να τής δίδουν πέντε χιλιάδες δραχμαίς δια τα γερατειά 
της και εν όσω ζη ο Παναγιωτάκης και γενή είκοσι χρόνων καθώς είπα να ήνε 
και η μάνα του μαζή εις το σπίτι μας και να συζή και τρέφεται με το παιδί της 
και η περιουσία μου, όση είνε και ορίζω κατ’ ευθείαν εις το όνομα μου και εις το 
όνομα του Γενναίου ακίνητα κτήματα, αυτοκίνητα, κινητά ήγουν τζεβαϊρικά 
ασημικά, άρματα σκεύη και έπιπλα του σπητιού να μοιρασθούν όλα κατά τον 
ανωτέρω τρόπον. 

 Με όλον ότι είνε εις όνομα του Γενναίου τα κτήματα και αυτός τα 
καλλιεργεί και ενεργεί όλας μας τας υποθέσεις, άλλα όλα αυτά αποκτήθησαν εν 
ονόματι του οσπητιού μας και δια της συνδρομής της εδικής μου και της 
πατρικής ενεργείας, τόσον με λόγον, καθώς και με έργον και με χρήματα αλλά 
όλη η περιουσία του οσπητιού μας, καθώς επάνω λέγω εις την παρούσαν μου 
διαθήκην να μοιρασθή καθώς διατάττω χωρίς να γίνη διαφορετικά. 

 Ο Γενναίος, επειδή είνε ο μεγαλήτερος των παιδιών μου, αυτός να 
εκτέλεση την διαθήκην μου και να μοιράση, καθώς λέγω, χωρίς να αδικηθή 
κανένα μου από τα παιδιά εις το παραμικρόν. 

 Τα ζαπράζια (: ασημένια κοσμήματα της παραδοσιακής φορεσιάς), 
όπου έχω από τον πατέρα μου, να τα πάρη ο υιός μου Κωνσταντίνος γιατί του 
τα είχα προ καιρού χαρισμένα. Η Γεωργίτσα του Γενναίου να προικισθή από 
μέσα το σπίτι μας δηλαδή από το κοινόν. 



  Την εικόνα, όπου μου έχει χαρισμένην ο στρατηγός Ρεβελιώτης και το 
σπαθί μου όπου φορώ, να το λάβη ο υιός μου Παναγιωτάκης και να μην 
εμπούν σε μοίρασμα και ο Κωνσταντίνος ο υιός μου να παντρευθή μέσα από 
το σπίτι μας, δηλαδή όλα τα έξοδα. Την ταμπακέρα, όπου έχω από τον 
Κυβερνήτην, την χαρίζω του έγγονά μου του Κωνσταντάκη του Γενναίου.  

 Αυτή η υστερνή μου θέλησις, και καθώς παραγγέλλω να εκτελεσθή η 
παρούσα μου διαθήκη, χωρίς καμμία φιλονεικία μεταξύ των παιδιών μου, εις 
τα οποία αφίνω την πατρικήν μου ευχήν, καθώς και εις όλους τους συγγενείς 
και φίλους μου και εχθρούς μου, αν είχα. 

 Η περιουσία μου συνίσταται εις σπίτια, αμπέλια, σταφίδες, περιβόλια, 
μύλους, δέντρα διάφορα, πρόβατα, ασημικά, τζεβαϊρικά (: κοσμήματα), 
άρματα, σκεύη διάφορα, τραπέζας και λοιπά και να μοιρασθή μετά τον 
θάνατον μου, καθώς διέταξα». 

 Τον ερώτησα αν έχη ευχαρίστησιν να αφήση τινά βοήθειαν εις 
φιλανθρωπικά καταστήματα, απεκρίθη: «έκαμα ό,τι ημπόρεσα και θέλω κάμει 
όσον θα ζήσω». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταύτα ωμολόγησεν ενώπιον μου και των μαρτύρων ο διαθέτης κύριος 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οικειοθελώς ιδίω αυτού στόματι, και ταύτα πάντα 
έγραψα εγώ ο υπογεγραμμένος Συμβολαιογράφος Ναυπλίας Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος εις την παρούσαν του διαθήκην αυτολεξεί, ως εξεφράσθη, την 
οποίαν ταύτην διαθήκην του, αφ’ ου ανέγνωσα ευκρινώς ενώπιόν του και των 
ειρημένων μαρτύρων και αφού παρετήρησαν αυτήν και οι μάρτυρες, ότι 
έγραφα απαραλλάκτως κατά τας διατάξεις του αυτού διαθέτου, υπεγράφη 



παρά της εκλαμπρότητός του ιδιοχείρως του, υπεγράφη παρά των μαρτύρων 
και παρ’ εμού του Συμβολαιογράφου Χαραλάμπους Παπαδοπούλου.» 

 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

 Αλέξιος Βλαχόπουλος μάρτυς 
 Νικόλαος Σπηλιάδης μάρτυς 
 Ο Συμβολαιογράφος 
 Χαράλαμπος Παπαδόπουλος}}}}} 
 
 Πέραν όλων των άλλων προτερημάτων του, άλλοι καλύτεροι εμού τα 
έχουν περιγράψει και αναλύσει, ο Μέγας Στρατηγός  δεν άφησε τίποτα στην 
τύχη του. 

 Διαβάζοντας βέβαια κανείς την διαθήκην του διαπιστώνει και πόσο 
δίκαιος ήταν. 

 Αιωνία σου η μνήμη απελευθερωτή της Ελλάδας 

 

 Για την αντιγραφή και τα σχόλια  

   Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. της 45ης Ικάρων 
           Θεόδωρος Παπαδόπουλος  
                  20 / Απρίλιος/ 2021 
 
* Ο Τ. Χ. Κανδηλώρος [1874-1934] ήταν δικηγόρος στον Πύργο, έπειτα διορίστηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με ιστορικές και 
άλλες μελέτες. Έγραψε την «Ιστορία της Δημητσάνης» και την «Ιστορία της Γορτυνίας», τη 
«Βιογραφία του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε'», τη «Δίκη του Κολοκοτρώνη», τον «Αρματωλισμό 
της Πελοποννήσου» και άλλα βιβλία, ιστορικά, λαογραφικά κλπ. Το 1903 εξέδωσε την «Αρκαδική 
επετηρίδα», σε 2 τόμους [1903 και 1906]. Ο Κανδηλώρος υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα της 
ιστορίας της Δημητσάνας, της Γορτυνίας και της Πελοποννήσου γενικότερα. Τα έργα του 
διαβάζονται με ενδιαφέρον και σήμερα, διότι περιέχουν αξιόλογες ιστορικές πληροφορίες. 
 

 

 

 

 

 

 

Σκίτσο του υπογράφοντος  έτσι για ……χιούμορ. 


