
 

 

 

 

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΝΕΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ 
 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 17.30-20.00 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΝΥΚΟΣ 

 

 

 

Ζωντανή αναμετάδοση από το κανάλι του New York College στο Youtube 

https://www.youtube.com/user/nycath 

και το κανάλι του Σωματείου Διόνυσος στο youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCz8Sdx6ofQwjYaMCaVBT2yw 

 

 

 

 

Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή (αλφαβητικώς) 

Βέργου-Καραμάνου Μαργαρίτα, Πρόεδρος Πολιτισμικού Σωματείου Διόνυσος  

Καλαχάνης Κωνσταντίνος, Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Research Coordinator New York College 

Κοντογιώργης Γεώργιος, Καθηγητής - τέως Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου 

Νιάρχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Διεθνούς Επιστημονικής 

Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

Ντούρου Μαρία, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών 

Πλαπούτας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821 

Φούτσης Ηλίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College 

Φράγκος Φραγκούλης, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ 

 

 

https://www.youtube.com/user/nycath
https://www.youtube.com/channel/UCz8Sdx6ofQwjYaMCaVBT2yw


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17.30 Προσέλευση 
 

18.00 -Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο από την αρχαιολόγο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Πόλεως των Αθηνών του χώρου κα Μαρία Ντούρου 
 

18.30 Χαιρετισμοί 

Κωνσταντίνος Πλαπούτας, Πρόεδρος Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 

1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος 

Ηλίας Φούτσης, Ιδρυτής & Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College 

Mαργαρίτα Βέργου Καραμάνου, Πρόεδρος Σωματείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 
 

Ο πολιτικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Γεώργιος Κοντογιώργης, καθηγητής, τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου  
 

 Όρκος Φιλικής Εταιρείας – Όρκος Αθηναίων Εφήβων  

Μαργαρίτα Βέργου, Βίκτωρ Μαρτίνος, Ποθεινή Σκοπελίτου, Νικόλαος Τσουκάτος 
 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός των επαναστατημένων 

Ελλήνων 

Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ 
 

Προέλευση και συντεταγμένες του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 

Μελέτης Η. Μελετόπουλος, Διδάκτωρ  Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Γενεύης, Λυκειάρχης Ιονίου Σχολής, μέλος Πατριωτικού Ομίλου 

Απογόνων Αγωνιστών 1821 
 

Ανάγνωση Λόγου του Κολοκοτρώνη στους νέους στην Πνύκα 

Τον Λόγο θα αναγνώσουν ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων 

Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Πλαπούτας 

και ο Στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος 
 

Η φιλοσοφία της Εθνεγερσίας του 1821 και το όραμα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 

για το μέλλον το Ελληνισμού 

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών   
 

Την εκδήλωση πλαισιώνουν, με την παρουσία τους, αναβιωτές με παραδοσιακές 

φορεσιές από τον λαογραφικό και ιστορικό σύλλογο ¨Μωραίτες εν χορώ¨ 
 

Αρχαιοελληνική Μουσική και Κολοκοτρωνέικα – Τηι Υπερμάχωι 

Από την Mουσική Oρχήστρα ¨Λύραυλος¨ 
 

Εθνικός Ύμνος 

Τον Εθνικό Ύμνο θα ψάλλει η υψίφωνος Ελένη Σταμίδου, καθηγήτρια συγχρόνου 

και κλασικού τραγουδιού στο Ωδείο του Πειραϊκού Συνδέσμου 



 

 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 

Γεώργιος Κοντογιώργης 

Ο πολιτικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

 

Ο Κολοκοτρώνης δεν υπήρξε απλώς μια στρατιωτική ιδιοφυία. Ο όλος βίος του πριν την 

Επανάσταση, στη διάρκειά της και κατά την περίοδο του Καποδίστρια και της Βαυαρικής 

μοναρχίας ξεχωρίζει για την πολιτική του διορατικότητα και την συνέπεια στον εθνικό σκοπό, 

την εθνική ολοκλήρωση. Είχε πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας και της συνέχειας του 

ελληνισμού όπως και των αιτίων της ελληνικής κακοδαιμονίας που οδήγησε στον διχασμό και 

στους εμφυλίους στη διάρκεια του αγώνα. Γι’ αυτόν η μικρή Ελλάδα για να ανταποκριθεί στον 

εθνικό σκοπό της έπρεπε να αποκτήσει στιβαρή πολιτεία που θα απορροφούσε τις 

φυγόκεντρες τάσεις που είχαν ως πηγή την πολεοκεντρική ιδιοσυστασία του ελληνισμού, με 

θεμέλια βάση την κοινωνική και πολιτική συνοχή, την πίστη, την παιδεία και τη «φρόνιμη 

ελευθερία». Υπήρξε δεινός ρήτορας που συνήγειρε το λαό,  πολιτεύθηκε με μέτρο τη 

μετριοπάθεια, ενώ αντιτάχθηκε σθεναρά στην εθελοδουλία που επεδείκνυαν οι θιασώτες των 

ξενικών κομμάτων. Όραμά του ήταν η πολιτική ανασύνταξη του ελληνισμού και η 

επανεκκίνησή του με αφετηρία το νήμα που έκοψε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη θυσία 

του. 

Φραγκούλης Φράγκος 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός των επαναστατημένων Ελλήνων 

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ο Θεοδωράκης του αγώνα του 1821. Ο Στρατηγός των Στρατηγών,  ο 

ήρωας των Ελλήνων γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας το 1770 και έγινε οπλαρχηγός 

στα δεκαεπτά του χρόνια δικαιώνοντας την γενιά του. Το 1810 κυνηγημένος στα Επτάνησα 

κατετάγη στον Αγγλικό στρατό και έλαβε το βαθμό του ταγματάρχη, ενώ το 1818 μυήθηκε 

στην Φιλική  Εταιρεία. Πρωτοστάτησε στην κήρυξη της Επαναστάσεως  και στις 23 Μαρτίου 

του 1821 μαζί με τον Μαυρομιχάλη απελευθέρωσε την Καλαμάτα. Το γενναίο του φρόνιμα 

συνδυάστηκε με την απαράμιλλη στρατηγική διάνοια του και απεδείχθη περίτρανα ότι η 

επαναστατική του δράση δεν ήταν παρορμητική αλλά στοχευμένη. Νικητής στο Βαλτέτσι 

αντελήφθη ότι μόνο με την άλωση και κατάληψη της Τριπολιτσάς, του στρατιωτικού κέντρου 

των Οθωμανών μέσα στην καρδιά της Πελοποννήσου, θα έδινε πνοή και ηθικό στον 

καταφρονεμένο 400 χρόνια «σκλάβο ραγιά»!! Ακολούθησε η μάχη στα Δερβενάκια, όπου 

καταξιώθηκε ως ο «Αδιαφιλονίκητος ΑΡΧΗΓΟΣ των  Επαναστατημένων Ελλήνων» και έφερε 

εις πέρας την πρώτη φάση της επαναστάσεως. Η διχόνοια η δολερή οδήγησε όμως, -ποιον τον 

Κολοκοτρώνη! -  στη φυλακή  στην Ύδρα και στο κάστρο του Ναυπλίου. Η θυσία του 

Παπαφλέσσα στο Μανιάκι συνέγειρε τους Έλληνες και επιτέλους ανέθεσαν στον 

Κολοκοτρώνη την αντιμετώπιση, όχι μόνο του Ιμπραήμ, αλλά και των «νενέκων», της 

διαχρονικής μας αρρώστιας. «Είσαι Έλληνας; Τι προσκυνάς; Σηκώσου απάνω! Εμείς και στους 

Θεούς ορθοί μιλούμε!» Όταν ο πονηρός Αιγύπτιος τον απεκάλεσε δειλό, γιατί με τον 

ανορθόδοξο πόλεμο τον είχε γονατίσει, τότε του πρότεινε: «Έλα εσύ παλληκαρά με όσους 

θέλεις και εγώ αντίστοιχα ή μόνοι μας για να δεις ποιος είναι ο δειλός!! Μετά την απελευθέρωση 

καταδικάστηκε  σε θάνατο, για να του απονεμηθεί τελικά χάρη από το βασιλέα Όθωνα, καθώς 

και ο βαθμός του Στρατηγού. Εδώ στην Πνύκα έστειλε διαχρονικό μήνυμα στους Απανταχού 

Έλληνες στα 1838: «Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση δεν εσυλλογιστήκαμε, ούτε 



πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, 

ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα;» 

Αλλά  ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και οι κληρικοί 

και οι προεστοί και οι Καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι,και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι 

εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση»!! Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

απεβίωσε το 1843.       ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ!! 

 

Μελέτης Η. Μελετόπουλος 

Προέλευση και συντεταγμένες του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 

 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν γόνος ιστορικής οικογένειας οπλαρχηγών που πολεμούσε 

αδιάλλακτα τους κατακτητές από την εποχή της Αλώσεως. Ήταν υιός, μαθητής και φορέας 

της κληρονομιάς δύο μεγάλων προσωπικοτήτων, του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη και του 

Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, που επεχείρησαν να οργανώσουν την απελευθέρωση των Ελλήνων 

το διάστημα 1770-1805. Ήταν εκπαιδευμένος στον καταδρομικό πόλεμο και γνώστης της 

ανθρωπογεωγραφίας της Πελοποννήσου, κύριου θεάτρου της επαναστατικής έκρηξης του 

1821. Ταυτόχρονα, γνώριζε την διεθνή στρατηγική επιστήμη της εποχής του λόγω της θητείας 

του στο βρετανικό  εκστρατευτικό σώμα στην Ζάκυνθο. Η στρατηγική του ιδιοφυία απεδείχθη 

στην πράξη, καθώς επάνω του προσέκρουσαν και συνετρίβησαν οι σημαντικώτεροι στρατηγοί 

της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

 

Κωνσταντίνος Νιάρχος 

Το όραμα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη για το μέλλον του Ελληνισμού 

 

Διάχυτη ήταν η αποδοκιμασία του κρατούντος συστήματος διακυβερνήσεως στην Ελλάδα, 

μετά την απελευθέρωση εκ του τουρκικού ζυγού. Η νεολαία, μαθητές/τριες Γυμνασίων και οι 

φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου εξέφραζαν μαζί με τους καθηγητές/τριές τους αισθήματα 

αλλαγής, μαζί δε ήσαν οι Αρχιερείς και ιερείς.  Ο στρατηγός Θ. Κολοκοτρώνης τον οποίον 

ιδιαιτέρως τιμούσε ο βασιλεύς Όθων επισκέφθηκε το Γυμνάσιον Αθηνών και παρηκολούθησε 

μάθημα του Γυμνασιάρχου Γενναδίου, ο οποίος ανέλυε απόσπασμα της δημηγορίας του 

Θουκυδίδη. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε και ζήτησε να ομιλήσει  στους μαθητές/τριες στην 

Πνύκα. Ο αείμνηστος και φωτισμένος Γυμνασιάρχης Γεννάδιος ικανοποίησε την επιθυμίαν  

του σεβάσμιου Γέροντα στρατηγού Θ. Κολοκοτρώνη.  

    Ο Στρατηλάτης  Γέρος  του Μοριά, φορώντας την κόκκινη στολή του, την περικεφαλαία του 

με έντονα τα χαρακτηριστικά του πολεμάρχου, ωμίλησε στους μαθητές/τριες στον ανοικτό 

χώρο της Πνύκας. Αναφέρθηκε  στα 400 χρόνια σκλαβιά, εξιστόρησε γεγονότα της 

Εθνεγερσίας. 

    Η ομιλία του Κολοκοτρώνη στους μαθητές/τριες του Γυμνασίου των Αθηνών στην Πνύκα 

αποτελεί μνημείον ρητορικού λόγου, συγκλονιστικής αφηγηματικής εμπειρίας, πλήρες ιδεών, 

οραμάτων, αξιολογικών κρίσεων και παραινετικών λόγων. Με την ομιλίαν του αυτήν ο 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποτυπώνει  εναργώς και με εκπληκτικήν παραστατικότητα 

αντικειμενικής αξιολογήσεως τα μέχρι τότε «πεπραγμένα» της Εθνεγερσίας. Καταγράφει τις 

αδυναμίες  των αγωνιστών, τα πάθη, τα μίση, τις διχόνοιες, που λίγο έλειψε να τινάξουν στον 

αέρα όλην την προσπάθεια για λευτεριά.  

   Ο Στρατηλάτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρά τις πικρίες του για την έναντι αυτού 

συμπεριφορά των συμπολεμιστών του, όρθωσε το αγέρωχο παράστημά του και ενεσάρκωσε 



τα μεγάλα πρότυπα και αρχέτυπα των προγόνων του, αρχαίων  Ελλήνων και πάση θυσία 

αγωνίστηκε για την πραγμάτωση των αρετών τους. Καυτηρίασε, για πολλοστή φορά, την 

μεταξύ των αγωνιστών καταστρεπτική διχόνοια και αντ’ αυτής,  ανεζήτησε τρόπους και 

μεθόδους  για την προβολή και την ενσάρκωση των δημιουργικών αρετών του Γένους,  από 

της εποχής του Ομήρου, με τον Περικλή, τον Σοφοκλή, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 

καθώς και τον Μιλτιάδη. 

    Έμφαση έδωσε  στην τεράστια συμβολή των Διδασκάλων του Γένους, εντός και εκτός της 

Πατρίδος, οι οποίοι αφύπνησαν τις συνειδήσεις των υποδούλων, όπως ακριβώς  τα καριοφίλια 

και η κλαγγή των όπλων των αγωνιστών της Ελευθερίας των. 

    Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης  παραμένει το αξεπέραστο πρότυπο αρχαίου Έλληνος, 

Βυζαντινού Έλληνος, του 1821 Έλληνος. Μεγαλόκαρδος, συγχωρητικός,  οραματιστής, 

αληθινός πηδαλιούχος της ελληνικής ιστορικής  εξελίξεως, αποτελεί  και σήμερα τον 

οραματιστή της ελληνικής παιδείας και εκπαιδεύσεως, τον τηλαυγή φάρο πορείας του Νέου 

Ελληνισμού.  

    Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αρχαίος Έλλην, ο Βυζαντινός πολέμαρχος, ο Νέος Έλλην, ο 

ενσαρκωτής  του Είναι και του Γίγνεσθαι του Ελληνισμού, ο φωτοδότης ήλιος των 

επερχομένων γενεών των Ελλήνων και των Ελληνίδων.    

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Σωματείον «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 
Τ.: +30 6943535994, Ε.: dionysosenpeiraiei@gmail.com 

dionysosenpeiraiei.blogspot.gr, FB ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 

Πρόεδρος: Μαργαρίτα Βέργου Καραμάνου 6947212830 margvergou@yahoo.gr 
 

Εκπαιδευτικός Όμιλος NEW YORK COLLEGE 
NYC Athens Campus 

ΑΜΑΛΙΑΣ 38, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 

105 58 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ: +30 210 3225961 | ΦΑΞ: +30 210 3233337 
 

NYC Pythagoras Hall 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 286, 

177 78 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΗΛ: +30 210 4838071 | ΦΑΞ: +30 210 4820067 

EMAIL: nycath@nyc.gr 
 

NYC Thessaloniki Campus 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 138 & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟY, 

546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: +30 2310 889879 | ΦΑΞ: +30 2310 835211 

EMAIL: nycth@nyc.gr 
 

University of New York in Prague 

LONDÝNSKÁ 41, 

120 00 PRAHA 

ΤΗΛ: +420 224 221261 | EMAIL: unyp@unyp.cz 

mailto:dionysosenpeiraiei@gmail.com
mailto:nycath@nyc.gr
mailto:nycth@nyc.gr


EMAIL: unyp@unyp.cz 

 

Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821  

και ιστορικών γενεών της Ελλάδος 

https://www.omilosapogonon1821.com/ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κωνσταντίνος Πλαπούτας  

Τ.: +30 6945 480 722  

Ε.: plapoutas.kostas@gmail.com 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αντώνης Πετμεζάς  

Τ.: +30 6932 650 026  

Ε.: apetmezas@yahoo.gr 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://peiraikos.gr/ 

 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ 

https://www.fryktories.net/ 

 

 

 

Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών λόγω Covid19, οι θέσεις στον χώρο είναι 

περιωρισμένες. Όσοι επιθυμούν να παραστούν ζωντανά στην εκδήλωση 

παρακαλούμε να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση dionysosenpeiraiei@gmail.com έως την Τετάρτη 

22/9/2021 και θα ενημερωθούν  σχετικώς έως την Παρασκευή 24/9/2021. 
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