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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΑΝΤΑΡΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1835-1836* 

«Λησταντάρτες» ή «λησταποστάτες» εΐναι όρος πού επινόησε ή εξου
σία— και υιοθέτησε ή ελληνική Ιστοριογραφία — για νά χαρακτηρίσει 
τους ποικίλους άρνητές της έννομης τάξης τα πρώτα χρόνια τού ελεύθερου 
πολιτικού βίου της χώρας, καί Ιδιαίτερα σε σχέση μέ τις ταραχές στή Στερεά 
τό 1835 - 1836. Το παρελθόν, οί δραστηριότητες καί οί επιδιώξεις τού 
πολυάριθμου καί πολύμορφου ένοπλου στοιχείου της Στερεάς πού βρέθηκε 
τήν ίδια εποχή στην παρανομία, ή στίς παρυφές της νομιμότητας, φαίνονται 
καί άπό τό φάσμα των χαρακτηρισμών πού χρησιμοποιήθηκε άπό τους 
συγχρόνους σχετικά μέ τις διάφορες κατηγορίες ένοπλων: «λησταρχηγός», 
«ληστής», «λησταρματολός», «ληστοκαπιτάνος», «τουρκοκαπιτάνος», «λη¬ 
σταποστάτης», «λησταντάρτης», «ληστοστασιαστής», «αποστάτης», «αντάρ
της», καί «στασιαστής». Τά συνθετικά «αρματολός» καί «καπιτάνος» καί ό 
όρος «τουρκοκαπιτάνος» αναφέρονται στους επιγόνους των παλαιών αρμα
τολών στα καπετανάτα τού ελλαδικού χώρου πού συνέχισαν νά παίζουν 
ανάλογο ρόλο στους σχηματισμούς άτακτων πού χρησιμοποιούσαν οί τουρ
κικές αρχές για τήν τήρηση της τάξης στην ύπαιθρο καθόλη σχεδόν τη 
διάρκεια τού 19ου αί.1 Στόχος της μελέτης τούτης είναι ή εξέταση των 
άρνητών αυτών της έννομης τάξης, καί Ιδιαίτερα των επιδιώξεων τους, 
καθώς καί τού ρόλου πού έπαιξαν ισχυροί στρατιωτικοί παράγοντες της 
περιοχής, ντόπιοι ή πρόσφυγες καπετάνιοι τού Αγώνα. 

Οί καταβολές των ταραχών τού 1835- 1836 στην κεντρική Ελλάδα, 
μέ άξονα τά ελληνοτουρκικά σύνορα, θα πρέπει νά αναζητηθούν στή ρύθμιση 

τού στρατιωτικού ζητήματος στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος άπό τήν 
Αντιβασιλεία τό 1833. Μέ τή διάλυση των σχηματισμών τών άτακτων 
στρατευμάτων τού Αγώνα καί τήν προσπάθεια δημιουργίας τακτικού στρα
τού, έμειναν ανεπάγγελτοι καί χωρίς κανένα πόρο ζωής μερικές χιλιάδες 
παλαιοί πολεμιστές, ενώ τό νεοσύστατο στρατό στελέχωσαν καί έπάνδρωσαν 

* Τό πρόβλημα της ληστείας στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα αντιμετωπίζεται άπό 
τό συγγραφέα στή μελέτη του.· Ληστές. Ή κεντρική Ελλάδα στα μέσα τού 19ου αιώ
να, Αθήνα, έκδ. «Έρμης», 1979. 

1. Βλ. υπηρεσιακά έγγραφα της εποχής στα Γενικά Αρχεία τού Κράτους (ΓΑΚ), 
υπουργείο Εσωτερικών, Φ 162 καί Φ 176, καί στο 'Ιστορικό Αρχείο τού Υπουργείου 
Εξωτερικών (ΛΥΕ), Φ 1835/4/1. Βλ. επίσης συχνές αναφορές στοΰ Ν ι κ ό λ α ο υ Κ. 
Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ήμερολόγιον, έπιμ. Ε. Γ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1968. 
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αρχικά αξιωματικοί και στρατιώτες άπό τή Βαυαρία. Το ελαφρύ πε
ζικό (ακροβολιστές), πού δημιουργήθηκε για να προσελκύσει ένα μέρος 
των άτακτων (2000), απέτυχε στους στόχους του, για τό λόγο κυρίως ότι, 
άπό άποψη διοίκησης καί πειθαρχίας, δε διέφερε άπό τό βαρύ πεζικό (πεζικό 
τής γραμμής), άλλα καί εξαιτίας τού γλίσχρου μισθού πού προβλεπόταν 
για τους αξιωματικούς καί οπλίτες τού σώματος. Μέρος τών άτακτων, 
1000 περίπου, απορροφήθηκαν σταδιακά στό επίσης νεοσύστατο σώμα τής 
χωροφυλακής, πού αποτελούσε συμπληρωματικό μέρος τού στρατού καί 
ακολουθούσε τους γενικούς κανονισμούς του. Ή χωροφυλακή υπήρξε ή 
μοναδική ίσως επιτυχία τής Αντιβασιλείας στον τομέα αυτό: Οί υψηλό
τεροι μισθοί τών χωροφυλάκων, σέ σχέση με εκείνους τών ακροβολιστών, 
καί ή προοπτική μονιμότητας, άλλα καί οί φανταχτερές καί δελεαστικές 
στολές, προσέλκυσαν πολλούς πρώην άτακτους 2. 

Τό μεγαλύτερο όμως μέρος τών παλαιών πολεμιστών παρέμεινε έξω άπό 
κάθε στρατιωτική ή άλλη υπηρεσία καί μισθολογικό πίνακα. Ή μόνη 
τέχνη τών περισσοτέρων ήταν ή τέχνη τών όπλων καί ή απαγόρευση τής 
οπλοφορίας τους κατέστησε δυνάμει αντάρτες καί άπό ανάγκη ληστές, σέ 
τελευταία ανάλυση μισθοφόρους, έτοιμους να ακολουθήσουν κάθε καπετά
νιο πού πρόσφερε μισθωτή υπηρεσία. Ιδιαίτερα επιρρεπείς στην παρα
νομία φαίνεται να ήταν πρώην άτακτοι καί κάθε είδους ένοπλοι άπό τήν 
Ήπειρο, τή Θεσσαλομαγνησία καί τή Μακεδονία, οί όποιοι για διάφορους 
λόγους δεν επιθυμούσαν, ή δέν μπορούσαν, νά επιστρέψουν στίς τουρκο
κρατούμενες πατρίδες τους. Οί ετερόχθονες οπλοφόροι διέθεταν ελάχιστα 
ή καθόλου ερείσματα στό νεοσύστατο κράτος, μέ εξαίρεση όσους είχαν 
εγκατασταθεί, ή προσπαθούσαν νά εγκατασταθούν, σέ διάφορες περιοχές 
τής Στερεάς, στίς Σποράδες, στή βόρεια Εύβοια καί τή Φθιώτιδα (Μακεδό
νες καί Θεσσαλοί) καί στην Ακαρνανία (Ηπειρώτες). Γενικά, οί ετερόχθο
νες αποτελούσαν ένα ανερμάτιστο κοινωνικοπολιτικό στοιχείο, πρόσφορο 
για τή στρατολόγηση μισθοφόρων, τόσο άπό τους διάφορους άρνητές τής 
έννομης τάξης όσο καί άπό τήν εξουσία. Πέρα άπό τήν ανάμιξη τους στίς 
κατά καιρούς εσωτερικές ταραχές, οί ετερόχθονες άπό τα τουρκοκρατούμενα 
μέρη τού ελλαδικού χώρου αποτέλεσαν για πολλά χρόνια τους επαναστατι
κούς πυρήνες τών περιοδικών εκρήξεων τής άλυτρωτικής πολιτικής τού 

ελληνικού κράτους. 
Ή πρώτη απειλητική εμφάνιση τών ληστών καί τών ληστανταρτών 

2. Για τή διάλυση τών άτακτων τού Αγώνα άπό τήν Αντιβασιλεία βλ. ΦΕΚ 6/8 
Μάρτ. καί 19/20 Μάρτ. 1833, καί για τή σύσταση τής χωροφυλακής, ΦΕΚ 21/3 Ίουν. 
1833. Για τή ρύθμιση γενικά τού στρατιωτικού ζητήματος καί τήν αντιμετώπιση τού 
προβλήματος τής εσωτερικής ασφάλειας, βλ. J ο h n Α. Ρ e t r ο p o u l ο s , Politics and 
Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843, Princeton 1968, σ. 165 κ.έ., 170-172. 
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στο προσκήνιο, μέ τή μορφή πολυάριθμων σωμάτων άλλα χωρίς ενιαία 
ηγεσία καί πολιτικούς στόχους, έγινε τό καλοκαίρι τού 1835. Ή αναταραχή 
καί συσσωμάτωση τού ένοπλου στοιχείου της Στερεάς καί των τουρκοκρα
τούμενων γειτονικών περιοχών θα πρέπει να οφείλεται, έκτος άπό τή μόνιμη 
δυσαρέσκεια των πρώην άτακτων, αφενός στίς αυξανόμενες πιέσεις καί 
διώξεις των Ελλήνων καπετάνιων στα τουρκοκρατούμενα μέρη άπό τίς 
αρχές, καί αφετέρου στην ανησυχία των Ρουμελιωτών καπετάνιων, πολιτικών 
φίλων τού Κωλέττη, μετά τήν αποπομπή του άπό τήν κυβέρνηση τό Μάιο 

τού 1835. Τον Ιούλιο ή κυβέρνηση ανάθεσε στο φιλέλληνα Thomas Gordon 
τή διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στή Στερεά για τή συστηματική 
καταδίωξη των ληστρικών συμμοριών πού δρούσαν προκλητικά στην πε
ριοχή μέ άξονα τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τα στρατεύματα πού χρησιμο
ποιήθηκαν αρχικά ήταν κυρίως βαυαρικά, πού αποδείχτηκαν όμως ακα
τάλληλα για τήν αποστολή τους. Οί ξένοι στρατιώτες δέν άντεχαν στίς 
εξαντλητικές πορείες στα ελληνικά βουνά καί δέν ήταν συνηθισμένοι στην 
τακτική τού κλεφτοπολέμου πού χρησιμοποιούσαν οί διωκόμενοι ένοπλοι 
τής κεντρικής Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι σταδιακά ολοένα καί 
περισσότεροι πρώην άτακτοι μέ επικεφαλής Ρουμελιώτες καπετάνιους πού 
έσπευσαν νά καταταχτούν στίς δυνάμεις τού Gordon. οι καπετάνιοι καί οί 
σύντροφοι τους, ας σημειωθεί, κλήθηκαν νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες 
τους, για τό λόγο κυρίως ότι αυτοί μόνο γνώριζαν τήν τακτική καί τα κρυ¬ 
σφύγετα τών συμμοριών. Δέλεαρ για τους καπετάνιους καί τους άντρες τους 
ήταν ή μισθοδοσία καί ή προοπτική ένταξης τους στον επίσημο στρατιω
τικό μηχανισμό μέ Οποιαδήποτε Ιδιότητα. Δημιουργήθηκαν έτσι άτυπα 
σώματα εθνοφυλακής, πού στρατολογήθηκαν άπό τοπικούς καπετάνιους 
καί πληρώνονταν άπό τους δήμους στους οποίους έδρευαν ή στρατοπέδευαν 
προσωρινά. Αλλά τα αποτελέσματα τής εκστρατείας τού Gordon δέν αντα
ποκρίνονταν στίς προσδοκίες τής κυβέρνησης: Οί ληστές κατέφυγαν στίς 
παραμεθόριες τουρκικές επαρχίες ή κρύφτηκαν στα ορεινά, στο απαραβία
στο σχεδόν βασίλειο τών νομάδων κτηνοτρόφων, όπου ή παρουσία τού 
κράτους ήταν σκιώδης ή ανύπαρκτη 3. 

Οί λήσταρχοι ή «ληστοκαπετάνιοι» μέ τή μεγαλύτερη δράση τήν εποχή 
αυτή καί αργότερα ήταν ό Παναγής Ρουπακιάς, ô Αθανάσιος Χοσιάδας, 
ό Γιάννης Γιαταγάνας, ό Αναστάσιος Καλαμάτας, ό Γεώργιος Πεσλής, ό 
Μέτσος Μαλισόβας, ό Αθανάσιος Μαλισόβας, ό Βασίλης Μπαϊρακτάρης, 
ό Νικόλαος Μερεντίτης, ό Δημήτριος Κορκόντζελος καί ό Γιαμάς. Διέ
θεταν γύρω στους 300 συντρόφους καί δρούσαν αρχικά κατά συμμορίες 

3. Αρχείο G e o r g e F i n l a y (Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, Αθήνα), Φ 
Α 9, "Journal 1835" καί "Observations on the State of Northern Greece". Βλ. καί Petro¬ 
poulos, ο.π., σ. 241 - 242, 309. 
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καί αργότερα ενωμένοι σέ ένα ή δύο σώματα, επιβάλλοντας φόρους στους 
κατοίκους των ορεινών χωριών. Αξονας δράσης τους ήταν τα ελληνο
τουρκικά σύνορα καί απώτερος στόχος τους ή εξασφάλιση οποιασδήποτε 
στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε στην Ελλάδα είτε στα τουρκοκρατούμενα 
μέρη. Σκοπός τους για ένα διάστημα τό καλοκαίρι ήταν ή ανάθεση τοϋ 
καπετανάτου Αγράφων, τό οποίο κατείχε ό ευνοούμενος τού δερβέναγα 
Θεσσαλίας Τσάτσος Θέου, στό Μέτσο Μαλισόβα. Μερικοί, ας σημειωθεί, 
ήταν ως πρόσφατα στην υπηρεσία του ίδιου καπετανάτου. Συνεργάτης καί 
υποστηρικτής τους ήταν για ένα διάστημα ό καπετάνιος Αλμυρού Δροσο¬ 
θανάσης, πού θά μάς απασχολήσει παρακάτω σέ σχέση μέ τίς ταραχές τού 
1836. Οι περισσότεροι, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού έχουμε στή διά
θεση μας, ήταν πρώην άτακτοι πού είχαν επιδοθεί στή ληστεία, επειδή ή 
ληστεία ήταν ή προσφορότερη λύση στό πρόβλημα τους, καί επιδίωκαν 
οποιαδήποτε ένοπλη υπηρεσία. Επρόκειτο, όπως παρατήρησε ό George 
Finlay πού ακολούθησε τον Gordon στή Στερεά σαν παρατηρητής, για 
μισθοφόρους στρατιώτες, συνηθισμένους στή ζωή τών όπλων, πού δέ δια
φοροποιούσαν τήν προεπαναστατική κλέφτικη ζωή άπό τή ληστεία. Αξί
ζει να σημειωθεί, ότι ό Gordon θεωρούσε τα σώματα εθνοφυλακής πού 
είχαν σχηματιστεί κατά τή διάρκεια της εκστρατείας, «φυτώριο ληστών» 4. 
Γενικά, μπορούμε να πούμε, διώκτες καί διωκόμενοι στή φάση αυτή είχαν 
τους ίδιους ή ανάλογους στόχους· καί τό μόνο στοιχείο που διαφοροποιούσε 
τους πρώτους άπό τους δεύτερους ήταν ή άτυπη καί αμφιλεγόμενη νομιμό
τητα πού εξασφάλιζε ή κατάταξη στην υπηρεσία κυβερνητικών καπετάνιων. 

Μία εξέλιξη πού επέδρασε σάν καταλύτης στό στρατιωτικό στοιχείο 
τής Στερεάς καί γενικά τής κεντρικής Ελλάδας καί πού ασφαλώς είχε άμεση 
σχέση μέ τις ταραχές τών άρχων τού 1836 (αν κρίνουμε άπό ορισμένες 
περιπτώσεις πού θά εξετάσουμε παρακάτω), ήταν ή δημοσίευση τό Σεπτέμ
βριο καί τον Οκτώβριο τού 1835 τών διαταγμάτων σχετικά μέ τή σύσταση 
τής Φάλαγγας τών Αγωνιστών. Ή Φάλαγγα ήταν τιμητικό σώμα, στό όποιο 
μπορούσαν να ενταχτούν οι οπλαρχηγοί τού Αγώνα, άλλα καί συνταξιο
δοτικό ταμείο. Ή Ιδιότητα τού φαλαγγίτη αποτελούσε τιμητική διάκριση, 
άλλα καί εξασφάλιζε κάποια οικονομική βοήθεια, ανάλογα μέ τό βαθμό 
κατάταξης στό νέο σώμα. θ ά πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, σέ περίπτωση 
πολέμου ή εσωτερικών ταραχών, οί φαλαγγίτες, καταταγμένοι σέ ειδικές 
μονάδες (τετραρχίες), ήταν υποχρεωμένοι νά εκτελέσουν στρατιωτική υπη
ρεσία. Στή Φάλαγγα μπορούσαν νά καταταχτούν όσοι οπλαρχηγοί κατείχαν 
διπλώματα αξιωματικού άπό τις εξεταστικές επιτροπές πού είχαν συσταθεί 
τό Μάρτιο καί τον Απρίλιο τού 1833 για τήν κρίση καί αναγνώριση τών 

4. Αρχείο F i n l a y , "Journal 1835". 
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υπηρεσιών των αγωνιστών. Οι φαλαγγίτες εΐχαν βαθμό κατώτερο κατά 
τρεις βαθμούς άπό αυτόν πού τους είχαν αναγνωρίσει οί επιτροπές, μέ ανώ
τερο τό βαθμό τού λοχαγού (τετράρχη) πού αντιστοιχούσε Ιεραρχικά και 
μισθολογικά μέ τό βαθμό τού συνταγματάρχη και κατώτερο τού φαλαγγίτη 
πού αντιστοιχούσε μέ τό βαθμό τού ανθυπολοχαγού. Ό μηνιαίος μισθός 

τού λοχαγού ήταν 300 δρχ. και τού απλού φαλαγγίτη 48 δρ. Ή κάθε τετραρ¬ 
χία διέθετε ένα λοχαγό, έναν υπολοχαγό, δύο ανθυπολοχαγούς, ένα σημαιο
φόρο, τέσσερις επιλοχίες και 54 δεκανείς και φαλαγγίτες, δηλ. 63 πρώην 
αξιωματικούς. Συνολικά δηλ., στή Φάλαγγα θά μποροΰσαν να καταταχτούν 
πάνω άπό 800 αξιωματικοί, πρώην οπλαρχηγοί. Είναι φανερό, ότι ή καθυ
στερημένη (κατά 11/2 χρόνο) αυτή αναγνώριση των υπηρεσιών τών Αγω
νιστών είχε μάλλον πολιτικούς στόχους: αποσκοπούσε στην Ικανοποίηση 
τών ντόπιων στρατιωτικών, πού αποτελούσαν Ισχυρό και επικίνδυνο για 
τήν εξουσία πολιτικό στοιχείο, Ιδιαίτερα στή Στερεά. Αξίζει να σημειωθεί, 
ότι άπό τις 13 τετραρχίες, οι εφτά έδρευαν στή Στερεά καί σχηματίστηκαν 
άπό Στερεολλαδίτες, ντόπιους ή πρόσφυγες (Ηπειρώτες, Θεσσαλούς καί 
Μακεδόνες), μία στην Εύβοια άπό ντόπιους ή πρόσφυγες (άπό τή Μαγνησία 
καί τή Μακεδονία) καί πέντε στην Πελοπόννησο. Είναι επίσης φανερό, 
ότι ό αποκλεισμός άπό τή Φάλαγγα μπορούσε να δημιουργήσει — όπως καί 
δημιούργησε — έντονες δυσαρέσκειες στους στρατιωτικούς καί τους πολι
τικούς προστάτες τους 5. 

Τό χειμώνα τού 1835 - 1836 παρατηρήθηκε έξαρση της ληστείας στις 
βόρειες επαρχίες της χώρας, μέ φορείς τα ληστρικά σώματα πού αναφέραμε 
παραπάνω. Τήν περίοδο άπό τό Δεκέμβριο τού 1835 ως τις αρχές τού επό
μενου χρόνου, όταν ξέσπασαν οι πολιτικές ταραχές στην Ακαρνανία, ανα
φέρονται «στρατόπεδα ληστών» καί πολλά ληστρικά κρούσματα στους παρα
μεθόριους δήμους. Οι κατηγορίες στον Τύπο εναντίον τών τουρκικών άρ
χων για συνεργασία μέ τους ληστές ήταν συχνές· όπως συχνές ήταν καί οί 
κατηγορίες εναντίον τών ελληνικών άρχων για έλλειψη αποτελεσματικής 
καταδίωξης τών κάθε είδους παρανόμων στις βόρειες επαρχίες τής Στερεάς. 
Στις αρχές Δεκεμβρίου ή εφημερίδα Σωτήρ πρότεινε τό διορισμό δύο «Ελ
λήνων» στρατιωτικών αρχηγών στή Στερεά μέ έκτατες αρμοδιότητες καί 
εξουσίες για να επιβάλουν τήν τάξη, αφού προηγουμένως τόνιζε ότι ήταν 
καιρός «να αφήσωμεν κατά μέρος όλα τα μέχρι τούδε ληφθέντα Ευρωπαϊκά 
μέτρα, καί να λάβωμεν όλως διόλου Ελληνικά». Ή αναφορά στα «ευρω
παϊκά» μέτρα στρεφόταν προφανώς εναντίον τής χρησιμοποίησης ξένων 

5. Για τό σχηματισμό τής Φάλαγγας βλ. ΦΕΚ 7/18 Σεπτ. καί 12/11 Οκτ. 1835, 
καί 26/10 Ιουν. 1836. Βλ. καί P e t r o p o u l o s , ό.π., σ. 240 - 241, 247 σημ. 63, καί Στρα
τηγού Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , Απομνημονεύματα, έπιμ. Γιάννη Βλαχογιάννη, β' εκδ., Αθήνα 
1942, τ. Β', σ. 83. 
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στρατευμάτων καί διοικητών, και ασφαλώς απηχούσε απόψεις πού συμμε
ρίζονταν και πρόβαλλαν ντόπιοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί κύκλοι. Τήν 
ίδια περίοδο (Δεκέμβριος 1835), τέσσερις τουλάχιστο πολιτικοί, ό Τάτσης 
Μαγγίνας, ό Αναστάσιος Λοιδορίκης, ό Δρόσος Μανσόλας καί ό Ανα
γνώστης Μοναρχίδης (οί δύο πρώτοι ήταν Ισχυροί πολιτικοί παράγοντες 
τής Στερεάς), πρότειναν μέ υπομνήματα τους προς το κόμητα Armansperg, 
«άρχιγραμματέα» τής επικράτειας, τό σχηματισμό ελαφρών ταγμάτων άπό 
τις τάξεις τών πρώην άτακτων μέ επικεφαλής καπετάνιους τής Στερεάς. 
Όπως είναι φανερό, τά προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούσαν στην ένταξη 
μέρους τών άτακτων τού Αγώνα στο στρατιωτικό μηχανισμό καί στον 
παραμερισμό του γερμανικού στρατού, ό όποιος άλλωστε είχε αποδειχτεί 
ακατάλληλος για τήν επιβολή τής τάξης καί τήν ειρήνευση. Στις αρχές 
Φεβρουαρίου, παραμονές τής εξέγερσης, ή εφημερίδα Αθηνά χαιρέτισε τήν 
αποστολή εναντίον τών ληστών τής Φθιώτιδας 50 «παλαιών ανδρείων 
στρατιωτών» άπό τήν Αταλάντη (προφανώς άπό τήν εκεί παροικία τών 
Μακεδόνων προσφύγων «Νέα Πέλλα»), μέ επικεφαλής τό Μακεδόνα καπε
τάνιο Δημήτριο Τσάμη Καρατάσο β. 

Ή εκδήλωση καί ή εξέλιξη τής εξέγερσης τού 1836 είναι σέ γενικές 
γραμμές γνωστή 7. Τήν επανάσταση κήρυξαν δυσαρεστημένοι καί Ισχυροί 
καπετάνιοι τής δυτικής Στερεάς, όπως ό Νικόλαος Ζέρβας, ό Δήμος Τσέλιος, 
οί Στραταΐοι κ.ά., μέ σύμβολα καί συνθήματα όπως τό σύνταγμα, τή σύγ
κληση εθνοσυνέλευσης καί τήν αποπομπή τών ξένων άπό τή δημόσια ζωή, 
άλλα καί τό φοίνικα καί τήν προάσπιση τής Ορθοδοξίας. Επρόκειτο για 
καπετάνιους πού άνηκαν στα δύο δυσαρεστημένα κόμματα, τό Γαλλικό καί 
τό Ρωσικό, καί πού είχαν ασφαλώς ενθαρρυνθεί άπό τήν εχθρική στάση 
τών αντιπροσώπων τής Γαλλίας καί τής Ρωσίας στην Αθήνα απέναντι 
στην κυβέρνηση τού Armansperg, πού φαινόταν να ευνοεί γενικά τά στε
λέχη τού Αγγλικού κόμματος. Ή κυβέρνηση, επιδιώκοντας ασφαλώς να 
προλάβει διεύρυνση τού συνασπισμοΰ δυσαρεστημένων στοιχείων, κατέφυγε 
στις υπηρεσίες καπετάνιων πού άνηκαν σέ δυσαρεστημένους πολιτικοστρα¬ 
τιωτικους κύκλους, αναθέτοντας στο Θεόδωρο Γρίβα, τό Βάσο Μαυρο¬ 
βουνιώτη, τον Κίτσο Τζαβέλα, τον Ιωάννη τού Γκούρα Μαμούρη καί τό 
Γεώργιο Τσόγκα να στρατολογήσουν 2000 άντρες στή Στερεά. Παράλληλα, 
τό υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για τή δημόσια ασφάλεια καί αναμφι
σβήτητα τό κυριότερο καί ισχυρότερο υπουργείο, ανατέθηκε στο Δρόσο 

6. ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 176, εκθέσεις τών τεσσάρων πολιτικών προς τον κόμητα 
Armansperg (Δεκ. 1835). Βλ. καί Αθηνά, 308/5 Φεβρ. 1836, καί Σωτήρ, 65/5 Δεκ. 1835. 

7. P e t r o p o u l o s , ο.π., σ. 261 - 265, καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ο.π., σ. 65 κ.έ., 93, 
156-157, 159, 163-164, 185 - 186. Βλ. επίσης ΦΕΚ 5/17 Φεβρ. 1836, 19/20 Μαΐου 1837 
καί 19/27 Σεπτ. 1841. 
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Μανσόλα, τοϋ Γαλλικού κόμματος. Ή καταστολή τής εξέγερσης υπήρξε 
σχετικά εύκολη : Οι επαναστάτες γενικά απέφυγαν νά δώσουν αποφασιστική 
μάχη με τά κυβερνητικά στρατεύματα, καί όταν έδωσαν μια τέτοια μάχη 
τόν Απρίλιο, αναγκάστηκαν νά διαλυθούν καί νά περάσουν οί περισσότεροι 
στίς παραμεθόριες τουρκικές επαρχίες. Μέ επανειλημμένες αμνηστίες ή 
κυβέρνηση επιδίωξε την ειρήνευση, εξαιρώντας αρχικά τους πρωτεργάτες, 
πού άμνηστεύτηκαν όμως καί αυτοί αργότερα. Ουσιαστικά, ή εξέγερση 
στην Ακαρνανία, πού σύντομα επεκτάθηκε καί στην Ευρυτανία καί στή 
Φθιώτιδα, ήταν μια ένοπλη διαδήλωση μεγάλου μέρους τών οπλοφόρων 
τής Ρούμελης, συσσωματωμένων σε ρευστούς καί μάλλον εφήμερους σχη
ματισμούς. 

Στο σημείο αυτό καί πρίν εξετάσουμε τίς κινήσεις καί τις επιδιώξεις 
τών ληστών καί τών ληστανταρτών στα πλαίσια τών ταραχών τού 1836, 
αξίζει νά δούμε την ηγεσία τού στρατιωτικού καί γενικά τού ένοπλου στοι
χείου τής Ρούμελης τήν ίδια εποχή. Πρώτη καί κυριότερη ομάδα αποτελού
σαν Ισχυροί καπετάνιοι τής Στερεάς, οπλαρχηγοί τού Αγώνα ώς έπί τό 
πλείστον, ντόπιοι ή πρόσφυγες από τά τουρκοκρατούμενα μέρη πού είχαν 
εγκατασταθεί εκεί. Τέτοιοι καπετάνιοι, μέ ισχυρά ερείσματα στή δυτική 
Στερεά, ήταν ό Θεόδωρος Γρίβας καί ό αδερφός του Γαρδικιώτης (Γαλλικό 
κόμμα), ό Δήμος Τσέλιος (Ρωσικό), ό Σωτήρης Στράτος καί οί αδερφοί 
του Νικόλαος καί Ιωάννης (Γαλλικό), ό Ανδρέας Ίσκος (Αγγλικό), ό 
'Ιωάννης Ράγκος (Ρωσικό), ό Σπύρος Μήλιος (Ρωσικό), ό Ιωάννης Στάϊκος 
(Αγγλικό), ό Γεώργιος Τσόγκας (Αγγλικό), ό Κίτσος Τζαβέλας (Ρωσικό), 
καί ό Γεώργιος Βαρνακιώτης (Ρωσικό), καί στην ανατολική Στερεά ό 
Ιωάννης τού Γκούρα Μαμούρης (Ρωσικό), ό Νάκος Πανουριάς (Γαλλικό), 
ό Βάσος Μαυροβουνιώτης (Γαλλικό), ό Γιάννης Μακρυγιάννης (Γαλλικό), 
ό Παπακώστας Τζαμάλας (Γαλλικό), ό Ιωάννης Βελέντζας (Γαλλικό), ό 
Ιωάννης Κλίμακας (Γαλλικό), ό Χριστόδουλος Χατζηπέτρος (Γαλλικό) καί 
ô Μήτσος Κοντογιάννης (Ρωσικό). Στους καπετάνιους αυτούς θά πρέπει 
νά προσθέσουμε καί μερικούς, νεώτερους ή μικρότερης Ισχύος σε σχέση 
μέ τους πρώτους. Ή επιλογή έγινε άπό καταλόγους καπετάνιων πού πρό
τειναν οί τέσσερις πολιτικοί στην κυβέρνηση για τή στελέχωση τών ελαφρών 
ταγμάτων, πού αναφέραμε παραπάνω, καί μέ κριτήρια αφενός τήν πρόταση 
τους άπό δύο ή περισσότερους πολιτικούς καί αφετέρου τή συμμετοχή τους 
στα γεγονότα τού 1836. Τέτοιοι καπετάνιοι, ντόπιοι ή πρόσφυγες, ήταν 
στή δυτική Στερεά ό Νάσης Νίκας, ό Γεώργιος Βελής, ό Θανασούλας 
Βαλτινός, ό Γεώργιος Μαλάμος, ό Κώστας Καινούριος, ό Κώστας Γαλλής, 
ό Γιαννούσης Πανομάρας, ό Κώστας Βέρης καί ό Ζαχαράκης Γιολδάσης, 
καί στην ανατολική ό Γεώργιος Πράπας, ό Κωστής Λιανός, ό Ευάγγελος 
Μπαλατσός, ό Ευάγγελος Κοντογιάννης (γιος τού Μήτσου), ό Κωνσταντίνος 
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Χαρμπής, ό Γεώργιος Ζορμπάς, ό Τριαντάφυλλος Τσουράς, ό Δημήτριος 
Κριεκούκης, ό Γιάννης Καρποΰζης, ό Νικόλαος Δουμπιώτης, ό Δήμος 
Λιούλιας καί ό Νικόλαος Κάσκαρης. Οί περισσότεροι άπό τους καπετά
νιους αυτούς τάχτηκαν κατά τή διάρκεια της εξέγερσης, περισσότερο ή 
λιγότερο ενεργά, στο πλευρό της κυβέρνησης καί στελέχωσαν τά σώματα 
της εθνοφυλακής πού στρατολογήθηκαν κατά τή διάρκεια των ταραχών 8. 

Α λ λ η ομάδα αποτελούσαν καπετάνιοι πού ήταν τήν εποχή αυτή στην 
υπηρεσία τών Τούρκων καί προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν τις επι
βουλές Αλβανών καπετάνιων πού εποφθαλμιούσαν τή θέση τους, όπως ό 
Δροσοθανάσης στην περιοχή Αλμυρού και Δομοκού, ό Τσάτσος Θέου 
στα Αγραφα καί ό Ντούλας Γώγου Μπακόλας στο Ραδοβίτσι. ή καπετά
νιοι πού είχαν εκδιωχθεϊ περιοδικά μετά τό 1830 άπό τά παλαιά καπετανάτα 
της Ηπείρου, της Θεσσαλομαγνησίας καί της Μακεδονίας, όπως ό Νικό
λαος Μερεντίτης καί ό Δημήτριος Κορκόντζελος (Αγραφα), ό Θεόδωρος 
Ζιάκας (Γρεβενά), ό Νάσιος Μάνταλος (Χάσια), ό Λιάκος Τζαχίλας, ô 
Γούλιος Μπζιώτας, ό Τόλιος Λάζου (πέθανε τό Φεβρουάριο τού 1836), ό 
Δήμος Κουτουβάς, ό Διαμαντής Νικολάου, ό Νικόλαος Μπλαχάβας καί ό 
Θανάσης Μπλαχάβας (Βέρμιο - Ολυμπος), καί οί Χρόνης καί Γεώργιος 
Μπασδέκης (Πήλιο). Οί τελευταίοι αυτοί βρέθηκαν στή Στερεά τήν εποχή 
τών ταραχών καί μερικοί πήραν ενεργό μέρος στα γεγονότα, με απώτερο 
στόχο νά επανακτήσουν τις θέσεις τους στα καπετανάτα, υποσκελίζοντας 
τους ευνοούμενους τών Τούρκων Έλληνες ή Αλβανούς. Μερικοί, όπως 
ό Μερεντίτης καί ό Κορκόντζελος, επιδόθηκαν στή ληστεία επικεφαλής 
πολυάριθμων συμμοριών άπό ληστές καί πρώην άτακτους καί προσχώρησαν 
στους επαναστάτες άπό τήν αρχή 9. 

Αλλη τέλος Ομάδα αποτελούσαν λήσταρχοι ή ληστοκαπετάνιοι τού 
κεντρικού ελλαδικού χώρου, όπως αυτοί πού αναφέραμε ήδη, καθώς καί ό 
Βασίλειος Ραγκούτας, ô Δημήτριος Κουτσοράχης, ό Πέτρος Πάτρας καί ό 
Γιάννης Ζελιναίος, για νά αναφέρουμε τουλάχιστο όσους ανέπτυξαν Ιδιαί
τερη δράση κατά τή διάρκεια τών ταραχών. Έδώ όμως είναι ανάγκη νά 

8. P e t r o p o u l o s , ό.π., σ. 536-541, καί Κ ω σ τ ή ς Μ ο σ κ ώ φ , Ή εθνική 
καί κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, 1830 -1909, Ιδεολογία τού μεταπρατικού χώρου. 
Ιστορική μελέτη, β' εκδ., Αθήνα 1974, σ. 122 -126. Βλ. ιδίως τά σχετικά μέ τους καπετά
νιους έγγραφα στα ΓΑΚ, υπ. Έσωτ. Φ 176. 

9. AYE, Φ 1831/4/1 καί 1831/45/1, αλληλογραφία Καποδίστρια - Αγγέλου Μου
στοξύδη (πρόξενου της Ρωσίας στή Θεσσαλονίκη) καί σχετικά έγγραφα γιά τους καπετά
νιους της Μακεδονίας· Φ 1835/4/1, υπ. Έξωτ. προς Έλληνα πρόξενο στή Θεσσαλονίκη, 
1 καί 21 Απρ. 1835. ΓΑΚ, υπ. Έσωτ., Φ 178, υπ. Δικαιοσύνης προς βασιλιά, 28 Σεπτ. 
1835, καί απάντηση τού βασιλιά, 2 Οκτ. 1835, σχετικά μέ τον Ζιάκα καί τον Μάνταλο. 
Αρχείο F i n 1 a y , "Journal 1835», σ. 113 - 114, γιά τόν Κορκόντζελο καί τον Μερεντίτη. 
Βλ. καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 101, 107, 109, 122, 148, 240 - 241. 
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τονιστεί, ότι οί χαρακτηρισμοί λήσταρχος και ληστοκαπετάνιος αποδό
θηκαν κάποτε μέ βασικό κριτήριο τό γεγονός ότι οί έν λόγω οπλοφόροι 
βρέθηκαν από τήν πλευρά των παρανόμων, ένώ οι ίδιοι χαρακτηρισμοί 
θά μπορούσαν νά αποδοθούν καί σέ κυβερνητικούς καπετάνιους πού ανέ
πτυξαν ληστρική δράση κατά τή διάρκεια των ταραχών. Θά πρέπει επίσης 
να σημειωθεί, ότι ή αλλαγή ιδιοτήτων καί ρόλων κάθε άλλο παρά εξαίρεση 
αποτελούσε, σέ μια κατάσταση πού τή χαρακτήριζε ή ρευστότητα των 
αντίπαλων παρατάξεων. Αλλωστε, "Ελληνες καπετάνιοι ή «τουρκοκαπετά¬ 
νιοι», κυβερνητικοί ή «λησταποστάτες», άντλησαν τήν ένοπλη δύναμη τους 
άπό τό ίδιο ποικιλόμορφο ένοπλο στοιχείο πού περιφερόταν τήν εποχή 
αυτή προς αναζήτηση ένοπλης μισθωτής υπηρεσίας καί για τό όποιο ή 
ύπαρξη συνόρων πού χώριζαν δύο διαφορετικές καί ώς έπί τό πλείστον 
εχθρικές επικράτειες αποτελούσε μια πρόσθετη, άλλα όχι ανυπέρβλητη, 
δυσχέρεια, στις ένοπλες δραστηριότητες τους. 

Ο ι επιδιώξεις τών κάθε είδους ένοπλων της Στερεάς τήν εποχή αυτή 
διαγράφονται στην αθρόα κατάταξη άντρων στα σώματα εθνοφυλακής πού 
ανέλαβαν νά σχηματίσουν οί πέντε καπετάνιοι πού αναφέραμε, εξέλιξη πού 
προδίκασε καί τήν τύχη της εξέγερσης, επειδή στέρησε τους επαναστάτες 
άπό 2000 τουλάχιστο περιστασιακούς οπαδούς. Τά πέντε σώματα εθνοφυ
λακής, άπό 400 άντρες τό καθένα, διαιρούνταν σέ τάγματα καί τά τάγματα 
σέ λόχους, ασφαλώς γιά τήν αποτελεσματικότερη διοίκηση τους, άλλα καί 
για τήν απορρόφηση όσο τό δυνατό περισσότερων καπετάνιων μέ τό βαθμό 
ταγματάρχη, λοχαγού, υπολοχαγού, ανθυπολοχαγού καί υπαξιωματικού. (Ο 
μισθός τών εθνοφυλάκων ήταν 30 δρχ. τό μήνα καί 300 δράμια αλεύρι τήν 
ήμερα). Ή στρατολόγηση εθνοφυλάκων άπό τους τοπικούς καπετάνιους 
καί σέ βάρος τών δήμων, ουσιαστικά νομιμοποιούσε τό παλαιό καθεστώς 
σχετικά μέ τή δημόσια ασφάλεια καί ενίσχυε τήν κλονισμένη ισχύ καί 
τό γόητρο τών καπετάνιων στις επαρχίες τους μέ τήν προσέλκυση παλαιών 
καί νέων ένοπλων συντρόφων. Ανάλογες ήταν καί οί επιδιώξεις τών εν
διαφερομένων στον εσπευσμένο σχηματισμό μερικών τετραρχιών τής Φά
λαγγας, Ιδιαίτερα στή δυτική Στερεά 10. 

Τά διαθέσιμα στοιχεία για τό δυναμικό καί τή δράση τών σωμάτων 
εθνοφυλακής καί τών τετραρχιών, μολονότι αποσπασματικά, επιτρέπουν 
μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις γιά τή στάση καί τις ενέργειες τού ένοπλου 
στοιχείου τής Ρούμελης τους πρώτους μήνες τού 1836. Ενδεικτικά είναι τά 
στοιχεία γιά τά σώματα εθνοφυλάκων τού Γρίβα καί τού Τζαβέλα πού 

10. ΦΕΚ 5/17 Φεβρ. 1836, καθώς καί Σωτήρ, 78/23 Φεβρ. 1836 καί Αθηνά, 313/22 
Φεβρ. 1836, γιά τό διάταγμα στρατολογίας εθνοφυλάκων. Γιά επικρίσεις τής ανάθεσης 
τής στρατολογίας στους καπετάνιους βλ. Αθηνά, 312/19 Φεβρ. 1836. Βλ. επίσης Ρ e t r ο 
οs, ό.π., σ. 262 - 263, καί Μακρυγιάννης, ό.π., τ. Β', σ. 59. 
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έδρασαν στην Ακαρνανία κυρίως. Στό σώμα τού Γρίβα κατατάχτηκαν κατά 
τή διάρκεια τών ταραχών 133 «ληστές» καί «αποστάτες», 29 στό 1ο τάγμα, 
78 στό 2ο καί 26 στό 3ο. Μερικοί «λησταποστάτες» μάλιστα υπηρέτησαν 
ώς αξιωματικοί. Στό 1ο τάγμα υπηρέτησε για ενα διάστημα ό Σπύρος Πεσλής 
(λοχαγός)- στό 2ο ζάγμα ό Δημήτριος Κορκόντζελος (λοχαγός) καί δυο 
λήσταρχοι, ό Ιωάννης Μουστάκας (υπολοχαγός) καί ό Χρήστος Βούλγαρης 
(ανθυπολοχαγός)- καί στό 3ο τάγμα ό Νικόλαος Μερεντίτης (λοχαγός), 
καθώς καί τρεις άλλοι με τό βαθμό τού υπολοχαγού καί δύο μέ το βαθμό 
τού ανθυπολοχαγού. Εχει επίσης σημασία ό τόπος προέλευσης τών έθνο¬ 
φυλάκων - «λησταποστατών». Από αυτούς πού κατατάχτηκαν στό 1ο τάγμα, 
δύο κατάγονταν από τήν Πελοπόννησο, ένας άπό τή Μακεδονία (Γρεβενά), 
εφτά άπό τήν Ήπειρο καί 19 άπό τήν Ακαρνανία. Στό 3ο τάγμα, δύο κατά
γονταν άπό τήν Πελοπόννησο, ένας άπό τή Φθιώτιδα, ένας άπό τήν Ευρυ
τανία, ένας άπό τή Χαλκιδική (Κασσάνδρα) καί οι υπόλοιποι 21 άπό τήν 
Ήπειρο, τά Άγραφα καί τον Ασπροπόταμο. Ανάλογη ήταν ή καταγωγή 
καί τών «ληστανταρτών» πού είχαν καταταχτεί στό σώμα εθνοφυλακών 
τού Τζαβέλα, συνολικά 35, 13 στό 1ο τάγμα καί 22 στό 2ο. Από τους άντρες 
τού 1ου τάγματος, τρεις κατάγονταν άπό τό Σούλι (πατρίδα τού Τζαβέλα) 
καί άλλοι πέντε άπό άλλα μέρη της Ηπείρου, τέσσερις από τήν Ακαρνανία 
καί ένας άπό τον «Όλυμπο». (Από τους ετερόχθονες, πέντε διέμεναν στην 
Ακαρνανία, δύο στό Ναύπλιο καί δύο «είς τό τάγμα»). Οί άντρες τού 2ου 
τάγματος (22) κατάγονταν όλοι άπό τήν Ηπειρο: 10 άπό τό Σούλι, πέντε 
άπό τή Χιμάρα καί οί άλλοι άπό διάφορα μέρη της Ηπείρου. Μέ βάση τά 
παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, άπό τους 90 άντρες τών τεσσάρων ταγ
μάτων (για τους οποίους σημειώνεται ό τόπος καταγωγής), οί 61 κατάγονταν 
άπό τά τουρκοκρατούμενα μέρη καί κυρίως άπό τήν Ηπειρο (άπό όπου 
κατάγονταν ή διέθεταν ισχυρά ερείσματα οί καπετάνιοι στους οποίους 
προσέφυγαν) u . 

Oι περισσότεροι, πρίν νά καταχτούν στα σώματα εθνοφυλακής, είχαν 
ενταχτεί στό σώμα ενός ή περισσότερων επαναστατών καπετάνιων ή «λη¬ 
στοκαπετάνιων»" ή κατέφυγαν σέ αυτούς, αφού κατατάχτηκαν στα σώματα 
εθνοφυλακής, γιά τό λόγο κυρίως ότι οί καπετάνιοι δέν κατόρθωσαν νά 
τους εξασφαλίσουν αμνηστία ή νά τους κρατήσουν γιά πολύν καιρό, επειδή 
ήταν υπεράριθμοι. Αναφέρονται συνήθως ώς «ληστές» ή «αποστάτες» καί 
μερικοί ώς «λησταρματολοί» ή «ληστοκαπιτάνοι». Οί περισσότεροι έδρασαν 
μέ τους «ληστοκαπιτάνους» Κορκόντζελο (39), Κατσαρό (15), Χοσιάδα (8) 
καί άλλους, όπως τό Χαμχούγια, τον Κοντομήτρο, τον Καρανάσιο, τό 
Μερεντίτη, τον Πεσλή, τό Στράτο, τον Κούτρα καί τό Ζέρβα. Ε ν α άλλο 

11. ΓΑΚ, 6π. Έσωτ. Φ 179, ονομαστικοί κατάλογοι άντρων τών ταγμάτων, πού 
υποβλήθηκαν στό ύπ. Στρατιωτικών τον Αύγουστο τού 1836. 
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στοιχείο πού αξίζει νά σημειώσουμε είναι ή ηλικία τους. Από τους 88, για 
τους οποίους σημειώνεται ή ηλικία, 17 ήταν 20-24 ετών, 68 ήταν 25-35 
ετών, καί τρεις πάνω άπό 35 (37, 38 καί 40)· δηλ. στή συντριπτική τους 
πλειοψηφία ήταν νέοι, ίσως πρώην άτακτοι τού Αγώνα 12. 

Αξίζει νά εξετάσουμε στή συνέχεια μερικές περιπτώσεις ληστοκαπε¬ 
τάνιων, για τους οποίους διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία. Ό Δροσοθα¬ 
νάσης, καπετάνιος Αλμυρού, ήταν ό κυριότερος προστάτης τών διάφορων 
ένοπλων ομάδων της ανατολικής Στερεάς καί της νότιας Θεσσαλίας ως τις 
αρχές τού 1836, όταν ή θέση του άρχισε νά κλονίζεται καί οί σχέσεις μέ τους 
προϊσταμένους του νά γίνονται ολοένα καί πιο εχθρικές. Ενδεικτικό τής 
ισχύος τού Δροσοθανάση είναι καί τό γεγονός ότι για αρκετούς μήνες οί 
τουρκικές αρχές προσπαθούσαν νά υποσκάψουν τή θέση του, αποφεύγοντας 
μετωπική σύγκρουση, για νά μήν προκαλέσουν ταραχές. Τήν άνοιξη τού 
1836 ήταν ακόμα καπετάνιος στην περιοχή Αλμυρού μέ άγνωστο αριθμό 
αντρών υπό τίς διαταγές του- άλλα τήν ίδια εποχή είχε διάφορες επαφές 
μέ τό Βάσο Μαυροβουνιώτη, αρχηγό ενός άπό τά πέντε σώματα εθνοφυ
λάκων στή Στερεά, γιά τήν αποστολή τής οικογένειας του στή Φθιώτιδα, 
επειδή δέν αισθανόταν ασφαλής. Συνεργαζόταν όμως ταυτόχρονα καί μέ 
τους «λησταντάρτες», πού είχαν έκδιωχθεΐ άπό τή Στερεά καί πολλοί είχαν 
βρεί καταφύγιο καί προσωρινή υπηρεσία στην περιοχή του- καί διαπραγμα
τευόταν μέ τίς τουρκικές αρχές καί αντιπροσώπους τών κατοίκων τή δια
σφάλιση τού καπετανάτου. Τον Αύγουστο τελικά δέχτηκε αιφνιδιαστική 
επίθεση άπό πολυάριθμο στρατό Αλβανών άτακτων στην περιοχή Δομοκού, 
όπου καί φονεύτηκε. Στή συμπλοκή πήραν μέρος στο πλευρό τών Αλβανών 
καπετάνιων καί άτακτων καί αρκετοί λησταντάρτες, μέ επικεφαλής τό 
Χοσιάδα, τον Καλαμάτα, τους Μαλισοβαίους κ.ά.13 

Διαφορετική ήταν ή τύχη άλλου τουρκοκαπετάνιου, τού Δημήτριου 
Κορκόντζελου. Τό 1835 αναφέρεται λήσταρχος στην Ευρυτανία καί τά 
τουρκικά Άγραφα, σέ συνεργασία μέ άλλον τουρκοκαπετάνιο, τό Νικόλαο 
Μερεντίτη. Πήρε μέρος στα γεγονότα τοϋ 1836 καί άπό τίς δύο πλευρές 
τών αντιμαχομένων μαζί μέ πολλούς συντρόφους του. Αρχικά εντάχτηκε 
στο σώμα εθνοφυλάκων τού Γρίβα καί γιά ένα διάστημα πιθανόν καί στοΰ 
Μαμούρη. Τον Απρίλιο διαγράφτηκε άπό τήν εθνοφυλακή καί διατάχτηκε 
ή σύλληψη του γιά σύμπραξη μέ τους επαναστάτες, άλλα καί γιά συμμετοχή 

12. Βλ. παραπάνω σημείωση. 
13. Γιά τό Δροσοθανάση (ή Βλαχοθανάση, όπως αναφέρεται κάποτε) βλ. ΑΥΕ, 

Φ 1835/4/1, ύπ. Έξωτ. προς Έλληνα πρόξενο στή Θεσσαλονίκη, 1, 13 Απρ. καί 1 Μαΐου 
1835· ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 177, Χριστόφορος Περραιβός προς Armansperg, Λαμία, 18 
Ίουλ. 1835· Αρχείο F i n l a y , «Journal 1835», σ. 113 - 114, καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π , 
σ. 74, 86, 91, 96, 99, 101, 102, 108, 116, 120, 127, 156, 163 -164. 
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σέ διάφορες λεηλασίες. Αμνηστεύτηκε, προφανώς μέ τη μεσολάβηση τού 
Γρίβα, άλλα συνέχισε το ληστρικό στάδιο ως τήν Επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου, οπότε αμνηστεύτηκε για άλλη μια φορά καί διορίστηκε έμ
μισθος οδηγός εθνοφυλάκων στην Ευρυτανία, στο θεσμοποιημένο πια σώμα 
της εθνοφυλακής πού κύρια αποστολή είχε τήν καταδίωξη τών ληστών14. 

Αλλος επαναστάτης ληστοκαπετάνιος ήταν ô Παναγής Ρουπακιάς, 
λήσταρχος ως τις αρχές τού 1836, τον όποιο ακολούθησαν πολλοί ένοπλοι, 
ληστές καί πρώην άτακτοι. Από επιστολή του προς Τούρκο άποσπασμα¬ 
τάρχη τό Νοέμβριο τού 1835, φαίνεται ότι δρούσε κυρίως στις βόρειες 
επαρχίες τής Στερεάς. Ό ίδιος καί οι περισσότεροι άντρες του κατάγονταν 
άπό τις παραμεθόριες τουρκικές επαρχίες, όπου διέμεναν καί οί οικογέ
νειες τους, καί γιαυτό προτιμούσαν να δρουν στην ελληνική επικράτεια. 
Προσπαθούσαν, όπως έγραφε, να εξασφαλίσουν τό ψωμί τους για νά ζήσουν. 
Δέν ήταν «ληστές» ούτε «επαναστάτες»· αν όμως οι Τούρκοι ήθελαν πόλεμο, 
ό «Γερο-Ρουπακιάς» ήταν έτοιμος καί για πόλεμο, μολονότι δέν τον επι
δίωκε. Ήταν άπό τους πρώτους πού προσχώρησαν στους επαναστάτες, 
άλλα έδρασε μέ τους άντρες του. διατηρώντας πλήρη αυτονομία κινήσεων 
καί επιδιώξεων. Πληγώθηκε βαρεία σέ συμπλοκή μέ κυβερνητικά στρα
τεύματα στην Ακαρνανία τον Απρίλιο καί πέρασε στό Ραδοβίτσι, όπου 
καί πέθανε, γεγονός πού λύπησε όλους τους ληστοκαπετάνιους τής κεντρικής 
Ελλάδας πού εκτιμούσαν τήν παλικαριά του 15. 

Μέ τό Ρουπακιά συνεργάζονταν ως τό θάνατο του άλλοι δύο ληστο¬ 
καπετάνιοι, ό Αθανάσιος Χοσιάδας καί ό Αναστάσιος Καλαμάτας. Ό 
Χοσιάδας αναφέρεται τήν άνοιξη τού 1835 στα δυτικά μεθόρια, προστατευό
μενος τού καπετάνιου Αγράφων Τσάτσου Θέου. Τον Ιούλιο μέ 90 περίπου 
συντρόφους, μεταξύ τών οποίων καί οί λήσταρχοι Μουστάκας καί Χαβάς, 
λυμαίνονταν τήν Ακαρνανία, επιβάλλοντας φορολογία στα χωριά καί λη
στεύοντας έμπορους. Τήν ίδια εποχή έπικηρύχτηκε για 2000 δρχ. Συνέχισε 
τή ληστρική του δράση ώς τό φθινόπωρο τού 1835, οπότε αναφέρεται μαζί 
μέ άλλους ληστοκαπετάνιους, τό Ρουπακιά, τον Καλαμάτα καί τον Αθανάσιο 
Μαλισόβα, στην υπηρεσία τού Δροσοθανάση στην περιοχή Αλμυρού. Ό 

14. ΛΥΕ, Φ 1835/4/1, ύπ. Εξωτ. προς πρόξενο στή Θεσσαλονίκη, 27 Απρ. 1835' 
ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 164, Μαμούρης προς ύπ. Στρατ., 28 Μαΐου 1838" Φ 169, βασιλικός 
έφορος Καλλιδρόμης προς έπαρχο Ευρυτανίας, 14 Ίαν. 1836· Φ 175, υπ. Δικαιοσύνης προς 
βασιλιά, 27 Ίαν. 1837· Φ 179, έγγραφο ύπ. Στρατιωτικών, 30 Σεπτ. 1836, όπου συνημμένος 
κατάλογος επαναστατών εθνοφυλάκων καί φαλαγγιτών. Βλ. καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., 
σ. 62, 70, 233,241. 

15. ΓΑΚ, υπ. Έσωτ. Φ 160, επιστολή Ρουπακιά (μεταφρασμένη στά γαλλικά), 
χωρίς ημερομηνία, πού διαβιβάστηκε στό βασιλιά άπό τό ύπ. Εσωτερικών τήν 1η Νοεμ' 
1835· Αρχείο F i n l a y , Φ Α9, επιστολή Finlay προς Gordon, Λιβάδια, 15 Οκτ. 1835. 
καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 60, 93, 95 - 96, 98, 102 -103, 
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Χοσιάδας αναφέρεται μαζί με τους παραπάνω ληστοκαπετάνιους στο επα
ναστατικό σώμα τού Μαλάμου. Μετά τό θάνατο τού Ρουπακιά, πέρασε μαζί 
μέ τον Καλαμάτα στο Ραδοβίτσι, όπου βρήκε προσωρινά άσυλο στο καπε
τανάτο τού Μπακόλα, καί άπό εκεί στα Τζουμέρκα καί στον Ασπροπόταμο 
καί κρύφτηκε για ενα διάστημα στα Αγραφα. Ό Χοσιάδας πρότεινε στους 
συντρόφους του νά κρυφτούν, όπως αναφέρεται, ώσπου νά «στεγνώσουν» 
τά χορτάρια καί νά μή φαίνονται τά ίχνη τους καί μετά νά «ξαναέβγουν 
κλέφται». Στις περιπλανήσεις τους συνέλαβαν τήν ιδέα νά πιάσουν τους 
επαναστάτες αρχηγούς Σωτήρη Στράτο καί Νικόλαο Ζέρβα, νά τους παρα
δώσουν στίς ελληνικές αρχές καί νά ζητήσουν τό έλεος τού βασιλιά Οθωνα. 
Τό Σεπτέμβριο τού 1836 ό Χοσιάδας καί ό Καλαμάτας αναφέρονται μαζί 
μέ πολλούς συντρόφους στην περιοχή Αλμυρού, πιθανόν στην υπηρεσία 
τών νέων καπετάνιων της περιοχής, καί επικηρυγμένοι άπό τις ελληνικές 
αρχές 16. 

Αλλος χαρακτηριστικός ληστοκαπετάνιος ήταν ό Σωτήρης Στράτος, 
ό όποιος πήρε μέρος στην εξέγερση, άλλα έδρασε για δικό του λογαριασμό 
καί διατηρώντας αυτονομία κινήσεων καί επιδιώξεων. Τήν άνοιξη τού 1835 
δρούσε στο Βάλτο καί έβρισκε άσυλο στα γειτονικά τουρκικά μεθόρια. Τό 
Μάρτιο τού ίδιου χρόνου, επικηρυγμένος καί καταδιωκόμενος, γελοιοποίησε 
Ισχυρό απόσπασμα άπό Γερμανούς καί Έλληνες σέ χάνι τού Βάλτου: Ό 
προκλητικός καπετάνιος εμφανίστηκε ξαφνικά μέ Ισχυρό σώμα ενόπλων 
καί κέρασε ρακί τους διώκτες του, άπό τους οποίους οί ξένοι δέν τον γνώ
ριζαν, ενώ οί ντόπιοι προσποιήθηκαν ότι δέν τον γνώριζαν. Ό Στράτος 
βρέθηκε στο επίκεντρο τών ταραχών, χωρίς πολιτικούς στόχους καί σέ 
σχέση μέ τήν επιδίωξη του νά εξασφαλίσει ένοπλη υπηρεσία, κατά προτί
μηση στην τουρκική επικράτεια. Τον Απρίλιο τού 1836 διαπραγματευόταν 
μέ τίς τουρκικές αρχές για νά τού δοθεί τό καπετανάτο Αγράφων. Εξαιρέ
θηκε καί αυτός άπό τήν αμνηστία καί έπικηρύχτηκε τον Αύγουστο τού 
1836 μαζί μέ τους άλλους πρωτεργάτες τών ταραχών (3000 δρχ.). Αργότερα 
(τον Οκτώβριο τού ίδιου χρόνου), ό Στράτος αναφέρεται, μαζί μέ τό Χο¬ 
σιάδα, στα τουρκικά μεθόρια. Ή ελληνική κυβέρνηση ζήτησε άπό τις 
τουρκικές αρχές νά μή δεχτούν στην υπηρεσία τους τους δύο ληστοκαπε-

16. Γιά τό Χοσιάδα καί τον Καλαμάτα βλ. ΑΥΕ, Φ 1835/4/1, "Ελληνας πρόξενος 
στην Πρέβεζα προς ύπ. Εξωτ., 12 Φεβρ. 1835, καί ύπ. Έξωτ. προς πρόξενο στή Θεσσαλο
νίκη, 5 Μάρτ. 1835, καθώς καί εκθέσεις τού ύπ. 'Εσωτερικών προς τό ύπ. Εξωτερικών 
τής ίδιας περιόδου. ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 160, ύπ. Εσωτερικών προς βασιλιά, 11 καί 13 
Δεκ. 1835' Φ 162, αρχηγός στρατιωτικών δυνάμεων στή Στερεά προς ύπ. Στρατιωτικών, 
11 Ιαν. 1836· Φ 175, ύπ. Δικαιοσύνης προς βασιλιά, 27 Ιαν. 1837. Αρχείο F i n l a y , 
"Journal 1835», σ. 144, 152-153. Βλ. επίσης Αθηνά, 227/9 Μάρτ. 1835, καί Κ α σ ο 
μ ο ύ λ η ς , ό.π., 54, 60, 84, 98, 102, 111, 120, 159, 169. 
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τάνιους, για νά πάρει τήν απάντηση, ότι ό αδερφός τού Δροσοθανάση 
είχε γίνει δεκτός, μαζί με πολλούς ενόπλους, άπό το Βάσο Μαυροβουνιώτη 
στή Φθιώτιδα. Ό Στράτος εξαιρέθηκε καί από τήν αμνηστία τού 1837. 
Το 1846 αναφέρεται πάλι στα τουρκικά μεθόρια, ίσως σέ σχέση μέ τίς διά
φορες «άλυτρωτικές» επιδρομές πού διενεργούσαν ένοπλες ομάδες τής Στε
ρεάς μέ τήν ανοχή ή καί τήν υποκίνηση τού Κωλέττη. Τό 1848, αξιωματικός 
τής Φάλαγγας πιά, πήρε μέρος στα επαναστατικά γεγονότα στο πλευρό 
τών κυβερνητικών δυνάμεων, καί «δια τάς πίστας καί μετά ζήλου υπέρ 
τής δημοσίας τάξεως έκδουλεύσεις του» τού απονεμήθηκε ό αργυρός σταυ
ρός τού τάγματος τού Σωτήρα 17. 

Παρόμοιες επιδιώξεις είχε καί ό Χρήστος Βούλγαρης, πού πήρε καί 
αυτός μέρος στα επαναστατικά γεγονότα τού 1836. Ό Βούλγαρης άμνη¬ 
στεύτηκε καί παρέμεινε στα σώματα τής εθνοφυλακής για ένα διάστημα. 
Τό 1837 (Νοέμβριος) ήταν ανθυπολοχαγός τής Φάλαγγας καί αξιωματικός 
στα υπό σύσταση τάγματα τής όροφυλακής (πού θεσμοποιήθηκε τό 1838). 
Διέπραξε όμως ληστεία καί φόνο αξιωματικού τής χωροφυλακής καί έπι¬ 
κηρύχτηκε για 3000 δρχ. Από τήν εποχή αυτή καί ώς τό 1846 ανέπτυξε 
αξιόλογη ληστρική δράση στα μεθόρια καί τών δύο επικρατειών μέ τήν 
ανοχή καί προστασία ισχυρών Αλβανών καπετάνιων. Τό 1846 αναφέρεται 
καπετάνιος στα τουρκικά Άγραφα, στην υπηρεσία τών άρχων, καί προ
στάτης τών ληστρικών συμμοριών πού λυμαίνονταν τά γειτονικά ελληνικά 
μεθόρια18. 

Αξίζει τέλος νά εξετάσουμε τίς κινήσεις καί τή δράση μερικών λή
σταρχων πού πήραν μέρος στα επαναστατικά γεγονότα, ή απλώς βρέθηκαν 
στην περιοχή πού διαδραματίστηκαν τά γεγονότα αυτά. Ό λήσταρχος 
Γιαμάς, πού συνελήφθη στή Φθιώτιδα τό Μάρτιο τού 1836, υποστήριξε 
ότι αυτός καί οί σύντροφοι του δέν είχαν «βλάψει» τήν Ελλάδα, παρά 
μόνο στά τουρκοκρατούμενα μέρη, καί ότι διατηρούσαν «τό δικαίωμα τό 
έλληνικόν ώς Έλληνες» νά καταφεύγουν, όταν ήταν ανάγκη, «υπό τήν 
υπεράσπισιν τής σκιάς τής A.M. [τού βασιλιά]». Υποστήριξε ακόμα ότι 
ανήκε στά άτακτα στρατεύματα τού Αγώνα, καί ότι μετά τή διάλυση τους 
επιδόθηκε στο εμπόριο γιδιών. Επεσε όμως θύμα τοϋ λήσταρχου Γιαταγάνα, 

17. ΛΥΕ, Φ. 1836/4/1, πρόξενος στή Θεσσαλονίκη προς ύπ. Έξωτ., 14 Οκτ. 1836· 
ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 175, ύπ. Δικαιοσύνης προς βασιλιά, 27 Ιαν. 1837· ΦΕΚ 3/5 Φεβρ. 
1848. Βλ. επίσης Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς Ν έ ε ζ ε ρ , Απομνημονεύματα, Αθήνα 1936, σ. 
185 -191, καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 50 - 51, 60, 79, 84, 98, 156 - 157. 

18. ΓΑΚ, υπ. Έσωτ. Φ 175, ύπ. Δικαιοσύνης προς βασιλιά, 27 Ιαν. 1837. ΑΥΕ, 
1838/4/1, βασιλικό έγγραφο προς τό ύπ. Εσωτερικών (αντίγραφο), 14 Ιαν. 1838· Φ 1846/ 
4/1, νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας προς ύπ. Έσωτ. 11 Ίουν. 1846, καί νομάρχης αιτωλο
ακαρνανίας προς ύπ. Έσωτ., 12 καί 26 Ιουν. 1846, καθώς καί έγγραφο τού διοικητή με
ταβατικών στρατευμάτων στή Στερεά προς τό ύπ. Στρατιωτικών, 10 Σεπτ. 1846. 
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καί στή συνέχεια κατέφυγε στο Δροσοθανάση καί κατατάχτηκε στην υπη
ρεσία του. Τό Σεπτέμβριο τού 1835 πέρασε στή Φθιώτιδα, καί αργότερα 
επέστρεψε στην περιοχή Αλμυρού, όπου προσκύνησε μαζί με πολλούς 
άλλους στις τουρκικές αρχές, άλλα δέν έγινε πάλι δεκτός στην υπηρεσία 
των τοπικών καπετάνιων. Επιδόθηκε καί πάλι στή ληστεία, αυτή τή φορά 
προφανώς χωρίς τή δυνατότητα άσυλου στα τουρκικά μεθόρια, ώσπου ξέ
σπασαν οί ταραχές στή Στερεά καί ακολούθησε μαζί με τους συντρόφους 
του τους επαναστάτες 19. 

Με τό Γιαμά συνεργαζόταν άλλος λήσταρχος πού πήρε μέρος στις 
ταραχές, ô Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, άπό τήν Κασσάνδρα. Ό Μπαϊρα
κτάρης πολέμησε στον Αγώνα στή νότια Ελλάδα, άλλα εγκατέλειψε τό 
νεοσύστατο κράτος μετά τή διάλυση τών άτακτων, για νά ενταχτεί καί 
αυτός στην υπηρεσία τών καπετάνιων στα τουρκικά μεθόρια. Τον Αύγουστο 

τού 1835 έκανε έκκληση στις αρχές Φθιώτιδας νά τού δοθεί χάρη καί νά 
επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου απέφευγε νά ληστεύει, όπως υποστήριξε 
καί αυτός. Τό Σεπτέμβριο δρούσε μαζί με άλλο λήσταρχο, τον Κατσαρό 
(πρώην άτακτο, άπό τή Φθιώτιδα), καί επικεφαλής 30 - 40 ληστών, πρώην 
άτακτων, στα ανατολικά μεθόρια. Ό Μπαϊρακτάρης πήρε μέρος στά γεγο
νότα καί συνελήφθη πληγωμένος στή Φθιώτιδα τό Μάρτιο τού 1836 20. 

Αλλος λήσταρχος, ό Γιάννης Γιαταγάνας (Ιωάννης Μεγαδημόπουλος), 
υπηρέτησε για ένα διάστημα πριν άπό τήν εξέγερση σέ σώμα εθνοφυλάκων 
υπό τίς διαταγές τού Ιωάννη Φαρμάκη. Μετά τήν κατάρρευση τής εξέγερσης 
καί τήν απονομή αμνηστίας, άπό τήν οποία εξαιρέθηκε, ό Γιαταγάνας 
κατέφυγε στά τουρκικά μεθόρια καί έντάχτηκε στην υπηρεσία τού Δροσο
θανάση. Αργότερα, τον Ιανουάριο τού 1837, παρουσιάστηκε στο Φαρμάκη, 
ό όποιος μεσίτευσε νά τού δοθεί χάρη, «ένεκα τών προτέρων διηνεκών έκ¬ 
δουλεύσεών του», δηλ. για τήν υπηρεσία στο σώμα εθνοφυλάκων μέ επι
κεφαλής τό Φαρμάκη. Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό ίδιος καπετάνιος μεσίτευσε 
για τήν άμνήστευση καί άλλων δύο «λησταποστατών», συνεπώνυμών του 
καί ίσως συγγενών του, πού είχαν ακολουθήσει, όπως έγραφε ό ίδιος, «τά 
αξιοδάκρυτα βήματα τού ληστάρχου Καινούριου» 21. 

Ένα στοιχείο πού χρειάζεται νά σημειώσουμε καί νά τονίσουμε είναι 
ή ρευστότητα στις τάξεις τών αντιμαχομένων, μέ προοδευτική όμως αύξηση 
τών κυβερνητικών δυνάμεων, καθώς προσέρχονταν στους αρχηγούς τών 

19. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 72, 76 - 77. 
20. ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 162, υπ. Εσωτερικών προς βασιλιά, 17 Ίαν. 1836, καί Κα¬ 

σομούλης, ό.π., σ. 72, 76, 77. 
21. ΓΑΚ, ύπ. Έσωτ. Φ 175, διοικητής τάγματος εθνοφυλάκων 'Ιωάννης Φαρμάκης 

προς ύπ. Στρατιωτικών, Μεσολόγγι, 21 Ίαν. 1837, καί Αρχείο F i n 1 a y , "Journal 1835», 
σ. 144. Βλ. καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ό.π., σ. 55, 60. 
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σωμάτων εθνοφυλακής ολοένα καί περισσότεροι «λησταντάρτες». Αναφερ
θήκαμε ήδη στους «λησταντάρτες» πού υπηρέτησαν ύπό τις διαταγές τού 
Γρίβα καί τού Τζαβέλα, σε σχέση μέ τις επιδιώξεις τών πρώτων. Από τους 
πρώτους ληστοκαπετάνιους πού έσπευσαν να «προσκυνήσουν» τό Γρίβα 
ήταν ό Μερεντίτης καί ό Σπύρος Πεσλής, μαζί μέ πολλούς συντρόφους τους, 
για να ακολουθήσουν ό Χαμχούγιας καί ό Κατσαρός, οί όποιοι όμως εγκα
τέλειψαν τις τάξεις του, επειδή δέν συμπεριλήφτηκαν στην αμνηστία πού 
δόθηκε τον Αύγουστο τού 1836. Α ς σημειωθεί, ότι ό Ισχυρός καπετάνιος 
τής Ακαρνανίας είχε δεχτεί στην υπηρεσία του 300 υπεράριθμους εθνο
φύλακες, για τους οποίους προσπάθησε να εξασφαλίσει μισθούς καί βαθ
μούς άπό τήν κυβέρνηση. Ό Γρίβας απέφευγε τις συγκρούσεις μέ τους 
επαναστάτες καί επιδίωκε τήν κατάταξη τους στις δυνάμεις του, μέ τήν 
υπόσχεση ότι θά μεσολαβούσε για τήν άμνήστευσή τους. Τελικά κατόρθωσε, 
μέ τήν υποστήριξη τού Armansperg, να εντάξει στή Φάλαγγα τον 'Ιούνιο 

τού 1836, 100 ευνοούμενους του «λησταντάρτες». Υπεράριθμους εθνο
φύλακες, γύρω στους 250, είχε στις δυνάμεις του καί ό Μαμούρης, άλλα δέν 
εΐναι δυνατό να διαπιστωθεί αν καί πόσοι άπ' αυτούς ήταν επαναστάτες. 
(Οί περισσότεροι ήταν Λιδορικιώτες, μέ επικεφαλής τον Πράπα, καί έλαβαν 
δύο μηνών μισθούς). Αλλοι «λησταντάρτες», 70 περίπου, προσπαθούσαν 
τό Μάρτιο τού 1836 νά ενταχτούν στα σώματα τής εθνοφυλακής, μέ τή 
μεσολάβηση τού Νάκου Πανουριά 22. 

Αξίζει τέλος νά δούμε τήν τύχη τών πρωτεργατών τής εξέγερσης. 
Από κατάλογο 151 πρωτεργατών, πού συνέταξαν οί αρμόδιες υπηρεσίες 

τού κράτους, δέν άμνηστεύτηκαν παρά μόνο 22 (τέσσερις εξαιρέθηκαν από 
τήν αμνηστία ύστερα άπό παρέμβαση τού υπουργείου Δικαιοσύνης), μεταξύ 
τών οποίων ό Δήμος Τσέλιος, ό Νικόλαος Ζέρβας καί ό Σωτήρης Στράτος. 
Από κατάλογο 22 πρωτεργατών, για τους οποίους επέμεναν οί αρχές Φθιώ
τιδας νά εξαιρεθούν άπό τήν αμνηστία, εξαιρέθηκαν τέσσερις μόνο (από 
τους οποίους δύο ήταν σκοτωμένοι). Για άλλους 18 προσπάθησαν ό Γρίβας 
καί ό Μαμούρης ώστε νά μή εξαιρεθούν όπως εξήγησαν οί δύο καπετάνιοι, 
εφτά είχαν ήδη αμνηστευτεί άτυπα καί ζοΰσαν ειρηνικά (μεταξύ τών οποίων 
ό Νικόλαος Στράτος καί ό Νικόλαος Τσέλιος), καί 11 υπηρετούσαν ήδη 
ώς αξιωματικοί σέ διάφορους σχηματισμούς εθνοφυλάκων (μεταξύ τών 
οποίων ό Σπύρος Πεσλής καί ô Χρήστος Βούλγαρης)23. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι οί ποικιλώνυμοι καί πολύτροποι 
ένοπλοι τής κεντρικής Ελλάδας πού βρέθηκαν στο επίκεντρο τών ταραχών 
στή Στερεά τό 1835 - 1836, κινοΰνταν πρώτα καί κύρια άπό ελατήρια ανάλογα 

22. P e t r o p o u l o s , ό.π., σ. 265 σημ. 109· Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς , ο.π., τ. Β', σ. 
85, καί Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς , ο.π., σ. 60, 100 -101, 103 -106, 113, 115. 

23. ΓΑΚ, υπ. Έσωτ. Φ 175, ύπ. Δικαιοσύνης προς βασιλιά, 27 Ιαν. 1837. 
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με εκείνα τών κυβερνητικών αντιπάλων τους. Πρωταρχική επιδίωξη τους 
ήταν, τόσο πριν άπό τήν εξέγερση όσο καί κατά τή διάρκεια τών ταραχών, 
ή εξασφάλιση κάποιας στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε στην Ελλάδα είτε 
στα τουρκοκρατούμενα μέρη, άλλα κατά προτίμηση στην πρώτη επικράτεια· 
Γιαυτό, οί χαρακτηρισμοί καί οι ονομασίες πού αναφέραμε στην αρχή 
δέν έχουν παρά ελάχιστη σημασία, καί αυτή κυρίως για τή γλωσσική ευρη
ματικότητα τών εκπροσώπων τής νεοπαγούς νομιμότητας τού ελληνικού 
κράτους. Από τήν άποψη τών εξελίξεων στό στρατιωτικό τομέα καί γενικά 
στον τομέα τών ένοπλων δυνάμεων τής χώρας, ή δυναμική πρόκληση τού 
ένοπλου στοιχείου τής περιοχής πού εξετάσαμε τήν εποχή αυτή, μολονότι 
απέτυχε φαινομενικά, είχε σοβαρές καί μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: ανάγ
κασε τήν κυβέρνηση ουσιαστικά να συνθηκολογήσει με τό ντόπιο στρατιω
τικό στοιχείο, γεγονός πού είχε σα συνέπεια νά παραμεριστούν τόσο ό 
ξένος στρατός όσο καί τά ξένα πρότυπα περί στρατού καί νά αυξηθεί ή 
δύναμη τής παραδοσιακής στρατιωτικής ηγεσίας, ή οποία ενίσχυσε τά 
ερείσματα της προσεταιριζόμενη τό στοιχείο εκείνο κυρίως πού τό νέο 
κράτος είχε αρνηθεί νά νομιμοποιήσει καί νά χρησιμοποιήσει: τους άτα
κτους τού Αγώνα. 
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