ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
(ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ, ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΑΙ)

Μέχρι πρό τινων ετών δέν υπήρχε μελέτη, άσχολουμένη μέ τήν προε
παναστατικήν όργάνωσιν καί δράσιν των πολεμικών άνδρών τής Μακεδο
νίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Αί ελάχισται καί συγκεχυμέναι πληροφορίαι εις τινα συγγράμματα ούδέν τό συγκεκριμένον προσέφερον εις τήν ιστορίαν τών χρόνων έκείνων καί μόνον, όταν έδημοσιεύθησαν
τά ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας1, είδον
τό φώς τής δημοσιότητος επίσημοι πληροφορίαι επί τού θέματος τούτου.
Βάσει τών αρχειακών τούτων κειμένων καί άλλων τινών πληροφοριών,
έδημοσίευσα κατά τό έτος 1950 σχετικήν έργασίαν επί τού θέματος τών
άρματολών καί κλεφτών τής Μακεδονίας2, άργότερον δε καί έτέραν διά
τήν πειρατείαν εις τά παράλια τής Μακεδονίας κατά τήν ίδιαν χρονικήν
περίοδον3.
Κατά τό μεσολαβήσαν εκτοτε διάστημα είδον τό φώς τής δημοσιό
τητος καί άλλαι τινές πληροφορίαι, ώς καί συγγράμματα καί μελέται ξέ
νων καί Ελλήνων συγγραφέων, αϊτινες προσέφερον καί νέον ιστορικόν
υλικόν έπί τοϋ θέματος. Έν οψει τών άνωτέρω έσκέφθην νά έρευνήσω έξ
υπαρχής τό όλον θέμα δημοσιεύων τήν παρούσαν έργασίαν, άπηλλαγμένην
όμως τών ιστορικών έκείνων τουρκικών έγγράφων, άτινα περιέλαβον εις
τήν πρώτην μου έργασίαν, είς τήν όποιαν απλώς παραπέμπω. Έχω τήν ελ
πίδα ότι ή δημοσιευομένη ήδη μελέτη μου θά συμβάλη έπιτυχώς είς τήν
ερευνάν τού όλου θέματος έν τή νεοελληνική ιστορική περιόδφ, ή γνώσις
τής όποιας είναι έλλιπής, ώς καλώς γνωρίζουν οί άσχοληθέντες έπί τούτω.
1 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, έπιμελεία T. Κ. Βασδραβέλλη,
εκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Α'. Άρχεϊον Θεσσαλονίκης 1695-1912, Θεσ
σαλονίκη 1952. Β\ Άρχεϊον Βεροίας-Ναούσης 1598-1886, Θεσσαλονίκη 1954. Γ'. Άρχεΐον τής Μονής Βλατάδων 1446-1839, Θεσσαλονίκη 1955.
2 Ί. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσα
λονίκη 1955.
s Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ή πειρατεία είς τά παράλια τής Μακεδονίας κατά τούς
χρόνους τής Τουρκοκρατίας, «Μακεδονικά» 5 (1963) 319-362.
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'Η πολεμική παράδοσις των ορεινών κατοίκων τής Μακεδονίας, ύφισταμένη ως γνωστόν άπό των παλαιοτάτων χρόνων1 κυρίως ως σύστημα
ασφαλείας τής υπαίθρου χώρας, ηύνόησε τήν άνάπτυξιν πολεμικών άνδρών
κατά τό διάστημα τής Τουρκοκρατίας. Δεν εχομεν είσέτι στοιχεία, έκ τών
όποιων ν’ άποδεικνύηται ποία ήτο ή κατάστασις τών ορεινών πληθυσμών
τής Μακεδονίας κατά τήν εισβολήν καί κατάκτησιν τών βαλκανικών χω
ρών άπό τούς Τούρκους, αν ύφίστατο θεσμός τις παρόμοιος ορεινών φυ
λάκων τών στενωπών (ντερβένια) ή άλλος τις θεσμός αρματολών, ώς ούτος
έξειλίχθη περαιτέρω καί ώς θά διαλάβωμεν εις τήν παρούσαν εργασίαν.
Ό έκ τών ιστοριογράφων τής έπαναστάσεως του 1821 καί έκ Μακεδονίας
καταγόμενος Νικόλαος Κασομούλης2 άνάγει τούς άρματολούς, στηριχθείς
εις διηγήσεις καί παραδόσεις παλαιών άρματολών, εις χρόνους προγενε
στέρους τοϋ Σκεντέρμπεη (1405-1468), νομίζομεν όμως ότι θά ήμεθα πλησιέστερον προς τήν άλήθειαν, αν δεχθώμεν ότι ό θεσμός αυτός συνεστήθη
ή άνασυνεστήθη υπό τών Τούρκων3 υπό τήν μορφήν τοϋ άρματολισμοϋ
1 Ό Ρωμαίος ιστορικός Titus Livius γράφει: «....permisit ut praesidia
armata haberent...», ό Διόδωρος Σικελιώτης, XXXI, 8, 9: «...tv τοϊς έσχάτοις
τής Μακεδονίας τόποις, δια τάς έκ τών παρακειμένων έχθροίν έπφουλάς, κατέστησαν
στρατιώτας οίΡωμαίοι...», ό δέ Π ο λ ύ β ι ο ς, IX, 35, 2 «... Τίνος καί πηλίκης τιμής άξιοϋσθαι Μακεδόνας, οί τον πλείω τοϋ βίου χρόνον ού παύονται. διαγωνιζόμενοι προς τους
βαρβάρους υπέρ τής τών 'Ελλήνων ελευθερίας...». Βλέπε καί Άντ. Κεραμόπουλλ ο V, Τι είναι οί Κουτσόβλαχοι, Άθήναι 1939, σ. 76, 77, 122, 123.
2 Ν. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά τής έπαναστάσεως των Ελλήνων,
1821-1833, Άθηναι 1939, τ. 1, σ. 2 κ.έ.
3 Μικρόν μετά τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Τούρκους παρεχωρήθη
εις τούς Χριστιανούς κατοίκους τής πόλεως τό προνόμιον νά φυλάσσουν τούς 24 πύργους
τής παραλίας (Άρχείον Θεσσαλονίκης, έ.ά. σ. 1-3). Τό παραχωρηθέν τούτο προνόμιον,
όπερ κατηργήθη τό έτος 1605, φρονώ ότι πρέπει νά έχη σχέσιν μέ τήν έννοιαν τού άρματολισμοϋ καί τά καθήκοντα τών παλαιοτέρων άρματολών,όπως έξειλίχθησαν άργότερον
διά τής παρόδου τού χρόνου. Πρόκειται βεβαίως περί φυλάκων εντός τών πόλεων μέ ιδιαί
τερα καθήκοντα, οΐτινες άπηλλάσσοντο προνομιακώς τής καταβολής ώρισμένων φόρων,
άπαριθμουμένων εις τό παρά τού γράφοντος, είς τό έκεΐ δημοσιευθέν φιρμάνιον. ‘Εάν
τελικώς γίνεται παραδεκτόν ότι ό θεσμός τών άρματολών είς τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον
καί φυσικά είς τήν Ελλάδα (Μακεδονίαν) συνεστήθη ή άνασυνεστήθη επί Τουρκοκρατίας,
πρέπει νά τόν τοποθετήσωμεν χρονολογικώς είς τάς πρώτας δεκαετηρίδας τής τουρκικής
κατακτήσεως. Έάν δέν κατεστρέφοντο έκ πυρκαϊάς τά παλαιότερα τοϋ έτους 1627 τουρ
κικά άρχεΐα τής Βέροιας - Ναούσης, τής Θεσσαλονίκης, άλλά καί τής Καστοριάς, θά
είχομεν περισσοτέρας καί παλαιοτέρας πληροφορίας έπί τοϋ θέματος τούτου. Ό καθη
γητής κ. Ά π. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. 1, Θεσσαλονί
κη 1961, έκφράζει τήν γνώμην ότι μάλλον έπί σουλτάνου Μουράτ τοϋ Β’, πορθητοΰ τής
Θεσσαλονίκης, έφηρμόσθη τό σύστημα ασφαλείας τής υπαίθρου, ή δέ γνώμη αϋτη φαί
νεται μέχρι τής στιγμής ώς ή πλέον πιθανή. Ό G 1. F a u r i e 1, Chants populaires de
la Grèce moderne, μετάφρ. Άπ. Χατζηεμμανουήλ, Αθήνα 1956, σ. 21-31, άνάγει τούς
άρματολούς είς τά πρώτα έτη τής διαδοχικής εισβολής τών Τούρκων είς τάς έλληνικάς έ-
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(Martoloz) διά τήν ασφάλειαν τής ύπαίθρου χώρας, δεινοπαθούσης άπό
τήν δράσιν των κλεφτών καί άλλων άτιΟάσσων στοιχείων ή καί κακο
ποιών κατά τούς πρώτους χρόνους τής Τουρκοκρατίας.
Πριν όμως προχωρήσωμεν εις τήν άνάπτυξιν τοϋ θέματος του άρματολισμοϋ έν Μακεδονία, κρίνομεν σκόπιμον νά έξετάσωμεν έν συντομίμ, πώς
έμφανίζεται ό θεσμός ούτος τόσον εις τήν κυρίως Ελλάδα, όσον καί εις
τούς βορείους αυτής γείτονας κατά τό διάστημα τής Τουρκοκρατίας. Κατά
τάς τουρκικός πηγάς καί τούς Τούρκους συγγραφείς, τόσον εις τήν Μα
κεδονίαν όσον καί εις τήν άλλην Ελλάδα, προϋπήρχον άρματολοί, δη
λαδή στρατιώται (Milisin) ονομαζόμενοι άρματολοί εις τήν ύπηρεσίαν των
Ενετών1, οΐτινες κατά μίαν έκδοχήν ύπήρχον καί κατά τούς Βυζαντινούς
χρόνους. Κατά τόν Αύστριακόν συγγραφέα Barbar2, οί σχηματισμοί τών
άρματολών συνεστήθησαν άπό τόν σουλτάνον Μουράτ τόν Β', τόν πορθη
τήν τής Θεσσαλονίκης, κατά τό έτος 1421, καίτοι άλλοι Τούρκοι συγγρα
φείς δέχονται προγενεστέρας χρονολογίας. Ώς προκύπτει άπό χειρόγραφα
τών ετών 1486 καί 1490, εύρεθέντα εις Βοσνίαν, ύπήρχον άρματολοί εις
τά παράλια τής Δαλματίας φυλάσσοντες τά έκεΐ τουρκικά φρούρια, εναντίον
τών όποιων έπετίθεντο οί Ενετοί. Άρματολοί επίσης ύπήρχον εις τήν Βοσ
νίαν, τήν ’Αλβανίαν καί τήν Βουλγαρίαν εις τήν ύπηρεσίαν τών Τούρκων.
Είς μίαν παρέλασιν θριαμβευτικήν τοϋ Φερχάτ πασά εις τήν Κωνσταντινούπολιν (1575) συμμετεΐχον καί άρματολοί, φέροντες επί τής κεφαλής
παρχίας. Παρόμοιόν τι ύποστηρίζει καί ό Λ. Κουτσονίκας είς τό εργον του Γενική
'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, Άθήναι 1864, τ. 2, σ. η-ια. Βλέπε καί τοϋ άγωνιστοϋ τοϋ 1821 Δ. A ί ν ι ά ν, Βιβλιοθήκη τοϋ λαοϋ, Άθήναι 1852, σ. 272 κ.έ. Βλ. καί
Dr Robert Anhegge r, Martoloslar Hakkinda (τουρκιστί) είς τό περιοδικόν
«Turkiyat Mecmuasi», έκδιδόμενον ϋπό τοϋ Τουρκικού’Ινστιτούτου τοϋ Πανεπιστημίου
τής Σταμπούλ, τ. 7-8 (1942), σελ. 282-320. Οί Τοϋρκοι άποκαλοϋν τούς αρματολούς Martaloz ή Martoloz ή Martolos. Συνήντησα είς τά αρχειακά έγγραφα τοϋ ’Αρχείου Βέροιας
πλειστάκις τήν φράσιν Mertiloz Keferesi = άπιστος άρματολός (Βασδραβέλλη,
Άρματολοί καί κλέφτες, σ. 77, 82). Κατά τούς Τούρκους ή λέξις εχει τήν έννοιαν κατά
καιρούς, οπλοφόρος, φρουρός, σερδάρης τής ερήμου, πειρατής τοϋ Δουνάβεως, χριστια
νός Τούρκος στρατιώτης τών συνόρων (Ashik pasha Zadé καί Ahmed Refik). Είς τούς
άλλους λαούς, Ούγγρους, Τσέχους κ.λ.π., εχει τήν έννοιαν, κακούργος, αίχμαλιοτίζών
έμπορους, ληστής ανθρώπων. Ό ύβριστικός χαρακτήρ τής λέξεως άπό τούς Τσέχους,
Ούγγρους κ.λ.π. άποδίδεται άπό τόν Anhegge r, ε.ά. σ. 285, είς τό ότι οί λαοί αυτοί,
μή εχοντες μεθοριακήν έπικοινωνίαν μέ τήν Τουρκίαν, παρερμήνευσαν τήν πραγματικήν
σημασίαν τής λέξεως άποδώσαντες ύβριστικήν έννοιαν.
1 C. Μ. S a t h a s, documents inédits κ.λ.π., Paris 1880-1890, τ. IV, σ. LVI,
σημ. 4.
2 Δέν άνεϋρον τήν έργασίαν τοϋ Leo Barbar, Zur wirtschaftlichen Grundlage
des Feldzuges der Türken gegen Wien im Jahre 1683 (Wiener Staatswissenschaft
liche Studien XIII, sayi 1, Wien-Leipzig 1916), άλλα στηρίζομαι είς τάς πληροφο

ρίας τοϋ Anhegger.
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των επιμήκη έρυθρά καλύμματα (κιουλάχ). Εις τήν Βουλγαρίαν ύπήρχον
αρματολοί κατά τό έτος 1661 έκτελοΰντες καθήκοντα φρουρών. Οί περισ
σότεροι έξ αύτών ήσαν Τούρκοι, άλλ' ύπήρχον καί τινες Βούλγαροι. Κατά
τήν έκστρατείαν των Τούρκων εναντίον τής Βιέννης (1683), εις τούς αρμα
τολούς εϊχεν άνατεθή ή δίωξις των κλεφτών (χαϊντούκ).
Κατά τό έτος 1721 μαζύ μέ τούς πανδούρους (φύλακας) ύπήρχον καί
άρματολοί εϊς τούς καζάδες Τστιμάν, Άβρέτ - Χισάρ (περιοχή Κιλκίς),
Πετριτσίου, Βαρδαρίου, Νευροκοπίου, Βοδενών (Εδέσσης), Πιρότ, Βέ
ροιας, Σόφιας, Βερκοβίτσης, Ραζλούκ, Τατάρ Παζαρτζίκ, Κομοτινής, Μπαλατά, Δράμας, Μπρέζνικ, Κούκλοβο(;), Σερρών, Δούπνιτσας, Φιλιππουπόλεως, Μελενίκου, Ζίχνας, Πραβίου, Καβάλας, Σιρισνίκ(;), Κιουστεντίλ,
Ναούσης, Άλή Τσελεμπή καί Σαμακόβου. Εις τήν Μακεδονίαν καί τήν
Βουλγαρίαν οί άρματολοί εύρίσκοντο εις 30 καζάδες καί έχρησιμοποιοΰντο ως στρατιώται διά νά φυλάττουν τά σύνορα (όροφύλακες). Άπό εν φερμάνιον τού σουλτάνου Άχμέτ τού Γ’ προκύπτει ότι είχε διαταχθή ή διάλυσις τών αρματολών καί τών πανδούρων, ένεκα διαφόρων ύπερβασιών
αύτών, καί ή άντικατάστασίς των διά στρατιωτών τών φυλακίων (ντελμπέντεϊ). Ό Γερμανός ιστορικός Anhegger ύποστηρίζει ότι, παρά τήν διαταγήν
ταύτην του Άχμέτ, οί "Ελληνες άρματολοί δέν διελύθησαν, αλλά ένεφανίσθησαν συντόμως εις διάφορα έπαναστατικά γεγονότα πού έλάμβανον
χώραν. Ή διαπίστωσις αΰτη είναι καθ’ όλα άληθής καί θ’ άποδειχθή κατά
τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τού θέματος έκ τών παρατεθησομένων κατωτέρω
νέων στοιχείων.
Μετά τήν διαπίστωσιν (κατά τάς τουρκικός πηγάς, καί ή Τουρκία ήτο
τό κυρίαρχον κράτος εις τά Βαλκάνια) ότι ύπήρχον έντόπιοι άρματολοί
χριστιανοί εις τήν Βοσνίαν, τήν Δαλματίαν, τήν Σερβίαν καί τήν Βουλγα
ρίαν, θά ίδωμεν έν γενικαϊς γραμμαΐς τούς "Ελληνας άρματολούς, όπως εμ
φανίζουν τούτους οί Τούρκοι συγγραφείς.
Εις τήν ελληνικήν περιοχήν τής παλαιός Εύρωπαϊκής Τουρκίας ύπήρ
χον άρματολοί προ τής τουρκικής κατακτήσεως, τού θεσμού τούτου άνασυσταθέντος ύπό τών Τούρκων εϊς τάς περιφερείας ’Αξιού καί Άλιάκμονος,
μέχρι τών κόλπων τής Κορίνθου καί τής Άρτης. Οί σπουδαιότεροι έξ αύ
τών ήσαν οί τής περιφερείας Άγράφων, εχοντες δικαίωμα νά οπλοφορούν
άπό τής εποχής τού σουλτάνου Μεχμέτ τού Β'. Άρματολοί έφύλαττον τήν
στενωπόν τής Καστοριάς εις τόν δρόμον μεταξύ Δυρραχίου καί Θεσσαλο
νίκης, ώς καί τήν στρατιωτικήν οδόν Λαρίσης - Μοναστηριού. Ή διαφύλαξις τών στενωπών (ντερβένια) τής Πίνδου, μεταξύ ’Ηπείρου καί Θεσσα
λίας, εϊχεν άνατεθή εϊς τούς άρματολούς τών Άγράφων.
Οί έκχριστιανισθέντες Αλβανοί τών Μεγάρων, οί κατοικοΰντες τά
5 μεγάλα χωρία, τά Δερβενοχώρια, έφύλαττον τήν στενωπόν Κιθαιρώνος

Πολεμικοί άνδρες Μακεδονίας προεπαναστατικής περιόδου

35

καί Χαιρωνείας μέχρι τοϋ Κορινθιακού κόλπου, έκκαθαρίζοντες τάς περι
φέρειας άπό τούς 'Έλληνας κλέφτες. Οί κλέφτες1 πού κατέφευγον εις τα
βουνά ήσαν οπαδοί τής άνεξαρτησίας καί έθνικοί ήρωες κατά τάς έλληνικάς άντιλήψεις. Κατά τούς Τούρκους ήσαν λησταί, άλλ’ άπετέλουν άξιόλογον άντίπαλον διά τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν. Οί άρματολοί, συνεργαζόμενοι πολλάκις μέ τούς κλέφτες καί τούς έπαναστάτας, έδημιούργησαν
μίαν κατάστασιν άμφιβολίας καί έκκρεμότητος εις τούς Τούρκους, όπως
μαρτυρεί έν δημοτικό τραγούδι διά τον άρματολόν καί έν συνεχεία κλέφτην
Νικολόν Τζοβάραν τού έτους 16722, πού ύπήρξεν άρματολός εις τον Λούρον
καί κλέφτης εις τό Καρπενήσι, άλλά καί μία χαρακτηριστική άπάντησις
τού Φώτου Τζαβέλλα (υπό μορφήν δημοτικού τραγουδιού) προς τον Τεπελενλή Άλή πασάν3.
Τά ορεινά τής Ρούμελης άρχικώς είχον διαιρεθή εϊς 14 άρματολίκια4,
άργότερον περιωρίσθησαν εις 10-12, ηύξήθησαν δε έκ νέου εις 17, εξ ών
τά 4 εύρίσκοντο εις τήν περιοχήν τού Όλύμπου.
Οί άρματολοί άπετελοΰντο, άπό άπόψεως σωματικής διαπλάσεως, άπό
τούς πλέον ισχυρούς άνδρας τής Ελλάδος, ορεσιβίους, κυνηγούς κ.λ.π.
Εις τήν Ελλάδα ήσαν άπαντες χριστιανοί, ενεκα τής συνθέσεως τού πλη
θυσμού, ένω εις τάς άλλας περιφερείας τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας οί μου
σουλμάνοι άρματολοί άπετέλουν τήν πλειοψηφίαν.
Οί άρματολοί ώργανωμένοι εις μίαν ήμιστρατιωτικήν όργάνωσιν,
ένοπλοι καί διάγοντες βίον άνεξάρτητον εις τάς όρεινάς περιοχάς, ήσαν
διά τό έλληνικόν έθνος άξιόλογος δύναμις, μή δυναμένη νά καταπολεμηθή
ευκόλως, ώς τούτο άπεδείχθη κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πόλεμον τού 1736.
'Η διαταγή διαλύσεως των άρματολών υπό τού Άχμέτ Τ', ώς διέλαβον
άνωτέρω, κατά τό έτος 1721 εις τάς περιοχάς Κομοτινής, Καβάλας, Πραβίου, Βέροιας καί Σερβίων, των όποιων κατά πλειονότητα οί κάτοικοι ήσαν
χριστιανοί ("Ελληνες), δέν εσχεν ικανοποιητικά άποτελέσματα διά τήν
τουρκικήν διοίκησιν. Κατά τό τέλος τού 18ου αίώνος άφηρέθησαν άπό
τούς "Ελληνας άρματολούς περιοχαί, όπως εις τά Σέρβια ή στενωπός Λαρίσης - Μοναστηριού (Σαραντάπορον). Ή δυναμική αυτή πολιτική έφηρμόσθη
1 Οί Τούρκοι άπεκάλουν τούς κλέφτες καί «Χαϊδούτ κεφερισή» = άπιστοι κλέφτες
καί «ίσμπαντίτ χαϊδούτ έσκιά»=κακούργοι καί κακοποιοί κλέφτες (Βασδραβέλλη,
ε.ά. σ. 77, έγγραφον 28).
2 Ό A n li e g g e r, ε.ά. σ. 298, παραθέτει μετάφρασιν τού τραγουδιού εις τήν γαλ
λικήν.
3 Em. Légrand, Receuil de chansons populaires grecques, Paris 1874,
σ. 81.
4 Ούδεμία μνεία γίνεται περί αρματολών τής Πελοποννήσου εις τά τουρκικά αρ
χεία, αλλά καί ό γράφων ούδεμίαν άνεκάλυψε πληροφορίαν κατά τήν ερευνάν εις τά τουρ
κικά αρχεία Θεσσαλονίκης - Βέροιας - Ναούσης.
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καί άπό τόν Κούρτ Άχμέτ πασάν, όστις διετέλεσεν έπί 15 έτη επόπτης
των ντερβενίων (ντερμπεντάτ ναζήρ). 'Η έξασθένησις όμως των αρματο
λών επέφερε τήν ένίσχυσιν των κλεφτών καί τοιουτοτρόπως εΐχομεν συγ
κρούσεις αύτών, δηλαδή των συνεργαζομένων άρματολών καί κλεφτών
τής Ελλάδος μέ τούς Τουρκαλβανούς.
Κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν τού 1821 πρώτοι οί αρματολοί συμμετέσχον εις αύτήν καί οί καπετανέοι τούτων διεκρίθησαν ώς αρχηγοί
τοϋ επαναστατικού στρατού1.
Έν όψει των άνωτέρω, βραχύτατα έκτεθέντων, θά έκθέσωμεν εις τήν
παρούσαν μελέτην τά πορίσματα τής έρεύνης μας έπί των άρχείων τής Τουρ
κοκρατίας έν Μακεδονίμ2. Ή μελέτη των άρχείων αύτών εφερεν εις τό φώς
έπίσημα έγγραφα τής τουρκικής διοικήσεως έν Μακεδονίμ, έκ τών όποιων
άποδεικνύεται ότι ό θεσμός τών άρματολών, άπάντων ελληνικής καταγωγής,
έμφανίζεται έν τή Βορείω Έλλάδι κατά τό έτος 16273, δηλαδή 56 έτη προ
τής ναυμαχίας έν Ναυπάκτω, καθ’ ήν διάφοροι εξεγέρσεις έσημειώθησαν έν
Μακεδονία κατά τών Τούρκων, λίαν αίματηραί όμως διά τόν έλληνισμόν4.
1 Πλήν τής άνωτέρω μνημονευθείσης βιβλιογραφίας, διά τήν μελέτην τοϋ θέματος
τών άρματολών εις τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον βλέπε καί 1) A s h i k Pasha Z ad é,
Von Hirtenzelt zur hohen Pforte κ.λ.π., Graz 1959. 2) Ivan Sakazov, Bulgarische
Wirtshaftsgeschichte, Berlin und Leipzig 1929. 3)Semseddin Sami, KamusI-Turki, Istanbul 1314. 4) I. II 1 o r o s, Lexicon Turko-Ellenikon, Istanbul 1900.
5) G. Finlay, History of the Greek revolution, Edinburg-London 1861-1877. 6)
Fr. P o u q u e V i 11 e, Voyage dans la Grèce, Paris 1820. 7) J. d e Hammer,
Histoire de Γ empire ottoman, Paris 1837. 8) Ό Βούλγαρος συγγραφεύς Matkovski
εις τό περιοδικόν Izvestija na Instituta za Istorija τόμος 14-15 (1964) καί εις τάς σελ.
195-212 έδημοσίευσε πραγματείαν ύπότόν τίτλον Haydutite vMakedonija prèz pérvata
poiovina na XVII vek (Οί Χαϊδοΰκοι έν Μακεδονία κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ Που
αίώνος) βουλγαριστί. 9) Τελευταίως ό Ρουμάνος συγγραφεύς S. Jancovici εις τό περιο
δικόν Studii çi articole de Istorie, τόμος VI (1964) 47-60, έδημοσίευσε πραγματείαν
υπό τόν τίτλον Haiducia in Balcani. Forma de lupta sociala §i antiotomana (Ή κλεφτουριά εις τά Βαλκάνια, μορφή κοινωνικοϋ καί άντιοθωμανικοϋ πολέμου) ρουμανιστί·
Ή πραγματεία παρουσιάζει ενδιαφέρον παρ’ όλην τήν πτωχήν βιβλιογραφίαν καί τινα
τολμηρά συμπεράσματα, εις τά όποια καταλήγει ό συγγραφεύς, καθ’ όσον άφορμ εις τήν
μορφήν καί τά αίτια τής έμφανίσεως τής κλεφτουριάς προ τοϋ Που αίώνος. Ό συγγρα
φεύς παραλείπει ώσαύτως να μνημονεύση τάς πηγάς τών ιστορικών άρχείων Μακεδονίας,
άτινα έδημοσίευσα, τών όποιων όμως ποιείται χρήσιν (ε.ά. σελ. 54, 55, 56) έν τή πραγμα
τεία του. Επίσης ούδέν διαλαμβάνει περί άρματολών εις τήν Βόρειον Μακεδονίαν,
Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν κ.λ.π., περιορίζων τήν μελέτην του μόνον εις τήν όργάνωσιν
καί δράσιν τών κλεφτών (Haiducia).
2 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, ε.ά.
3 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σ. 6.
4Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Έλληνικοϋ Έθνους, Άθήναι 1925,
τ. 5, μέρος Β', σ. 87. E. Charrier e, Négociations de la France dans le Levant,
τ. UI ®. 262.
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Γενεσιουργός αίτια, διά τήν όποιαν έθεσπίσθη ό θεσμός τών άρματολών κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ώς έμφανίζεται έκ των άρχειακών τούτων
εγγράφων, είναι ή δίωξις τής ληστείας. Φορεύς τής ληστείας είναι ό κ λ έφτης. Έσκιά τον άπεκάλουν οί Τούρκοι, χαϊντούκ οί Σλάβοι,
οι βόρειοι γείτονες τής Μακεδονίας. Εις τήν συλλογήν των τουρκικών
έγγράφων, πού έδημοσίευσα, οί κλέφτες άποκαλοϋνται άπό τήν τουρκικήν
διοίκησιν λησταί, κακούργοι, έπαναστάται.
Θ’ άσχοληθώ δι’ όλίγων μέ τόν κλέφτην, διά τόν οποίον πολύς ρο
μαντισμός έπεκράτησεν καί αχαλίνωτος άφέθη ή φαντασία των παλαιοτέρων ιστοριογράφων, περιηγητών καί λογοτεχνών, οϊτινες έθιξαν τό σκο
τεινόν είσέτι τούτο κεφάλαιον τής εθνικής μας ιστορίας.
Ή βιαία μετατροπή τής άτομικής ιδιοκτησίας τών Ελλήνων, εύθύς
μετά τήν Τουρκοκρατίαν, εις σουλτανικήν καί ή διανομή αύτής διά νομήν
καί διακατοχήν εις ισχυρούς Τούρκους φεουδάρχας, ιδία γόνους τών κατακτητών (έβλιάϊ φατιχάν) διαπρέψαντας έν πολέμω, αλλά καί ή έπακολουθήσασα έγκατάστασις εις τάς πεδιάδας τής Μακεδονίας Τούρκων αγρο
τών έκ τής περιοχής τού Τκονίου τής Μικρδς ’Ασίας (Κονιαλήδες - Κονιάροι), έζημίωσαν τά μέγιστα τόν Έλληνα τής υπαίθρου, άποζώντα έκ τής
έκμεταλλεύσεως τής γής, έθεωρήθησαν δέ ώς άρπαγή τής πατρικής κληρο
νομιάς καί τού οικογενειακού μόχθου. Παράλληλα προς τήν απώλειαν τής
ιδιοκτησίας καί τά άλλα αγαθά τής άνθρωπίνης ζωής, ή τιμή, ή σωματική
άκεραιότης, ή ασφάλεια, εύρέθησαν εις τήν απόλυτον διάθεσιν τών άπλήστων Τούρκων φεουδαρχών. ”Αν δέ τά υπό τού Πορθητοΰ (Φατίχ) καί τών
διαδόχων του σουλτάνων παραχωρηθέντα προνόμια1 εσχον εύεργετικήν
τινα έπίδρασιν εις τούς κατοίκους τών αστικών κέντρων, εις τόν αγρότην
καί τόν βοσκόν έλαχίστην εσχον άπήχησιν.
Οί "Ελληνες αυτοί τής ύπαίθρου, ιδία τών ορεινών περιοχών, ανυπό
τακτοι καί φιλελεύθεροι, μή ανεχόμενοι τήν διοικητικήν αύθαιρεσίαν καί
τήν κατάχρησιν τών οργάνων τής πολιτείας, άντελήφθησαν ταχέως ότι
καθίστατο αδύνατος ή άπονομή τής δικαιοσύνης υπό δουλείαν. Καί ώς να
μή ήρκουν αυτά τά αφάνταστα δεινά, έπεξετάθη μετ’ όλίγας δεκαετηρίδας
καί ό θεσμός τού παιδομαζώματος (ντεβσιρμέ), έκ τών σκληροτέρων δο
κιμασιών, αϊτινες έπεβλήθησαν εις τούς Χριστιανούς τής Βαλκανικής
Χερσονήσου άπό τούς Τούρκους. Τό παιδομάζωμα, περί τού όποιου θά
διαλάβωμεν κατωτέρω, υπήρξε λίαν οδυνηρόν διά τήν ελληνικήν οικογέ
νειαν καί έπιβλαβέστατον διά τήν ελληνικήν φυλήν.
1 Περί τών προνομίων έπί Τουρκοκρατίας βλέπε ιδίως Ν. Πανταζόπουλον
εις «Άρχεϊον ’Ιδιωτικού Δικαίου», τ. 1 ( 1943),σ. 449, ένθα καί βιβλιογραφία. 'Ιστορικά
’Αρχεία Μακεδονίας, Β' σ. 1, 33, 57 καί Γ' σ. 1, 2, 3 κ.έ.
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Οί ορεινοί κάτοικοι τής Μακεδονίας, παράλληλα προς τήν πολεμικήν
τέχνην, έπεδίδοντο καί εις τήν ληστείαν καί τήν ζωοκλοπήν, ύπολείμματα
τής όποιας εχομεν διαπιστώσει μέχρι τών τελευταίων δεκαετηρίδων1.
'Η ληστεία όμως γεννά τήν άνυποταξίαν, όπου δε ό δυνάστης άρπάζει τήν
ιδιοκτησίαν, προσβάλλει τήν τιμήν, επιβάλλει δυσβάστακτον φορολογίαν,
ώθεϊ τον φύσει άνυπότακτον όρεινόν κάτοικον εις τήν ληστείαν έξ ανάγκης,
άλλά καί εις τό έγκλημα τής έκδικήσεως2. 'Υπό τάς συνθήκας λοιπόν αύτάς πολλοί κάτοικοι τών ορεινών περιοχών καί τών ορεινών προσβάσεων
ήρχισαν να εγκληματούν κατά τών οργάνων τής εξουσίας, να φυγοδικούν,
νά ληστεύουν καί τελικώς νά τρέπωνται εις τα όρη, καταδιωκόμενοι υπό
τών αποσπασμάτων διώξεως. Έγένοντο λοιπόν φυγόδικοι, κατήρχοντο
εις τάς πεδιάδας καί έπετίθεντο εις τάς όρεινάς διαβάσεις (ντερβένια) κατά
τών διερχομένων ιδιωτών ή καραβανίων, έλάμβανον βιαίως τήν τροφήν των,
τον ιματισμόν, άνταποδίδοντες τά ίσα εις τον κατακτητήν. Αύτός ό κ λ έφ τ η ς, όπως τον άπεκάλει ό έλληνικός λαός, ό ληστής, ό ζωοκλέπτης,
ό όποιος έκ παραλλήλου προς τον Τούρκον έφόνευεν ενίοτε καί τόν συγ
χωριανόν του3, ό μή σκεπτόμενος παρά τόν εαυτόν του καί τήν οίκογένειάν του, ό άγωνιζόμενος διά τήν προσωπικήν του ελευθερίαν καί συντήρησιν, είναι τό πρώτον κύτταρον καί εν συνεχεία ό πρόδρομος τού άγωνιστοΰ τής έπαναστάσεως τού 1821.
'Η δημιουργηθεϊσα καί συνεχώς αύξανομένη άνταρσία αυτή εις τά
βουνά τής Μακεδονίας ήρχισε νά παρεμβάλλη σοβαρά προσκόμματα εις
τήν τουρκικήν διοίκησιν, μή δυναμένην νά έπιβάλη τάξιν καί ασφάλειαν
εις τό έσωτερικόν, αλλά καί ύποχρεωμένην ν’ άντιμετωπίζη εξωτερικούς
κινδύνους4. Προ τής καταστάσεως ταύτης ήναγκάσθησαν οί Τούρκοι
νά προσλάβουν έκ τών ιδίων κλέφτικων ομάδων τούς πλέον έπιφανεΐς, αλλά
καί άλλους Χριστιανούς, διαθέτοντας αΐγλην τινά καί έπιβολήν εις τάς
όρεινάς περιοχάς, κυρίως έκ τών κτηνοτροφικών περιοχών (Βλάχους) εις
τήν υπηρεσίαν διώξεως τής ληστείας καί τής φυλάξεως τών ντερβενίων καί
γενικώτερον τής ύπαίθρου, παραχωρήσαντες εις αυτούς διάφορα προνόμια.
’Ανέθεσαν λοιπόν οί Τούρκοι, φρονίμως σκεφθέντες, τήν διατήρησιν τής
δημοσίας ασφαλείας τής ύπαίθρου εις τούς ίδιους άνυποτάκτους πληθυ
σμούς, τήν όποιαν αυτοί δέν εϊχον κατορθώσει νά επιτύχουν. Αύτοί είναι
οί λεγόμενοι αρματολοί. 'Η τουρκική διοίκησις τούς εξέλεξε διά τήν
1 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σ. 2.
2 Ί. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μόριά, σ. 35 κ.έ. Βακαλοπούλου, έ.ά.
τ. 2, σ. 317 κ.έ.
3 Κ. Κ ο ύ μ α, Ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. 12, σ. 542 κ.έ.
4 Δ. A ì V ι ö V ο ς, ’Αρματολοί καί κλέφτες, «Βιβλιοθήκη τοϋ Λαοϋ», σ. 272. Β ακαλοπούλου, ε.ά. σ. 215.
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δίωξιν των κλεφτών1. Μέτρον σοφόν διά τον κατακτητήν, τό όποιον όμως
προεκάλεσεν ομηρικούς άγώνας μεταξύ αρματολών καί κλεφτών καί τό
κεφάλαιον τούτο τής ιστορίας δείται ιδιαιτέρας έρεύνης.
Οί πρώτοι Έλληνες άρματολοί εμφανίζονται εν Μακεδονία κατά τάς
τουρκικός πηγάς2 τό έτος 1627 εις τήν περιοχήν Βέροιας - Ναούσης, εν
τεταλμένοι τήν δίωξιν τής ληστείας εις τήν ύπαιθρον. Τα δημοσιευθέντα
παρά τού γράφοντος τουρκικά έγγραφα είναι τά παλαιότερα, εξ όσων γνωρίζομεν, καί μοναδικά έν Έλλάδι έπί τού θέματος των αρματολών, δικαιού
μεθα όμως να συμπεράνωμεν ότι ΰπήρχον είς τήν περιφέρειαν αυτήν καί
παλαιότεροι άρματολοί. Ή περιφέρεια Βέροιας - Ναούσης εμφανίζεται
ως ή πρώτη άρματολική περιφέρεια έν τή Μακεδονία, άλλά καί όλοι οί
παρελαύνοντες άρματολοί καί κλέφτες εις τά δημοσιευόμενα επίσημα έγ
γραφα είναι "Ελληνες, φέρουν ονόματα ελληνικά, παρ’ δλον ότι τήν επο
χήν εκείνην ύπήρχον είς τήν περιοχήν αύτήν Σλάβοι (Βούλγαροι). Σλάβοι
άρματολοί καί χαϊδούκοι (κλέφτες) εδρών βορειότερον3.
Κατά τό έτος 1628 διορίζονται παρά τής τουρκικής διοικήσεως έτεροι
12 άρματολοί "Ελληνες μέ άρχιαρματολόν τον Δήμον Νίκου καί μέ προο
ρισμόν τήν φύλαξιν τού ντερβενιού Μεγάλου 'Αγιάννη τής Βέροιας. Παρ’
όλα όμως τά μέτρα άσφαλείας τής τουρκικής διοικήσεως τό ντερβένιον
τούτο προσβάλλεται4 άπό 70 κλέφτες, οϊτινες φέροντες καί σημαίας (μπαϊράκ) έλήστευσαν καραβάνιον άπό Εβραίους καί "Ελληνας έμπορευσμένους,
μεταβαίνοντας είς τήν έμποροπανήγυριν τής Έλασσόνος. Κατά τήν άπό
τού 1660 έως τό έτος 1700 περίοδον οί άρχικλέφτες τού Βερμίου καί των
Πιερίων Περδικάρης, Πολύζος ή καπετάν Καλόγηρος, εκ Ναούσης άμφότεροι, Παναγιώτης Γράφας άπό τό Κουστοχώρι τής Βέροιας, καπετάν Μπα1 Διά τά προνόμια των αρματολών, τά όποια παρεχώρησεν ή τουρκική διοίκησις,
βλέπε Anhegge r, Martoloslar κ.λ.π. σ. 282, 293, 295.
2 Βασδραβέλλη, Άρματολοί καί κλέφτες, σ. 6, 49, 51, ένθα καί μετάφρασις
τών τουρκικών έγγραφων. Βλέπε έν συνεχεία τήν όλην εργασίαν.
3 Διά τούς Σλάβους αρματολούς καί κλέφτες τής Βορείου Μακεδονίας, βλέπε τήν
συλλογήν έγγραφων Turski Izvori κ.λ.π., Σκόπια 1961, τ. 2, εις τό νέον σλαβικόν Ιδί
ωμα τής γλώσσης τών Σκοπιών. Δυστυχώς ή ελλειψις έστω καί περιληπτικής μεταφράσεως τών έγγραφων τούτων είς μίαν τών εύρωπαϊκών γλωσσών καθιστά τήν ένδιαφέρουσαν ταύτην συλλογήν δύσχρηστον. Βλέπε καί Μ a t k ο ν s k ί είς τό περιοδικόν
«Glasnik» τ. 5 (1961), τεύχος 1, σ. 99-125. Ό συγγραφεύς αγνοεί τήν νεωτέραν βιβλι
ογραφίαν. Κατά τήν έκτύπωσιν τής παρούσης πραγματείας περιήλθεν είς χεΐρας μου ό
α' τόμος (1607-1699) τής έν Σκοπίοις έκδοθείσης συλλογής υπό τον τίτλον Docu
ments turcs sur Γ histoire du peuple macédonien. ’Επιφυλάσσομαι εις πρώτην εύκαιρίαν ν’ ασχοληθώ μέ τήν ένδιαφέρουσαν ταύτην συλλογήν.
4 Βασδραβέλλη, Άρματολοί καί κλέφτες σ. 7, 51. Διά τάς τρεις καταλήψεις
τής Βέροιας άπό τούς Τούρκους βλέπε καί «Έπιθεώρησιν Τέχνης» τεύχος 122-123 (1965)
152-157, ένθα πραγματεία τής Καίτης Σταθοπούλου-Άσδραχά.
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λαμπάνης, έκ τής αυτής περιοχής, καί Άνδρέας Σερμπέτης, επί κεφαλής
ομάδων κλεφτών άναστατώνουν κυριολεκτικώς τόσον τήν τουρκικήν διοίκησιν, όσον καί τούς κατά τεκμήριον διώκτας των άρματολούς, μέ διαρπαγάς καί ληστείας, ματαίως δέ αγωνίζεται ή τουρκική διοίκησις να έπιβάλη
τήν τάξιν. Το προσωπικόν γόητρον του αρματολού, άδυνατοϋντος νά έκτελέση άνειλημμένας υποχρεώσεις, προσεβάλλετο έκ τής δράσεως των οργα
νωμένων κλεφτών. Έπηκολούθουν ως έκ τούτου μάχαι μεταξύ άρματολών
καί κλεφτών καί άρκετοί κλέφτες έξωντώνοντο ή συλλαμβανόμενοι αιχμά
λωτοι κατεδικάζοντο κατά κανόνα εις τόν δΤ άγχόνης θάνατον μετά συ
νοπτικήν διαδικασίαν παρά τού τουρκικού δικαστηρίου τής Βέροιας.
Βλέπομεν έκ τής άναγνώσεως των τουρκικών έγγράφων οτι τό Βέρμιον
καί τά Πιέρια προηγούντο εις τόν άρματολισμόν καί τήν κλεφτουριάν
των άλλων περιφερειών1. Τούτο οφείλεται καθ’ ήμάς, έκτος τού πολεμικού
χαρακτήρος τών ορεσιβίων Μακεδόνων, καί εις τήν σύστασιν τού έδάφους
τής Κεντρικής καί Δυτικής Μακεδονίας2, διότι αί αλλεπάλληλοι καί συν
εχόμενοι όροσειραί υπήρξαν άνέκαθεν τά κατάλληλα ορμητήρια καί κα
ταφύγια, άτινα ώς έκ τών έδαφικών άνωμαλιών καί τής πυκνής βλαστήσεως
διηυκόλυνον τήν διαφυγήν τών κλεφτών, καθιστώντα δύσκολον καί τήν
δίωξιν αύτών.
Κατά τά ετη 1682 καί 1683 οί κλέφτες τής Βορείου καί Κεντρικής Μα
1 Ό C a r e 1, πρόξενος τής Γαλλίας εις Σμύρνην, εις τό εργον του «Σύντομος 'Ιστο
ρία τών νεωτέρων Ελλήνων», σ. 81-95, γράφει ότι τό σύστημα τών άρματολών,τό όποιον
κατά τήν συνθήκην τοϋ Πασσάροβιτς (1718) εύρίσκετο êv πλήρει ακμή, ήρχιζεν άνατολικώς (;) τοϋ ποταμού Άξιοϋ τής Μακεδονίας καί έπεξετείνετο εως τά νότια σύνορα τής
Λεβαδιάς. Ό καθηγητής Βακαλόπουλος, ε.ά. τ. 2, σ. 320 κ.έ., στηριζόμενος είς
τάς πληροφορίας τοϋ Η e u z e y (Discours historiques κ.λ.π.), τοϋ Νερουλού (Hi
stoire moderne), τοϋ F a u r i e 1 (Chants populaires κ.λ.π.), φέρει τό πρώτον αρματο
λίκι εις τόν "Ολυμπον ώς συσταθέν κατά τό μέσον τοϋ 14ου αΐώνος. Πότε όμως εδρασεν
ό Καραμιχάλης;
2 Εις αυτήν τήν έποχήν πρέπει νά άναγάγωμεν τόν αρματολόν Μεϊντάνην καταγόμενον από τό χωρίον Ράκοβον τών Σερβίων, τόν όποιον φέρει ό Κασομούλης (τ. 1,
σ. 64) ώς καταγόμενον έκ Κοζάνης, ένφ μάλλον απόγονοί του μετφκησαν έκεΐ ώς μάς
πληροφορεί ό Μιχ. Καλινδέρης («Οικοδομή» Έπετ. μητροπόλεως Σερβίων καί
Κοζάνης σ. 295-320) καί άπό τούς οποίους προήλθεν ό λόγιος ίερεύς τής Κοζάνης Παπαχαρίσης Μεϊντάνης (Μεγδάνης). Αί πληροφορίαι τοϋ ιστοριογράφου Κ. Σ ά θ α («Χρυσαλλίς» τ. 3 (1865), Παπαρρηγοπούλου(τ. 5 μέρος Β', σ. 187), Βλαχογιάννη έν
Κασομούλη(τ. 1 σ. 6 ύποσ. 1) άφοροϋν τόν συνώνυμον αρματολόν Πάνον Μεϊντάνην
έκ Κατούνας τής Αιτωλοακαρνανίας φονευθέντα εις Άγγελόκαστρον τό έτος 1717, τούτέστιν 17 ετη βραδύτερον τοϋ Μακεδόνος Μεϊντάνη, τόν όποιον αναφέρει ό Κασομούλης.
Ό καθηγητής Βακαλόπουλος («Ελληνικά» τ. 13 σ. 163-164) όρθώς διαχωρίζει
τούς Μεϊντάνηδες στηριχθείς είς τάς πληροφορίας τοϋ Λάμπρου (Δελτ. Ίστ. Έθν.
Έταιρ. τ. 6 σ. 163-164) kuì τοϋ Κασομούλ η, όδέ Καλινδέρης (έ.ά.) όρθώς ύποστηρίζει τήν άποψιν τής έκ Μακεδονίας καταγωγής τοϋ Μεϊντάνη.
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κεδονίας δρουν όμαδικώς κατά τής τουρκικής διοικήσεως καί περιφερό
μενοι έφιπποι καί πεζή προκαλούν τοιαύτας άναστατώσεις1, ώστε ή τουρ
κική διοίκησις ήναγκάσθη νά ζητήση τήν συνδρομήν των άρματολών2
καί νά λάβη σκληρά μέτρα κατά των κλεφτών καί των περιοχών αύτών,
αλλά καί νά έπιβάλη βαρείας ποινάς εις πάντα Τούρκον, ό όποιος έξηναγκάσθη ή έπιέσθη καί τελικώς ήνέχθη τήν υπό τών κλεφτών δημιουργηθεΐσαν
κατάστασιν.
Έκ τών πληροφοριών του Αρχείου Βέροιας διαπιστοΰται διά πρώτην
φοράν ή ύπαρξις Ελλήνων κλεφτών εις τήν Βόρειον Μακεδονίαν, αλλά
καί ή συνεργασία αύτών μέ κλέφτες τής Κεντρικής καί Δυτικής Μακεδονίας.
Χαρακτηριστικόν τής συνεργασίας καί τής δράσεως τών κλεφτών αύτών
ύπήρξεν ή έπίθεσις, τήν όποιαν ένήργησαν εναντίον έμπορευομένων, μεταβαινόντων εις τάς έμποροπανηγύρεις τής Μοσχοπόλεως, Δόλιανης καί
Έλασσόνος, τούς όποιους καί άπεγύμνωσαν.
Κατά τήν ιδίαν εποχήν, ένεκα τών πολλών ύπερβασιών τής τουρκικής
διοικήσεως, πολλοί κάτοικοι τοϋ χωρίου Μηλιά3 τών Πιερίων - Όλύμπου
έτράπησαν όμαδικώς εις τά ορη, πυκνώσαντες τάς τάξεις τών κλεφτών.
Οί Τούρκοι εκδικούμενοι διήρπασαν τά περιουσιακά αγαθά τών κατοίκων
τού χωρίου τούτου καί έξετόπισαν τάς συζύγους καί τά τέκνα των εις άλλας
έπαρχίας. Δέν παρήλθεν όμως πολύ διάστημα καί ήναγκάσθησαν νά χο
ρηγήσουν άμνηστείαν γενικωτέρας μορφής, υπό τήν προυπόθεσιν ότι οί
κλέφτες θά μετενόουν καί θά έπέστρεφον εις τά χωρία των, μέ τήν ύπόσχεσιν
περαιτέρω ειρηνικής διαβιώσεως.
Κατά τό έτος 1699 έξεδόθη αύτοκρατορικόν φιρμάνιον4, έκ τού όποιου
προκύπτει ότι οί διοριζόμενοι "Ελληνες άρματολοί είσέπραττον παρανόμως παρά τών διερχομένων έκ τών ντερβενίων έμπορων καί διαβατών φόρον
διαβάσεως (μπάτσι μουρούρ) καί ότι παράπονα τών άδικουμένων ειχον
φθάσει μέχρι τής Υψηλής Πύλης, ήτις θορυβηθεΐσα διέταξε τόν μουτεσαρίφην Θεσσαλονίκης, εχοντα εύρυτάτην διοικητικήν δικαιοδοσίαν έπί
τών καζάδων Τωαννίνων, Λαρίσης, Σερβίων, Δοϊράνης, Γρεβενών, Γενιτσών,
Στρωμνίτσης, Μοναστηριού, Περλεπέ καί Κιοπρουλοΰ, νά άντικαταστήση
τούς 'Έλληνας αρματολούς διά Τούρκων. Ό μουτεσαρίφης Χασάν πασάς,
μή εύρίσκων προφανώς Τούρκους καταλλήλους καί προθύμους νά διάγουν
τόν τραχύ·-’ καί έπικίνδυνον βίον τού άρματολοΰ, έθεώρησε σκόπιμον νά
1 Βασδραβέλλη, ε.ά. σ. 10, 59, 60-64.
2 Φαίνεται ότι οί κλέφτες απαντες ήσαν Έλληνες, διότι οί Τούρκοι τούς ’Αλβανούς
κλέφτες ή αρματολούς άποκαλοϋν εις τά μνημονευόμενα έγγραφα «άρναούτ έσκιά ή
άρναούτ μερτιλόζ».
3 Βασδραβέλλη, ε.ά. σ. 11 καί 62.
4 Έ.ά., σ. 12, 64.

42

I. K, Βασδραβέλλη

προσλάβη ’Αλβανούς ώς αρματολούς1. Οί ’Αλβανοί όμως, είθισμένοι εις
την ληστείαν2, εντός ολίγων ετών έξειλίχθησαν εις τυράννους όλων εκεί
νων των περιφερειών, άδικοπραγοϋντες καί ληστεύοντες άδιακρίτως τούς
κατοίκους, τήν άσφάλειαν τών όποιων, άφελώς σκεπτομένη ή τουρκική
διοίκησις, είχεν έμπιστευθή είς αύτούς.
’Ιδιαιτέρως έστράφησαν κατά τών Ελλήνων χωρικών, οΐτινες άδυνατοϋντες να υπομείνουν τούς εκβιασμούς, τάς διαρπαγάς καί τά άλλα δεινά,
άτινα υφίσταντο παρά τών οργάνων αύτών άσφαλείας τής παραπαιούσης
διοικήσεως, ήναγκάζοντο νά καταφεύγουν όμαδικώς είς τά ορεινά κρησφύ
γετα τής Μακεδονίας, πυκνοϋντες τάς τάξεις τών κλεφτών καί επιδιδόμενοι
είς αντεκδικήσεις. Οί 'Έλληνες αρματολοί άπωλέσαντες τά άρματολίκιά
των ήνώθησαν μετά τών κλεφτών καί άμφότεροι έστράφησαν κατά τών
’Αλβανών άρματολών καί ντερβεναγάδων, έπιδιώκοντες άφ’ ενός ν’ άποδείξουν αυτούς ανικάνους προς τήν τουρκικήν διοίκησιν καί άφ’ έτέρου
ν’ άμυνθοϋν κατά τών υπερβασιών των. Έκτοτε νομίζω ότι χρονολογείται
ό συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ τών πολεμικών άνδρών τών βουνών τής
Μακεδονίας καί τών ’Αλβανών, οΐτινες ύπεισήλθον βαθμηδόν καί κατ’
ολίγον είς τήν εσωτερικήν διοίκησιν τού τουρκικού κράτους3, ιδία έν Δυ
τική Μακεδονία άρχικώς καί άργότερον έν τή Κεντρική καί ’Ανατολική,
καί άπεκορυφώθη κατά τούς χρόνους τού Άλή Τεπελενλή. Άργότερον,
ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία, οί ’Αλβανοί άρματολοί έδιώχθησαν παρά τής
τουρκικής διοικήσεως, άλλ’ ό άνεπιθύμητος αύτός παράγων, τον όποιον οί
Τούρκοι έκόσμουν μέ τάς χειροτέρας ύβρεις4, άπαξ υπεισελθών έν τή έσωτερική διοικήσει τού τουρκικού κράτους, δέν ήτο εΰκολον ν’ άπομακρυνθή.
Άρχομένης τής άνοίξεως τού έτους 1705 είχε διαταχθή διά σουλτανικοΰ φιρμανίου ή στρατολογία νέων χριστιανοπαίδων προς πύκνωσιν
τών τάξεων τών γενιτσαρικών εστιών (γεντσαρίν ότζακλαρή). Είς τό φο
1 "Ωστε άντιθέτως άπό ότι μέχρι σήμερον ήτο γνωστόν (βλέπε καί Βλαχογιάνη , Κλέφτες τοϋ Μόριά, σ. 25 ύποσ.) εις τήν Βόρειον Ελλάδα, έκατόν ετη προ τής
έμφανίσεως του Άλή Τεπελενλή, εϊχον διορισθή παρά τής τουρκικής διοικήσεως Αλβα
νοί άρματολοί, ντερβεναγάδες καί όροφύλακες (παντούρ).
2 Βασδραβέλλη, ε.ά. σ. 104.
3 T Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ή Άρβανιτοκρατία στή Δυτική Μακεδονία, «Λαογρα
φία», τ. 12 (1940). Τοϋ ίδιου, Ή Άρβανιτοκρατία στήν Ανατολική Μακεδονία καί ή
καταστολή της, «Σερραϊκά Χρονικά» τ. 3 (1959). Τοϋ ίδιου, Άρματολοί καί κλέφτες,
σ. 13. Δυστυχώς τό θέμα τούτο τής Άρβανιτοκρατίας είς τον ελληνικόν χώρον, συναφές
μέ τήν νεωτέραν έλληνικήν ιστορίαν, εξαιρέσει μικρών τινων έργασιών, δέν έμελετήθη
άπό τούς "Ελληνας ιστορικούς παρ’ όλον τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει.
4 Βασδραβέλλη, £.ά. σ. 104. Οί Τούρκοι άπεκάλουν τούς Αλβανούς είς τά
έπίσημα έγγραφά τους, «Χαμπίς ούτ τινέτ ρεντήούλχιλκά, φιρκάϊ
ρ ε ζ ι λ έ» (ταπεινής καταγωγής, ευτελούς δημιουργίας, άχρείους).
V
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βερόν αύτό μέτρον τοΰ παιδομαζώματος, ώς γνωστόν, ύπέκειντο όλοι οί
ύπό τον οθωμανικόν ζυγόν διαβιοΰντες χριστιανικοί λαοί τής ’Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ό σιλιχτάρης των ανακτόρων Άχμέτ Τσελεμπή1 μετέβη
εις την Νάουσαν, ϊνα στρατολογήση έκ τής πόλεως αύτής πεντήκοντα
έπιλέκτους μικρούς έλληνόπαιδας, προοριζομένους διά γενιτσάρους, άλλ’
οί κάτοικοι τής Ναούσης όχι μόνον άντέδρασαν κατά τής στρατολογίας
τών τέκνων των, άλλ’ εχοντες έπί κεφαλής τόν αρματολόν Ζήσην Καραδήμον μετά τών δύο υιών του καί τών οπαδών του, συνεπλάκησαν μετά τών
Τούρκων, έφόνευσαν τόν στρατολόγον καί τούς συνοδεύοντας αύτόν καί
άκολούθως, άνερχόμενοι εις έκατόν, έτράπησαν εις τά πέριξ τής πόλεως
δασώδη όρη, επιτιθέμενοι έκεΐθεν κατά τών Τούρκων καί διασαλεύοντες
την τάξιν. Ό μπεηλέρμπεης τής Ρούμελης άπέστειλε προς καταδίωξιν τού
σώματος τού Καραδήμου τόν μπουλούκμπασην τής Βέροιας Ρετζέπ άγά,
ηγούμενον έπιλέκτου καί σοβαράς δυνάμεως Τούρκων στρατιωτών. Οί
άντίπαλοι συνεκρούσθησαν μετά τού σώματος τοΰ Καραδήμου πλησίον
τοΰ ποταμοΰ τής Ναούσης Άραπίτσα, ή δέ έπακολουθήσασα μάχη υπήρξε
λυσσώδης καί σκληρά κατά τό τουρκικόν έγγραφον. Οί Τοΰρκοι έπεχείρησαν δι’ ύπερτέρων δυνάμεων νά επιτύχουν τήν κύκλωσιν τοΰ έλληνικοΰ
σώματος, χωρίς νά τό κατορθώσουν. Ό Καραδήμος παρά τήν κρατεράν
άμυναν, ευρισκόμενος προ ύπερτέρων δυνάμεων τακτικού τουρκικού στρατού, ήναγκάσθη νά ΰποχωρήση μαχόμενος προς τάς δυσπρόσιτους κορυφάς
τοΰ Βερμίου, κατά τήν ύποχώρησιν όμως έφονεύθη μαχόμενος καί μία όμάς
άρματολών, εις τήν όποιαν εύρίσκοντο οί δύο υιοί του καί έξ οπαδοί, ήχμαλωτίσθη, τών υπολοίπων διαφυγόντων τελικώς. Οί αίχμαλωτισθέντες μετεφέρθησαν είς τήν Βέροιαν καί έδικάσθησαν Οπό τοΰ ιεροδικείου τής
πόλεως, προεδρεύοντος τοΰ καδή Χαλήλ έφέντη, μέ τήν κατηγορίαν τής
ένοπλου στάσεως, άνθρωποκτονίας καί ληστείας. Ή καρτεροψυχία, τό
θάρρος καί ή τόλμη τών κατηγορουμένων ύπήρξαν παροιμιώδεις καί άντάξιαι τής παραδόσεως τών Ελλήνων κλεφτών. "Οπως διαλαμβάνει τό διασωθέν πρακτικόν τής δίκης «ε τόλμησαν να διακηρύξουν διά τών ακαθάρ
των χειλέων των δτι εϊμεθα άρματωλοί καί διακηρνττομεν τά φρονήματά
μας». Κατεδικάσθησαν άπαντες είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον, έκρεμάσθησαν
εις τόν διασωζόμενον είσέτι ιστορικόν πλάτανον τής Βέροιας, αί δέ άποκοπεΐσαι κεφαλαί των, κατά μακάβριον τουρκικόν εθιμον, άπεστάλησαν είς
τόν βαλήν τής Ρούμελης. Ταυτοχρόνως συνελήφθησαν είς τήν Νάουσαν
καί τήν περιοχήν αί οίκογένειαι τοΰ άρματολικοΰ αύτοΰ σώματος, 40 άνδρες καί 29 γυναίκες, καί μετήχθησαν είς τάς φυλακάς τής Θεσσαλονίκης.
Ή τουρκική αυτή δίωξις τοΰ Καραδήμου έστοίχισε κατά τάς τουρκικός
1 Έ.ά., σ. 13, 69-72.
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πηγάς 74.387 χρυσά γρόσια, ποσόν σοβαρόν διά τήν εποχήν έκείνην.
Το θάρρος του ελληνικού άρματολικοΰ σώματος τής Ναούσης καί ή
έπίθεσις κατά των Τούρκων στρατολόγων, αλλά καί ή άρνησις νά παραδώ
σουν τα τέκνα των, τά προοριζόμενα διά γενιτσάρους, αποτελεί μοναδικόν
φαινόμενον εις τήν ιστορίαν τοϋ άρματολισμοϋ έν Έλλάδι, έξ όσων γνω
ρίζω. Εις τάς ψυχάς των άνδρείων αύτών πολεμιστών, άρνουμένων νά συμ
μορφωθούν εις τάς έπιταγάς κράτους άπεράντου καί ισχυρού, όπως ήτο τότε
ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, τό όποιον εϊχεν ήδη άπό 200 καί πλέον ετών
επιβάλει αύτό τό σκληρόν μέτρον τού παιδομαζώματος (ντεβσιρμέ), ή ένο
πλος άντίστασις καί έν συνεχεία ή έπίθεσις, άποδεικνύουν άναντιρρήτως
τήν άπαράδεκτον συμπεριφοράν τού δυνάστου, τόν πόθον τής ελευθερίας
καί τήν ένοπλον όργάνωσιν τού ελληνικού λαού πρός άποτίναξιν τοϋ ζυ
γού τής δουλείας. Είναι τά σπέρματα μιας κυοφορουμένης καί όργανουμένης έπαναστάσεως, διότι εκτοτε, ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία, εις τά βουνά
τής ελευθερίας καταφεύγουν όμαδικώς οί καταδυναστευόμενοι "Ελληνες
καί σφυρηλατοϋνται εκεί, εις τήν έλευθέραν Ελλάδα, τά όνειρα καί αί
έλπίδες τοϋ δουλεύοντος Γένους.
Μεταξύ τών ετών 1710 καί 1711 "Ελληνες άρματολοί καί κλέφτες,
καθώς καί ’Αλβανοί, ιδιαιτέρως δρώντες, αλλά καί συνεργαζόμενοι, έπιτίθενται τόσον εις τήν περιοχήν Μοναστηριού καί τήν "Ηπειρον, όσον καί
εις τούς καζάδες ’Εδέσσης καί Γενιτσών εναντίον ντερβενίων καί χωρίων
καί επιφέρουν μεγάλας καταστροφάς1. Ό μπεηλέρμπεης τής Ρούμελης,
ευρισκόμενος έν Σόφια, διετάχθη νά περιοδεύση τήν Ρούμελην2 καί νά
προβή εις ώργανωμένην εκστρατείαν κατά τών άρματολών καί κλεφτών
Ελλήνων καί ’Αλβανών. Αί έπιδρομαί αύταί συμπίπτουν χρονολογικώς
με τήν κατά τών Τούρκων έπίθεσιν τών Ρώσων, επί Πέτρου τοϋ Μεγάλου,
όστις διά προκηρύξεών του προσεπάθησε νά έξεγείρη τούς λαούς τής Βαλ
κανικής Χερσονήσου κατά τής Τουρκίας ύποσχεθείς πολλά άνταλλάγματα.
Αί προκηρύξεις έκεΐναι έπηρέασαν3 τόν έλληνικόν λαόν, τό δέ όνομα
τού αύτοκράτορος τής Ρωσίας έμνημονεύετο εις τάς έλληνικάς εκκλησίας,
άλλά καί οί "Ελληνες υπόδουλοι άπό τήν ορθόδοξον Ρωσίαν πολλά προσεδόκουν. 'Η ήττα όμως τών Ρώσων παρά τόν Προύθον, δεν ύπέσχετο τότε
τήν άναμενομένην συνδρομήν4. Παρ’ όλον ότι ελλείπουν περισσότεροι
πληροφορίαι διά τήν εποχήν έκείνην, πρέπει νά όμολογηθή ότι εκτοτε
οί Έλληνες άρματολοί καί κλέφτες, ήρχισαν νά συνειδητοποιούν τήν ιδέαν,
1 Έ.ά., σ. 15, 72-74.
2 Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, σ. 269-271.
3 Σ ά 0 α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, σ. 449 κ.έ. Παπαρρηγοποΰλου, Ιστο
ρία του έλληνικοϋ έθνους, τ. 5 μ. β', σ. 129 κ.έ.
4 Brückner, Peter der Grosse, σ. 471.
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ότι δέν άπέχει πολύ ή εποχή κατά τήν όποιαν, όργανούμενοι καί βοηθούμενοι άπό τήν χριστιανικήν Ρωσίαν, θά έπετύγχανον διά τής συνδρομής
της μίαν ήμέραν τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος.
'Ο άναβρασμός των Ελλήνων κλεφτών τής Μακεδονίας εξακολουθεί
καί μετά τήν λήξιν του ρωσοτουρκικοϋ πολέμου, διότι κατά τό έτος 1714
διά σουλτανικοϋ φιρμανίου1 διετάχθη συστηματική εκστρατεία διά τακτι
κού στρατού καί γενιτσάρων εναντίον των κλεφτών τής περιοχής Γενιτσών
καί Εδέσσης προς άποκατάστασιν τής σοβαρώς διασαλευθείσης τάξεως
εις τήν ύπαιθρον.
Φαίνεται όμως ότι παρ’ όλην τήν δίωξιν τών κλεφτών, ούτοι έξηκολούθουν νά επιδρούν επί τής δημοσίας ζωής, ιδίως τών κοινοτήτων, ώστε
νά μή έπιτρέπουν τόν διορισμόν κοινοτικών αρχόντων καί φυλάκων τών
χωρίων καί τών κτημάτων, αν δέν ήσαν τής έγκρίσεως αυτών, άσκούντες εν είδος κατασκοπείας καί συνεργαζόμενοι μέ τούς άλλους κλέφτες2.
Τοιοΰτοι φύλακες έν Ναούση κατά τό έτος 1717, προοριζόμενοι νά φυλάττουν τήν πόλιν, άλλα προερχόμενοι εκ τών παλαιών κλεφτών, είσέβαλον
έν καιρώ νυκτός εις τό κατάστημα τού Ιεροδικείου τής περιτειχισμένης
πανταχόθεν αύτής πόλεως καί άγνοήσαντες τάς διαταγάς τού έγερθέντος έκ
τού ύπνου ιεροδίκου Μεχμέτ, άπηλευθέρωσαν ενα δοΰλον, άφήρεσαν χρή
ματα τού Τουρκικού Δημοσίου καί άνήρπασαν τά πράγματα τού ιεροδί
κου. Καί ναι μέν διά φιρμανίου διετάχθη ό ιεροδίκης Θεσσαλονίκης νά
λάβη τά ένδεδειγμένα μέτρα διά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως καί τήν
άπόδοσιν τών διαρπαγέντων, άλλά τό έπεισόδιον αυτό μαρτυρεί εύγλώττως
πόσον οί κλέφτες καί άρματολοί έπηρέαζον τήν δημοσίαν ζωήν τής υπαί
θρου χώρας.
’Ανωτέρω έξεθέσαμεν ότι κατά τό έτος 1699 είχον άντικατασταθή οί
Έλληνες άρματολοί δΤ ’Αλβανών, έκδοθέντος προς τούτο σουλτανικού
φιρμανίου, άλλ’ ή διαγωγή τών ’Αλβανών καί ή άντίδρασις τού ελληνικού
στοιχείου, δέν έπέφερον τά άναμενόμενα υπό τής τουρκικής διοικήσεως
άποτελέσματα καί ή τάξις εις τήν ύπαιθρον χώραν διεταράχθη. Προς άντιμετώπισιν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, κατά μήνα ’Ιανουάριον3
τού έτους 1722, έξεδόθη νέον αύτοκρατορικόν φιρμάνιον άπευθυνόμενον
προς τόν βεζίρην τής Ρούμελης Όσμάν πασάν, διαμένοντα εις Νύσαν τής
Γιουγκοσλαβίας, όστις διετάσσετο νά μεταβή είς τήν Ρούμελην καί νά
προβή εις τόν διορισμόν φυλάκων τών ντερβενίων (άρματολών) ύποδεικνυομένων υπό τών ραγιάδων κατοίκων τών βιλαετίων τής Ρούμελης, είς
άλλα δέ ντερβένια, όπου δέν ύπήρχεν άνάγκη νά διορισθοΰν άρματολοί,
1 Βασδραβέλλη, ενθ’ άν. σ. 17, 76.
2 Έ.ά., σ. 17, 77.
3 Έ.ά., σ. 82-87.
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νά φυλάττουν οί ίδιοι ραγιάδες καί νά λαμβάνωνται γενικώτερα μέτρα, ώστε
να έπανέλθη ή διασαλευθεΐσα τάξις καί ασφάλεια.
Έπί τι διάστημα άπακατεστάθη διά των ληφθέντων μέτρων ποιά τις
τάξις, άλλά κατά το έτος 1747 εμφανίζεται εις τήν περιοχήν Βέροιας καί
Ναούσης ώργανωμένον σώμα κλεφτών Ελλήνων ύπό τήν αρχηγίαν του Τού
τα1, καταγομένου έκ Κατρανίτσης (νυν Πύργοι) τής δυτικής πλευράς τοϋ
Βερμίου, τό όποιον έπροξένησε μεγάλας φθοράς εϊς περιουσιακά άγαθά
Τούρκων καί Ελλήνων, επιχείρησαν δι’ ένέδρας ν’ άπαγάγη Τούρκους
άξιωματούχους καί τελικώς, άφ’ οΰ έπέδραμε κατά τοϋ χωρίου Σέλι τοϋ
Νοτίου Βερμίου, άπεσύρθη εις τήν περιοχήν Κατρανίτσης. Μετά τινα ετη2
εις τήν περιοχήν Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδος) - Κοζάνης έτερον σώμα Ελ
λήνων κλεφτών ύπό τον αρχικλέφτην Μόκον, τον Μακρυγιάννην, Θεοδό
σιον καί άλλους περί τούς τεσσαράκοντα, συμπλακέν μέ καταδιωκτικόν
απόσπασμα, ύπέστη σοβαράς άπωλείας εις νεκρούς, άναγκασθέν νά εγκα
τάλειψη τήν περιοχήν. Τήν ιδίαν τύχην εσχον καί οί κλέφτες τοϋ Βερμίου
Μάρκος καί Σάρκος.
Μετά μικρόν άνάπαυλαν,' οί κλέφτες τοϋ Βερμίου καί τών Πιερίων
ήρχισαν νέαν δράσιν3. Οί αρχικλέφτες Κατσαούνης, Σεντέφκος, Χρηστός,
Μανώλης καί Σαβράνος, έπί κεφαλής ισχυρών ομάδων κλεφτών διατρέ
χουν ολόκληρον τήν ορεινήν έκείνην περιοχήν, μαχόμενοι έπιτυχώς προς
τα τουρκικά καταδιωκτικά αποσπάσματα καί τούς ντερβεναγάδες. Τήν επο
χήν έκείνην δέν υπήρχε μακεδονικόν βουνόν χωρίς τόν κλέφτην του καί
ούτε ορεινή περιοχή, εϊς τήν όποιαν ή τουρκική έξουσία νά δύναται ν’
άσκήση καί υποτυπώδη διοίκησιν. Τό Βέρμιον, ό "Ολυμπος, τά Πιέρια,
τό Καϊμακτσαλάν, τά Χάσια, ή περιοχή τών Γρεβενών, έκλεφτοκρατοϋντο απολύτως, οί δέ Τούρκοι ματαίως ήγωνίζοντο μέ τά ολίγα αποσπάσματα
καί τά άλλεπάλληλα καί συγκρουόμενα φιρμάνιά των, νά καταπνίξουν
τήν διαρκώς αύξανομένην κίνησιν τών άνυποτάκτων ελληνικών ορεινών
πληθυσμών, προάγγελον μιας γενικωτέρας καί ώργανωμένης έξεγέρσεως
εις τό μέλλον. Διανύομεν μίαν έποχήν, κατά τήν οποίαν δέν συναντώμεν
άρματολούς εις τήν ύπηρεσίαν τής τουρκικής διοικήσεως, διότι καί αύτοί,
"Ελληνες πατριώται, μισοϋντες τόν τύραννον, ειχον μεταπηδήσει εις τήν
τάξιν τών κλεφτών. Καί εις έπίρρωσιν τών όσων έκθέτομεν ένταϋθα, θά
περιγράψωμεν μίαν τοιαύτην σύμπραξιν άρματολών καί κλεφτών, μοναδι
κήν εϊς τά χρονικά τοϋ άρματολισμοϋ καί τής κλεφτουριάς εις τήν Ελλάδα.
Συμφώνως προς σχετικόν φιρμάνιον4 τοϋ έτους 1765, διετάχθη ό βα1
2
3
1

TEA,
TEA,
ΈΑ,
ΈΑ,

σ. 18, 89.
σ. 20, 92.
σ. 20, 96, 97.
σ. 21, 22, 97, 98.
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λής τής Θεσσαλονίκης βεζίρης ΚιοπρουλοΟ Ζαντέ Άχμέτ πασάς, να προβή είς τήν λήψιν δραστικών μέτρων διώξεως των κλεφτών, διότι μεγάλαι
δυνάμεις αύτών υπό τήν αρχηγίαν των αρχικλεφτών Πατραζίκ (Υπάτης),
Πλαταμώνος (Όλύμπου), Έλασσόνος, Τρικκάλων, Σερβίων, Βέροιας καί
άλλων περιοχών, υπό τον καπετάν Σαλαμούραν του Πλαταμώνος, τούς
καπετανέους Κόλιον, Λάζον, Κατσαούνην καί Βοζίκην τής περιφερείας
Έλασσόνος, τούς καπετανέους Μΐχον, Μάρκον καί Κώσταν τής περιφέ
ρειας Σερβίων, τόν καπετάν Τσώμην τού Δομοκοϋ, τούς καπετανέους Άστεριάδην, Μπάμπον, Βέχαν καί Σταμούλην τής περιφερείας Τρικκάλων, τούς
καπετανέους Μπέλικαν καί Μπράκον τής περιφερείας Βέροιας, τούς καπε
τανέους Κοντογιάννην καί Δημήτριον Παπάζογλου έκ Γούρας καί τόν
Μήτρον άπό τό Πατρατζίκ ('Υπάτην), τούς καπετανέους μικρόν Ζήδρον
καί Τσολάκ (Τσολάκογλου;), έπέδραμον κατά τών χωρίων του Όλύμπου,
συνέλαβον αιχμαλώτους, διά τούς όποιους έζήτησαν λύτρα προς άπελευθέρωσιν, τελικώς δε κατέλαβον τό τσιφλίκιον Κάλλιανη περί τόν 'Αλιάκμονα
ποταμόν, έφόνευσαν καί έτραυμάτισαν πολλούς, διήρπασαν τρόφιμα, έπι
πλα καί άλλα διάφορα άντικείμενα , τά όποια φορτώσαντες επί 94 ήμιόνων
άνεχώρησαν. Πρόκειται περί έπιδρομής κατά τσιφλικιού Τούρκων τιμα
ριούχων, άλλ’ ό τρόπος τής όργανώσεως καί έπιθέσεως τόσον πολυπληθούς
σώματος κλεφτών μέ άρχηγούς τούς καλυτέρους πολεμικούς άνδρας τών
περιφερειών εκείνων πολλά υπέσχετο διά τό μέλλον. Βεβαίως ή επιδρομή
είχε ληστρικόν χαρακτήρα, άλλ’ ώς καί έν άρχή τού παρόντος έξεθέσαμεν,
ή ληστεία ύπήρξεν έκ τών κυριωτέρων ελατηρίων τής ανταρσίας τών ορει
νών περιοχών. Τούτο άλλωστε έξηκολούθησε παραλλήλως προς άλλα επι
τεύγματα καί μέχρι τών αρχών τής έπαναστάσεοις τού 1821, διότι οί άνδρες
αύτοί ήσαν ύποχρεωμένοι ώς έκ τού βίου, τόν όποιον διήγον, νά διατρέφωνται έκ διαρπαγών καί ληστειών καί νά συντηρούν τάς οικογένειας των
εξ αύτών.
Κατά τόν έπί τής αυτοκρατείρας Αικατερίνης τής Β’ ρωσοτουρκικόν
πόλεμον καί τήν άτυχή έπανάστασιν τής Πελοποννήσου, ή Μακεδονία
δέν εμεινεν αμέτοχος. Έκινήθησαν τόσον ό πληθυσμός τών μικροαστικών
κέντρων καί τής ύπαίθρου, όσον καί οί άρματολοί καί κλέφτες τών βουνών.
Ό έκ τών Ρώσων πρακτόρων καί έκ Σιατίστης καταγόμενος Γεώργιος Παπαζώλης1, άξιωματικός τού πυροβολικού τού ρωσικού στρατού καί έκ
τών κυρίων υποκινητών τής έπαναστάσεως τής Πελοποννήσου, καθ’ ύπάρχουσαν έν τή Δυτική Μακεδονία παράδοσιν, προσεκάλεσεν είς τήν Πελο
πόννησον τούς άρχικλέφτες Ζιάκαν τής περιοχής Γρεβενών καί Γιάννην
1 Πολιτική Έπιθεώρησις,τ. 2, σ. 647-653, ένθα μονογραφία περί τοϋ
Παπαζώλη υπό τοϋ γράφοντος μετά πλήρους βιβλιογραφίας.
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Φαρμάκην άπό τό Βλάτσι, θειον τοϋ άγωνιστοΰ τοΰ 1821. Πέραν της παραδόσεως ταύτης οί αρχικλέφτες1 τοϋ Όλύμπου Ζήδρος, Λάπας καί Λάζος
έκινήθησαν κατά των Τούρκων εις τάς περιφερείας των, αλλά καταδιωχθέντες συστηματικώς ύπό των τουρκικών στρατευμάτων, άτινα φοβούμενα
γενικωτέραν έξέγερσιν των Ελλήνων εϊχον πλημμυρίσει τήν Μακεδονίαν,
ύπεχώρησαν διαρκώς μαχόμενοι καί εφθασαν εις τό Αίτωλικόν τής ’Ακαρ
νανίας, πλήν τοϋ σώματος τοϋ Αάπα, τό όποιον κατέφυγεν εις τον Άσπροπόταμον (’Αχελώον). Πολιορκηθέντες ύπό τών Τούρκων ό Ζηδρος καί ό
Λάζος εις τό Αίτωλικόν, ήγωνίσθησαν σκληρώς έπί τρίμηνον σχόντες μεγάλας άπωλείας, άλλά προσβληθέντες έν συνεχεία ύπό τής έπιδημίας τής
ευλογίας κατώρθωσαν τελικώς, έλάχιστοι έξ αύτών, νά σωθοΰν καί με αρ
χηγόν τον Πάνον Ζήδρον νά επιστρέφουν εις τά ορμητήρια τοϋ Όλύμπου
καί τών Πιερίων.
Κατά τό έτος 1772 άφίχθη εις τήν Μακεδονίαν ό ιατρός Σωτήριος
Λευκάδιος, πράκτωρ τών Ρώσων, άποσταλείς υπό τοΰ Ρώσου ναυάρχου
Σπυριντώφ2, ί'να έξεγείρη τούς "Ελληνας κατά τών Τούρκων. Ό Λευκά
διος, έν συνεννοήσει μέ τούς πολεμικούς άνδρας τής Μακεδονίας, κατήρτισε σώμα εκ 300 πολεμιστών, τό όποιον διεκρίθη άργότερον κατά τήν πο
λιορκίαν τής Βηρυττοΰ, μεταφερθέν ύπό τών Ρώσων, καί άκολούθως προσεταιρίσθη τον επίσκοπον Εδέσσης Μελέτιον, τον Βέροιας Δανιήλ καί
άλλους επισκόπους ύπαγομένους εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης3. Συνήλθον μάλιστα εις σύσκεψιν άρχικώς έν Ναούση καί έν συνεχεία έν Κο
ζάνη οί άνωτέρω έπίσκοποι καθώς καί ό Καμπανίας Θεόφιλος, ό Πλαταμώνος Διονύσιος, ό Σερβίων καί Κοζάνης Θεόφιλος, ό Πέτρας Όλύμπου
’Αθανάσιος καί ό Κίτρους ’Ιγνάτιος, συμφωνοΰντος καί τοΰ Άρδαμερίου
Διονυσίου. Κατά τήν συγκροτηθεΐσαν σύσκεψιν μετά τών προκρίτων τής
περιοχής άπεφασίσθη νά δεχθούν τάς προτάσεις τοΰ Λευκαδίου καί έν
συνεργασία μετά τών αρματολών καθώρισαν 25 στρατιωτικά (άρματολικά)
σώματα νά έξεγερθοϋν έν καιρω κατά τών Τούρκων. Οί κυρίως πρωταγωνισταί μητροπολϊται ’Εδέσσης καί Βέροιας εσπευσαν νά γνωρίσουν τάς
άποφάσεις τών συνελεύσεων εις τον Λευκάδιον.
Δέν γνωρίζομεν τήν έκτασιν, τήν όποιαν έλαβεν ή δημιουργηθεΐσα
κίνησις, έλλείψει άλλων πληροφοριών, άλλ’ οί πληθυσμοί τής Μακεδονίας
έδεινοπάθησαν τότε. Οί Τοΰρκοι φοβούμενοι, μετά τήν ναυμαχίαν τοΰ Τσεσμέ, μήπως ό ρωσικός στόλος έμφανισθή προ τής Θεσσαλονίκης, έπρότει1 Κασομούλη, ’Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως των Ελλήνων
κ.λ.π., τ. 1 σ. 20 κ.έ.
2 Έ μ μ. Πρωτοψάλτη, έν Δελτίω 'Ιστορικής ’Εθνολογικής 'Εταιρείας, τ.
14 (1960) 61 παρ.
3 Έ.ά. σ. 74 κ.έ.
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νον τήν σφαγήν των Ελλήνων1 καί προς έξουδετέρωσιν των μηχανορρα
φιών αυτών άπεφάσισαν νά μεταφέρουν εις τήν Θεσσαλονίκην 500-600
Γιουρούκους, κατετυράννησαν τούς "Ελληνας, έφόνευσαν άρκετούς καί
μεταξύ αυτών καί ένα ήγούμενον, έπιβαλόντες βαρυτάτας φορολογίας
καί διαρπάσαντες πλείστας περιουσίας.
Ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις έτερματίσθη διά τής ύπογραφείσης
μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων συνθήκης του Καουτσούκ Καϊναρτζή (1774),
διά τής οποίας πλεϊστα προνόμια, ιδία θρησκευτικά, καί εύρείαι άμνηστεϊαι
παρεχωρήθησαν εις τούς έξεγερθέντας "Ελληνας. «Τό Ελληνικόν ’Έθνος,
γράφει ό άείμνηστος Παπαρρηγόπουλος2, έγίνωσκεν αύτομάτως πως τήν
τε ταυτότητα τών συμφερόντων τούτων μέχρι τίνος καί τήν άπό τού σημείου
τούτου διάστασιν αύτών. "Οθεν έλάμβανε μέν τά όπλα οσάκις ευρισκε συμ
μάχους οίουσδήποτε, έγκαταλειπόμενον δέ παρ’ αύτών έθλίβετο βεβαίως
καί ήλεγχε τούς στρέψαντας αύτώ τά νώτα, άλλ’ υφιστάμενον μαρτυρικώς
τάς συνέπειας τής μονώσεώς του, δέν έμνησικάκει κατ’ ούδενός, αλλά δοθείσης περιστάσεως έπιτηδείας νά δράξη τά όπλα, έστω καί επί συμπράξει
τών προ μικρού έγκαταλειπόντων αύτό, δέν έδίσταζε νά έπαναλάβη τόν
προαιώνιον καί πεπρωμένον άγώνα κ.λ.π.».
Έν πάση περιπτώσει, εκ τών εξεγέρσεων αύτών, έστω καί ατυχών,
ήρχισε φανερώς νά συνειδητοποιήται είς τά ελληνικά βουνά, άλλά καί εις
τά άστικά κέντρα καί τόν ορθόδοξον κλήρον ή ιδέα τής ελευθερίας, άλλά
καί νά διαγράφηται ό ρόλος τόν όποιον θά διεδραμάτιζον εφεξής οί αρμα
τολοί καί κλέφτες, άποτελοΰντες άξιόλογον δύναμιν τού ύποδούλου έθνους.
Ό ανωτέρω μνημονευθείς άρχικλέφτης τής Μακεδονίας Πόνος Ζήδρος,
κατήγετο άπό τήν περιφέρειαν Γρεβενών, οπού άκόμη διασώζονται τά ερεί
πια τού «πύργου τού Ζήδρου». Έσυγγένευεν έκ μητρός μέ τόν διάσημον
Θεσσαλόν αρματολόν Βλαχάβαν. Κατεπολέμησεν ιδιαιτέρως τούς Τούρ
κους τιμαριούχους, τό δέ σώμα του άπετελεΐτο άπό κλέφτες τών διαφόρων
ορεινών περιοχών τής Μακεδονίας. Έχαιρε μεγάλης φήμης καί ύπολή
ψεως μεταξύ τών καπετανέων τής Μακεδονίας. Δέν γνωρίζομεν δυστυχώς
περισσοτέρας λεπτομέρειας περί τής δράσεώς του. Άπέθανεν άπό φυσικόν
θάνατον3 άφήσας διάδοχον τόν υιόν του Φώτην, στερούμενου όμως τών
πολεμικών άρετών τού πατρός του.
Κατά τήν εποχήν τού Ζήδρου εμφανίζονται εις τό στόμα τού λαού
τά πρώτα λαϊκά τραγούδια τής ήρωϊκής εκείνης εποχής έν Μακεδονία.
Παλαιότερα ήρωϊκά προϊόντα τής λαϊκής μούσης δέν κατωρθώσαμεν ν’
1 Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ε.ά. σ. 429.
2 Παπαρρηγοπούλου, ε.ά. τ. 5 μ.β', σ. 200.
3 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 43 κ.έ.
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άνεύρωμεν. Θά παραθέσωμεν εδώ τό τραγούδι του Ζήδρου, όπως τό διέσωσεν ό Fauriel1.
Ό Ζίδρος κάμνει τήν χαράν, χαράν γιά τον υιό του"
Έκάλεσε τήν κλεφτουριάν, τά δώδεκα πρωτάτα,
Τον Λάπαν δέν έκάλεσε, τό μαΰρον ψυχοπαίδι.
Κ’ όλοι πηγαίνουν κέρασμα κριάρια μέ κουδούνιαΚ’ ό Λάπας πάγ’ άκάλεστος μέ ζωντανόν άλάφι,
’Σ τ’ άσήμι καί ’σ τό μάλαμα καί ’σ τό μαργαριτάρι.
Κάνένας δέν τόν λόγιασεν άπό τούς καλεστάδεςΉ Ζίδραινα τόν λόγιασεν άπό τό παραθύρι,
Πάλε ή μαύρη Ζίδραινα, ή μαύρη παραμάννα«Καλώς τόν Λάπαν πώ ’ρχεται μ’ άλάφι στολισμένον!
Στρώστε τοΰ Λάπα στον όνταν, του Τρίψα2 στην
κρεββάταν,
Στρώστε καί τών παλληκαριών άπ’ όλα τά πρωτάτα».
Ό άναφερόμενος εις τό τραγούδι κλέφτης Λάπας, περί τού όποιου
έγράψαμεν άνωτέρω, κατήγετο άπό τό Λιτόχωρον τοΰ Όλύμπου. Άπό μι
κρός ήκολούθησε τό σώμα τοΰ Ζήδρου, εγινε πρωτοπαλλήκαρόν του καί
άργότερον έσχημάτισεν ιδιαίτερον σώμα κλεφτών μαζύ μέ τόν συνεργάτην
του Τρίψαν. Δέν εχομεν πληροφορίας διά τήν προηγουμένην του δράσιν,
άλλά κατά τά Όρλωφικά, καταδιωχθείς άπό τά τουρκικά καταδιωκτικά απο
σπάσματα τών Τρικκάλων, κατέφυγεν εις τόν Άσπροπόταμον3, έπιδείξας
τοιαύτην δραστηριότητα κατά τών Τούρκων, ώστε δΤ έκδοθέντος σουλτανικοΰ φιρμανίου διετάχθησαν αί τουρκικαί άρχαί Ίωαννίνων καί Τρικκάλων νά προσκομίσουν τόν Λάπαν εις Κωνσταντινούπολιν ζώντα ή νεκρόν.
Ό ’Αλβανός Σουλεϊμάν Τζιαπάρη, φίλος τού Λάπα, εις τήν οικίαν τοΰ ό
ποιου εις τό χωρίον Μαργαρίτι εύρισκε καταφύγιον ό καταδιωκόμενος
Λάπας, φοβηθείς άπό τήν έπικήρυξιν τοΰ σουλτάνου, παρέδωσεν άμφοτέρους τούς κλέφτες Λάπαν καί Τρίψαν εις τούς άπεσταλμένους τοΰ βαλή
τών Ίωαννίνων Κολιό πασά, ϊνα μεταφέρουν τούτους εις ’Ιωάννινα. Κατά
‘Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, τ.1, σ. 68. Πρβλ. Passow,
Popularia carmina greciae recentioris, σ. 15-16. Βλέπε παραλλαγής εις Π ε ρ ρ α ιβ ό V, 'Ιστορία Σουλίου καί Πάργας, σ. 70. Ό Περραιβός φέρει άνακριβώς τόν Ζήδρον
άρματολόν τοΰ Πλαταμώνος. Τό ύπό του Ζαμπελίου τραγούδι τοΰ Ζήδρου φαίνεται
πλαστόν.
2 Τό όνομα του Τρίψα παρεφθάρη ύπό τοΰ λαοΰ μεταβληθέν είς Τρίτσα. Οϋτω τό
ήκουσεν ό Fauriel καί οί μετ’ αύτόν γράψαντες. "Ωστε εις τό κλέφτικο αυτό τραγούδι
πρέπει νά διορθωθή τό όνομα του Τρίτσα είς Τρίψα διά τήν ιστορικήν αλήθειαν. Διά τόν
φίλον του Λάπα, τόν Τρίψαν, βλέπε Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 23 κ.έ.
3 Έ.ά. σ. 23.
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την μεταφοράν των είδοποιηθέντες οί Σουλιώται του Γεωργίου Μπότσαρη,
έπετέθησαν μεταξύ Παραμυθίας καί Ίωαννίνων κατά τής τουρκικής συ
νοδείας, ϊνα επιτύχουν τήν άπελευθέρωσιν, αλλά κατά τήν έπακολουθήσασαν συμπλοκήν, ό μέν Τρίψας έφονεύθη, άλλ’ ό Λάπας κατώρθωσε να
διαφύγη. Τό έπόμενον έτος 1785, σχηματίσας εκ νέου σώμα από έκατόν
πεντήκοντα κλέφτες, ήρχισε καί πάλιν τήν δρδσίν του εις τήν περιοχήν
Άσπροποτάμου, διωχθείς δμως συστηματικώς καί ύποχωρων μαχόμενος,
προσεπάθησε νά έγκατασταθή εις τον Κόζιακαν τής Πίνδου, νοτιοδυτικώς
των Γρεβενών, άλλ’ οί Τούρκοι έπέτυχον νά κυκλώσουν τό σώμά του. Έπιχειρήσας νά διασπάση τον κλοιόν έφονεύθη κατά τήν έφοδον, άφήσας εις
τό σώμα του διαδόχους τον Στουρνάρην, Βλαχοθόδωρον καί Πλιάσκαν1.
’Από τά πρωτοπαλλήκαρα τού Πάνου Ζήδρου προέρχεται καί άλλος
άμφίβιος αρματολός - κουρσάρος ό Γκέγκας2, οστις ύπήρξεν αρματολός
τής περιοχής Κατερίνης, καταγόμενος καθ’ όλας τάς ύπαρχούσας πληρο1 Τό τραγούδι τοϋ Πλιάσκα μας τό διέσωσεν ô F a u r i e 1, έ.ά.τ. 1, σ. 32. Πρβλ.
καί P a s s o w, ε.ά. σ. 93. Παραθέτω ολίγους στίχους :
«Πλιάσκαμ’ αν θέλης γιάτρεμα, νά γειάνουν οί πληγές σου
έβγα ψηλά στον "Ολυμπο, στον έμορφο τον τόπο
άντρεϊοι κεΐ δέν άρρωστοϋν, κι’ άρρωστοι άντρειώνουν
έκ’ είν’ οί κλέφτες οί πολλοί, τά τέσσαρα πρωτάτα».
2 N. S V ο r ο n ο s, Le Commerce de Salonique au XVIIle siècle, σ. 35. K ασ ο μ ο ύ λ η, ε.ά. τ. 1, σ. 11, 22, 40, 64. Ό Γάλλος Πρόξενος έν Θεσσαλονίκη Cousinéry
έκ παραδρομής γράφει Γκίκας. Είς τήν άνέκδοτον συλλογήν Κουμανούδη (Λαογραφικόν
Άρχείον τής ‘Ακαδημίας ’Αθηνών άριθμ.410) υπάρχει τό τραγούδι τοϋ Γκέκα (κουρσάρικο).
Δέν είναι άξιόλογον, άλλ’ αναφέρει πρόσωπα καί τεκμηριώνει κατά τινα τρόπον γεγονότα
τής έποχής εκείνης:
«Ό Γκέκας έκατέβαινε μέσα στά δυό πλατάνια,
μέ τά πουλιά κουβέντιαζε καί μέ τά χελιδόνια
«τάχα πουλιά νά ΐατρευθώ' τάχα πουλιά νά γιάνω;
Σά θέλης Γκέκα μ’ ίατρειά, σά θέλης, Γκέκα, νά γιάνης,
πάρε ψηλά τόν "Ολυμπο, ψηλά τά κλεφτοβούνια,
έκεΐ μοιράζουν τά χωριά, τά δώδεκα τζεφλίκια.
Τσάρας παίρνει τή Ράψανη, Γιάννης τόν Πλαταμώνα*
Γκέκα μου, πάρ’ τόν "Ολυμπο μέ τά πολλά τζεφλίκια.
Δέν θέλω έγώ τόν "Ολυμπο μέ τά πολλά τζεφλίκια,
μόν’ θέλω γώ τή θάλασσα μέ τά πολλά καΐκια,
νά παίρνω Τούρκους σκλάβους μου καί Τουρκοποϋλες σκλάβες,
νά φέρν’ άμάξι τό φλωρί κι’ αμάξι τό λογάρι,
νά μοϋ γεμίζουν τήν ποδιά όλο μαργαριτάρι».
* Τό χειρόγραφο έκ παραδρομής προφανώς γράφει Μαραθώνα, πράγμα άπίθανον.
Βλέπε καί Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ή πειρατεία κ.λ.π. σ. 29, άνάτυπον έκ τών «Μακε
δονικών» τ. 5.
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φορίας άπό τύ Λειβάδι. Έδρασεν εις τον "Ολυμπον ώς αρματολός καί κατέλιπε καλάς άναμνήσεις εϊς τούς συντρόφους του διά τήν άνδρείαν καί
τον χαρακτήρα του. Λεπτομέρειας περί τής έν Όλύμπφ δράσεώς του δέν
έχομεν, άλλα μεταξύ των έτών 1787-1790 ό Γκέγκας έξώπλισε μέγα σκάφος,
έπεβίβασε παλαιούς κλέφτες καί άλλους θαλασσινούς, συνέλαβε δέ καί
έλεηλάτησε εις τόν Θερμαϊκόν κόλπον τουρκικόν εμπορικόν σκάφος πλή
ρες σίτου. Κατόπιν τοϋ πειρατικού αύτού κρούσματος, τά γαλλικά εμπορικά
σκάφη, πού κατ’ εξοχήν τήν έποχήν εκείνην, ενεκα των πολεμικών γεγο
νότων, διεξήγον τό θαλάσσιον εμπόριον καί τάς μεταφοράς, μερίμνη τοϋ
έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοϋ τής Γαλλίας Choiseuì-Gouffier, συνωδεύοντο υπό πολεμικών σκαφών διά τήν άσφάλειαν έπιβατών καί φορ
τίου. 'Έν βρίκιον γαλλικόν τών 8 πυροβόλων εστάλη προς δίωξιν τού Γκέγκα, ό όποιος, κινδυνεύων νά συλληφθή, έπυρπόλησε τό πειρατικόν σκάφος,
διά νά μή περιέλθη εις χεϊρας τών Γάλλων, χωρίς όμως νά παραιτηθή καί
τών πειρατικών του έπιχειρήσεων, διότι μετ’ ολίγον ήχμαλώτισε σκάφη,
Ελλήνων μάλιστα πλοιοκτητών, καί ήρχισεν έκ νέου τάς πειρατικός του
ένεργείας, άναγκασθείς όμως τελικώς νά έγκαταλείψη ταύτας, ενεκα τής
ύπό τών Γάλλων συνεχούς διώξεώς του καί νά τραπή εις τά Μακεδονικά
βουνά, πλέον ευπρόσιτα εις τήν κλέφτικην ειδικότητά του. Οί Τούρκοι
όμως τόν κατεδίωξαν συστηματικώς καί τόν ήνάγκασαν νά έγκαταλείψη
τήν Μακεδονίαν καί νά τραπή προς τήν Πάργαν ή Πρέβεζαν, ένθα καί έφονεύθη ή άπέθανε κατά τό έτος 1790 περίπου.
Σύγχρονος τού Ζήδρου είναι ό Λάζος (Έξαρχος;), γενάρχης τής με
γάλης οικογένειας τών άρματολών Λαζέων καταγομένων άπό τό Λειβάδι1
τού Όλύμπου. Οί Λαζέοι προσέφερον άναριθμήτους ύπηρεσίας κατά τόν
προεπαναστατικόν καί έπαναστατικόν άγώνα καί έκ τής οικογένειας ταύτης
κατάγεται ό έκ τών πρωταγωνιστών τού έπαναστατικοΰ κινήματος τών
Ηγεμονιών τού Δουνάβεως Γεωργάκης ’Ολύμπιος.
Ό γενάρχης Λάζος ύπήρξεν άπό τούς έπιφανεστέρους κλέφτες τών
βουνών τής Μακεδονίας καί τής Θεσσαλίας. Ή λαϊκή μούσα διέσωσε
χαρακτηριστικό κλέφτικο τραγούδι2, όπου έξυμνεϊται ή προσωπικότης
τού διασήμου αύτού άρχικλέφτη:
«Τρεις περδικούλες κάθουνταν εις τήν Μηλιάν3 επάνω'
Είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά γραμμένα.
1 Άνακριβώς ό Φ ι λ ή μ ω ν, Δοκίμιον Ιστορικόν, τ. 1, σ. 93, φέρει τούς Λαζέους
ώς καταγόμενους άπό τήν Φτέρην τών Πιερίων. Βλ. Γ ο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τ. 5, σ. 399.
2 Χριστοβασίλη, άριθ. 110-116, σ. 308-309. P a s s ο w, ε.ά. σ. 51.
3 Μ η λ ι ά, χωρίον έπί τού όρους Φλάμπουρο τών Πιερίων, περί τά 20 χιλιόμετρα
δυτ. τής Κατερίνης (Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί κ.λ.π., σ. 26 κ.έ.).
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Μυρολογοϋσαν κ’ έλεγαν, μυρολογοϋν καί λέγουν
«Θεέ μου τι νά γίνηκεν ό έξαρχος1 ό Λάζος;
Πούταν στον κόσμο ξακουστός, στον κόσμο ξακουσμένος.
Λάζε μου, τί δέν φαίνεσαι τοϋτο τό καλοκαίρι;
Νά περπατής άρματωλός, τό μαύρο καβαλάρης"
Νά λάμπουν τά τσαπράζιά σου, τά φλωροκαπνισμένα,
Δώδεκ’ αράδες τά κόμπια στά ρούχινα γελέκια,
Νάχης καί στό σπαθάκι σου χοϋφτα μαλαγματένια,
Νά κρούη ό ήλιος τήν αυγήν, νά κρούη τό μεσημέρι».
'Ο πρωτότοκος υιός του Λάζου ώνομάζετο Γιάννης, αυτός υπήρξε
καί ό διάδοχος εις τό αρματολίκι, οί δε άλλοι τρεις αδελφοί του ώνομάζοντο Λιόλιος, Δήμος καί Κώστας2. Υπήρξαν όμως καί άλλοι Λαζέοι
εκ τής αύτής οικογένειας, όπως μάς πληροφορεί διασωθέν δημοτικό τρα
γούδι3.
«τοϋ Νίκου πέφτ’ ή Ποταμιά, του Χρήστ’ ή Άλασσώνα,
'Ο Τόλιος καπετάνεψε φέτος στην Κατερίνη
Καί τό μικρό Λαζόπουλο πήρε τήν Πλαταμώνα»
Κατά τήν αύτήν εποχήν δρουν εις τήν περιφέρειαν Γρεβενών μέχρι
Σαμαρίνας οί άρχικλέφτες Καραλής, Τότσκας, Νάκαςκαί Γιάννης Πρίφτης.
Ό Καραλής πολλάκις έξεδίωξε τούς ’Αλβανούς ντερβεναγάδες από τά χω
ρία τοϋ Όλύμπου, ό δέ Τότσκας μέ πρωτοπαλλήκαρον τόν Νάκαν, κατετρόπωσαν έπανειλημμένως τά άποσπάσματα τοϋ Κούρτ Άχμέτ πασά, άρχηγοΰ
των ντερβενίων (ντερβεντάτ ναζήρ) τής δυτικής Ρούμελης καί επί κεφαλής
160 κλεφτών έπετέθη κατά 2.000 ’Αλβανών, έπιστρεφόντων μετά τά Όρλωφικά εκ Πελοποννήσου καί μεταφερόντων αιχμάλωτα περί τά 1000 γυναι
κόπαιδα καί πλούσια λάφυρα. Ή έπίθεσις έγινε πλησίον τών χωρίων Σμίξη
καί Θαλπέη τής περιοχής Γρεβενών, οί δέ ’Αλβανοί ύποστάντες σοβαρός
άπωλείας εκ τοϋ αίφνιδιασμοϋ, έγκατέλειψαν τά γυναικόπαιδα καί τά λά
φυρα καί οί ύπολειφθέντες έτράπησαν εις φυγήν4.
Ό άγωνιστής τοϋ 1821 Χριστόφορος Περραιβός εις τά «"Απαντά» του
συμπεριέλαβε καί τό τραγοϋδι τοϋ Τότσκα καί τοϋ Νάκα. Ό Νάκας μέ
τόν Τσολάκην, άλλον κλέφτην τής περιοχής Γρεβενών, έσκέπτοντο νά προ
σκυνήσουν τόν ντερβέναγαν τής περιοχής, πού είχε συλλάβει τάς οικογέ
νειας των. Ό Τότσκας τούς ήμπόδισε νά παραδοθοΰν, διότι ήτο πεπεισμένος
1 Έ ξ α ρ χ ο ς, αξίωμα, λέξις δανεισμένη από τήν έκκλησιαστική όρολογία προ
φανώς.
2 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 66 κ.έ.
3 F a u r i e 1, Là. τ. 1 σ. 32. Passo w, 6,ά. No 16, σ. 93.
4 Περραιβοϋ, "Απαντα, Άθήναι 195, σ. 71.
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on οί Τούρκοι δχι μόνον δεν θά άπηλευθέρωνον τάς οίκογενείας των, άλλά
θά έκρέμων καί τούς ίδιους. Εύτυχώς εις μίαν συμπλοκήν οί αρματολοί
ούτοι έπέτυχον νά αιχμαλωτίσουν δύο σημαίνοντας Τούρκους άξιωματούχους άνταλλάξαντες αύτούς μέ τάς οίκογενείας των.
«Εψές προψές έδιάβαινα ’πό κλέφτικα λημέρια
ΚΤ ακόυσα, πως έρμήνευε Τότσκας τά παλληκάρια«Παιδιά μ’ αν θέλτε λεβεντιά κ’ έλεύθερα νά ζήτε,
Βάλτε τσηλίκι στην καρδιά καί σίδηρα στα πόδια.
Κρασί ποτέ μή πίνετε, ύπνο μην άγαπατε,
Ό ύπνος είναι θάνατος καί τό κρασ’ είναι πλάνος».
Γυρίζ’ ό Νάκας καί τόν λέγ’, λέγει τον καπετάνο«Μπιζέρισαν, βαρέθηκαν, Τότσκα μ’, τά παλληκάρια,
Τής νύχτας τό περπάτημα, τσ’ αυγής τό καραούλι,
Θέλουν νά προσκυνήσουνε σ’ αυτόν τόν ντυβιτάρη,
Πούναι βαλής στα Γρεββενά, ντερβέναγας στα Χάσια».
«Παιδιά μ’, αν θέλτε κόψιμο καί θέλτε νά χαθήτε,
’Ελάτε νά σάς κόψω ’γώ καί νά σάς παραχώσω,
Νά δώσω καί μνημόσυνα εις όλους τούς παπάδεςΝ’ ακούσουν χώραις καί χωριά, χωριά καί βιλαέτια,
Νά πουν ό Τότσκας λύσσαξε καί τρώγ’ τά παλληκάρια».
Τόν λόγο δέν άπέσωσε, ή όμιλιά βαστοϋσε,
Τό καραοϋλ’ έφώναξε, τό καραούλι κράζει«Πολλή Τουρκιά μάς έρχεται, μπέϊδες καί άγάδες,
Άφήτέ τους, ας έρχονται κ’ ημείς τούς καρτερούμε.
Πιάστε, παιδιά, τό στένωμα, βάλτε τους μές στήν μέση,
Κι’ άπέ γιουρούσι κάμετε, σφάξετε τούς άγάδες.
Νά διοΰν τού Τότσκα τό σπαθί, τού Νάκα τό τουφέκι,
Βοήθ’ 'Αϊλιά τού Μπουρμπουτσκό1 κι’ άπό τήν Σαμαρίνα,
Τούς Τούρκους νά χαλάσωμε, τσ’ έχτρούς τής πίστεώς μας,
Πού τυραννοϋν τ’ αδέλφιά μας, πού σφάζουν τά παιδιά μας»2.
Παράλληλα μέ τούς άνωτέρω, έδρασαν εις τήν περιοχήν Βλάστης,
Σιατίστης, Καστοριάς, Κοζάνης μέχρι τής ’Εδέσσης οί έκ Βλάστης κα
ταγόμενοι άρματολοί Βράκας καί Ντόκος3. Πολυάριθμα ύπήρξαν τά άν1 Μπουρμπουτσκό, χωρίον εις τά σύνορα Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου.
Τώρα λέγεται Έπταχώρι. 'Υπάρχει έκεΐ εκκλησία τού Προφήτου Ήλία, όπως καί είς τήν
Σαμαρίναν, τής οποίας τήν βοήθειαν επικαλείται ό Τότσκας.
2 Passo w, ê.ù. σ. 19-20.
“Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 69. Απόγονοι κτηνοτρόιροι τού Ντόκου διασώ
ζονται £ως σήμερον εις Βλάστην.
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δραγαθήματά των καί ή δράσις των άφήκεν εποχήν είς τήν Δυτικήν Μα
κεδονίαν. Δέν γνωρίζομεν λεπτομέρειας περί τής δράσεώς των, άλλ’ έδολοφονήθησαν άμφότεροι μεταξύ των έτων 1785-1790 είς τήν γεννέτειράν
των ύπό του άδελφοϋ των Γαλάνη δι’ άγνωστον αιτίαν, εκτοτε δέ ούδείς
αρματολός ή σημαίνων κλέφτης ήδυνήθη νά σταθή είς τήν εντεύθεν τού
Αλιάκμονος ορεινήν περιοχήν άπό Πισοδερίου μέχρι Σιατίστης (ΒίτσιΣινιάτσικον)1.
’Άλλος αρματολός έκ τής πέραν τού Αλιάκμονος Δυτικής Μακεδονίας
είναι ό Γιάννης Πρίφτης ή Παπανικολάου άπό τήν κτηνοτροφικήν κωμόπολιν τής Δυτικής Μακεδονίας, τήν Σαμαρίναν, καταγόμενος2. Έναλλάσσων, όπως κατά κανόνα συνέβαινε μέ τούς έπιφανεστέρους "Ελληνας πολεμιστάς τής εποχής, τόν ρόλον τού αρματολού μέ τόν τού κλέφτη, εστάθη
αμείλικτος διώκτης των αλβανικών συμμοριών, τών Αλβανών ντερβεναγάδων καί όλων τών Τούρκων δυναστών τής περιφερείας του, οί δέ ραγιά
δες αύτόν εΐχον προστάτην διά τήν περιστολήν τών υπερβασιών τών άσκουμένων ύπό άπλήστων φεουδαρχών. Συλλαβών μεταξύ Κερασόβου καί Σαμαρίνας τόν Αλβανόν Χασάν άγαν, έκρέμασε άπό εν δένδρον είς τόν δρό
μον ώς παράδειγμα, διά νά τρομοκρατήση τούς Αλβανούς, οί όποιοι μά
λιστα παροιμιωδώς έφοβέριζον τά άτακτοΰντα τέκνα των μέ τό «ερδε Γιάννη
Πρίφτε δέ τέ πρέϊ κόκα» — θά ελθη ό Γιάννης τού Πρίφτη νά σέ πάρη τό
κεφάλι.
Ό Παπανικολάου διηγείται ότι ό Αλβανός κακοποιός Έλιούζ εΐχεν
ενεργήσει έπιδρομήν εις τήν περιοχήν Κοζάνης, έλαφυραγώγησε διάφορα
χωρία, διήρπασε ποίμνια άπό τό Περιβόλι καί ήτοιμάζετο νά πράξη τά
ίδια καί εις τήν Σαμαρίναν. Ό Γιάννης Πρίφτης αντιμετώπισε τόν Έλιούζ3
1 Κασομούλη, έ.ά. τ. 1, σ. 51. Δυστυχώς τά τουρκικά άρχεϊα τής Καστοριάς,
πολυτιμότατα είς πληροφορίας διά τήν περιοχήν εκείνην, άπετεφρώθησαν έξ άμελείας
τών άρμοδίων αρχών κατά τό έτος 1943 πριν μελετηθούν καί μεταφρασθοϋν. 'Ο γράφων
δυστυχώς ελαβε γνώσιν τής ύπάρξεως τών αρχείων μετά τήν πυρκαϊάν. Άπωλέσθησαν
οϋτω μνημεία γραπτά τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, πολύτιμα διά τήν επιστήμην καί
τήν έθνικήν μας ιστορίαν, διότι, έξ όσων γνωρίζω, όλίγας εχομεν πληροφορίας περί τής
τουρκοκρατίας διά τήν τόσον σημαντικήν αυτήν περιοχήν, μεγάλης έκτάσεως τότε.
1 Wace-To m ρ s ο n, The nomads of the Balcans, σ. 148 κ.έ. B α κ α λ οπ ο ύ λ ο υ, 'Ιστορικοί ερευναι έν Σαμαρίνη, «Γρηγόριος ό Παλαμάς», 1937. Παπανικ ο λ ά ο υ, Δύο τραγούδια τής Σαμαρίνας, Λαογραφία Δυτ. Μακεδονίας, είς περιοδικόν
«Σήμερα», τ. 7 (1960) 20.
3 'Ο Παπανικολάου κατέγραψεν ολόκληρον τό τραγούδι τοϋ Πρίφτη, όπως
διεσώθη μέχρι τέλους είς τό στόμα τοϋ λαοϋ τής περιοχής εκείνης, ολίγον όμως παρεφθαρμένον, νομίζω, είς τό τέλος.
«Τρεις περδικούλες κάθονταν απάνω άπό τό Σμόλκα
μοιρολογούσαν κι* έλεγαν, μοιρολογούν καί λένε.
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νικηφόρος καί μετά τριήμερον μάχην, έξηνάγκασε τούτον νά άποσυρθή
εις τήν ’Αλβανίαν. Ό Πρίφτης έδολοφονήθη έξ άντιζηλίας άπό συμπατριώ
την του εις τήν Σαμαρίναν.
Οί έπιστρέφοντες εκ τής Πελοποννήσου μισθοφόροι τής Τουρκίας
’Αλβανοί, μετά τήν καταστολήν τής Έπαναστάσεως έκεΐ (Όρλωφικά)
διεσκορπίσθησαν εις ολόκληρον τήν Κεντρικήν, ιδία δέ εις τήν Δυτικήν
Μακεδονίαν, διαπράττοντες φόνους, ληστείας, διαρπαγάς καί έκβιασμούς
κατά των Ελλήνων. ’Ιδιαιτέρως οί αρχηγοί των Μπίκο καί Μπεκίρ Τζο
γαδόρος, ό μετέπειτα άρχισωματοφύλαξ του Άλή Τεπελενλή, καί ό Νουμάν, έλεηλάτησαν τάς περιοχάς Όστρόβου, Φλωρίνης, Εδέσσης καί Κο
ζάνης (Σαρηγκιόλ) ληστεύσαντες τά πάντα1. Ό σουλτάνος, άγανακτήσας
διά τήν αύτόχρημα ληστρικήν δράσιν των συμμοριτών αυτών πού εΐχεν
έξαποστείλει έναντίον τής δυστυχούς Πελοποννήσου, έξέδωκε έπανειλημμένως διαταγάς διά τήν περιστολήν τού κακού άνευ όμως άποτελέσματος. Τελικώς άπέστειλε τόν ναύαρχον Τζεταερλή Γαζή Χασάν πασδν, όστις
άποβιβασθείς εις τήν Καβάλαν καί πορευθείς προς νότον κατώρθωσε καί
τή συνεργασία τών Ελλήνων άρματολών νά έκκαθαρίση τήν Μακεδονίαν,

Τ’ εϊν’ τά μπαϊράκια πούρχονται άπ’ τού Ρωμηοϋ τή ράχη;
’Αφήστε τους κι’ άς έρχονται νάρθούνε παραδώθε.
Σαν ζώνει ό Γιάννης το σπαθί καί παίρνει τό ντουφέκι
καί πιάνει τόν ανήφορο σαν άξιο παλληκάρι
κι’ ή μάνα του άπό κοντά τόν σκούζει καί φωνάζει
πού π$ς Γιάννη μ’ μοναχός δίχως κανέν’ κοντά σου;
Ό Γιάννης χαμογέλασε ταράζει τό κεφάλι.
Πού πάτε σκυλαρβανιτιά καί σκυλοκολωνιάτες;
Δέν εϊν’ εδώ ή Κόζιανη δΓ είν’ ή Άλασσώνα
έδώ τό λένε Σμόλικα, τό λένε Σαμαρίνα
έδώ ναι ό Γιάννης άμπροστά, Γιάννης Παπανικόλα,
πούναι μπαϊράκι στά βουνά, μπαϊράκι καί στούς κάμπους
’Άφησ’ Έλιούζ τά πρόβατα τά Περιβολιώτικα,
έμεϊς δέν σέ πειράζουμε άπ’ τό δικό σου τόπο
καί πιάστηκαν στον πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες».
Ό ΙΙαπανικολάου κατέγραψε καί άλλο τραγούδι άναφερόμενον σ’ ενα 'Ισμαήλ άγά,
δυνάστην τής περιοχής Ντοτσικού, πού τελικώς έξηναγκάσθη νά φύγη.
«Δέν σάρεσε Σμαήλ άγά Φούρκα καί Σαμαρίνα,
μόν’ γύρευες καί τό Ντοσκό, νά πάρς’ αρματολίκι
κι’ οί κλέφτες σέ καρτέρεσαν, ψηλά στήν πέτρα πάνω"
Σμαήλη ρίξε τ’ άρματα, τό πώς νά ξαρματώσω
εγώ μ’ ένας Σμαήλ άγάς, στήν Πόλη ξακουσμένος,
μήν είμαι νύφ’ νά προσκυνώ καί χέρια νά φιλήσω»
1 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σ. 103-108.
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Θεσσαλίαν καί Πελοπόννησον άπό τούς επιδρομείς αυτούς1.
Ώς άνωτέρω έξεθέσαμεν, μετά τον θάνατον του Ζήδρου καί λόγω τής
άκαταλληλότητος τοΰ υίοϋ του Φώτη, διεδέχθη αύτόν εις τό άρματολίκι
ό Πάνος Τσάρας, είς έκ των καλυτέρων πολεμιστών του. 'Η διαδοχή όμως
αυτή προεκάλεσε τό μίσος τοϋ συντρόφου του Βλαχοθόδωρου, όστις καί
άπεσχίσθη άκολουθούμενος άπό ολίγους άνδρας καί έσχημάτισε ιδιαίτε
ρον σώμα. Ό Τσάρας κατήγετο άπό τήν περιοχήν Χασίων τής Δυτικής
Μακεδονίας- ήτο γενναίος πολεμιστής καί τιμίου χαρακτήρος, άλλ’ έστερειτο πολιτικότητος καί δυσκόλως προσηρμόζετο πρός τάς περιστάσεις2.
'Ως έκ τούτου ήλθε ταχέως εις σύγκρουσιν μέ τούς κοτζαμπασήδες, τινές
τών οποίων, πρός προαγωγήν τών οικονομικών των συμφερόντων, προσεπάθουν κατά τινα τρόπον να συμβιβάζωνται μέ τήν τουρκικήν διοίκησιν καί
τούς 'Αλβανούς ντερβεναγάδες, τούς οποίους είχε διορίσει ό Άλή Τεπελενλή πασάς, γενικός έπόπτης τών ντερβενίων τής Ρούμελης καί λίαν αγα
πητός τήν έποχήν έκείνην εις τόν σουλτάνον. Οί κοτζαμπασήδες τής πε
ριοχής Έλασσόνος, συνεννοηθέντες μέ τόν δυσηρεστημένον Βλαχοθόδωρον, επί τή ύποσχέσει δτι θά έπειθον τόν Άλή Τεπελενλήν νά διορίση
αυτόν αρματολόν τής περιοχής, άπεφάσισαν νά δολοφονήσουν τόν Πάνον
Τσάραν. Ό Βλαχοθόδωρος έπιτυχών κατάλληλον ευκαιρίαν, καθ’ ήν άπουσίαζον οί οπαδοί τού Τσάρα, έδολοφόνησε πλήξας αύτόν έκ τών όπισθεν,
καθ’ ήν στιγμήν εισήρχετο είς τήν οικίαν του, παρουσιάσας δέ διορισμόν
τού Άλή Τεπελενλή, άνέλαβε τό άρματολίκι.
Τά τέκνα τοΰ δολοφονηθέντος Τσάρα, Κώστας καί Νίκος, καθώς καί
οί όπαδοί του, ήναγκάσθησαν τότε νά καταφύγουν είς τό γειτονικόν άρμα
τολίκι τών Λαζέων, όπου εδρον φιλοξενίαν καί προστασίαν. ’Εκεί ώμοσαν
έκδίκησιν κατά τοΰ δολοφόνου καί διά νά παρουσιάσουν τόν Βλαχοθόδωρον ανίκανον είς τήν τουρκικήν διοίκησιν, ήρχισαν νά προβαίνουν εις
φοβεράς ληστείας καί ταραχάς καθ’ όλην τήν εκτασιν τοΰ άρματολικιοΰ,
τάς οποίας δεν κατώρθωσαν νά έμποδίσουν ό Βλαχοθόδωρος, οί φίλοι του
κοτζαμπασήδες ώς καί οί συμπράττοντες μετ’ αύτών Αλβανοί ντερβεναγάδες.
'Ο δεύτερος υιός τοΰ Πάνου Τσάρα, ό Νίκος Τσάρας, ό διάσημος καταστάς ώς κλέφτης καί πειρατής Νικοτσάρας, άνέλαβεν έν τώ μεταξύ δράσιν, έξελιχθείς ταχέως εις αρχηγόν περιωπής καί κύρους. Ευγνώμων πρός
τούς προστάτας του αρματολούς Λαζέους, αφελής καί γενναίος, άποφασιστικός, μέ άρίστην συμπεριφοράν πρός τούς συμπολεμιστάς του, περι1 Las ca ris, Salonique à
Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας,
στην Ανατολική Μακεδονία καί
2 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1,

la fin du XVIIIe siècle, σ. 37 κ.έ. Μ έ p τ ζ ι ο υ,
σ. 426 κ.έ. Βασδραβέλλη, ΤΙ Άρβανιτοκρατίσ
ή καταστολή της, «Σερραϊκά Χρονικά» τ. 3 (1959).
σ. 40, 66.
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φρονών τον δολοφόνον τού πατρός του Βλαχοθόδωρον, είχε γενικωτέρας
βλέψεις καί έτρεφε μεγάλα όνειρα. Ζηλωτής των κατορθωμάτων του θαλασσομάχου Λάμπρου Κατσώνη καί τοϋ Καπετάν Άνδρίτσου1, πατρός
τοϋ Όδυσσέως Άνδρούτσου, άντετάχθη εις τά σχέδια του Άλή Τεπελενλή,
έπιθυμούντος νά κυριαρχήση έπί τής Θεσσαλίας καί τής Δυτικής καί Κεν
τρικής Μακεδονίας διά τής υποταγής ή έξοντώσεως των πολεμικών άνδρων
των περιοχών αύτών. Τινές έκ των αρματολών συνεβιβάσθησαν ή ύπετάγησαν, άλλ’ ό αγέρωχος Νικοτσάρας μέ τούς τέσσαρας αδελφούς Λαζέους,
συγκεντρωθέντες εις περιοχήν τινα τού Όλύμπου, άπεφάσισαν τήν έναρξιν
άγώνος συστηματικού καί άποφασιστικοΰ κατά τού Άλή Τεπελενλή. Προς
τούτο έθεώρησαν σκόπιμον νά μεταφέρουν τάς οικογένειας των προς ασφά
λειαν εις τάς Βορείους Σποράδας2 3(Σκόπελον καί Σκιάθον) καί τήν χερσό
νησον τής Κασσάνδρας, αυτοί δέ δρώντες κατά ξηράν καί θάλασσαν, κα
τά τάς περιστάσεις, κατέστησαν εντός ολίγου τό φόβητρον τών Τούρκων
καί τών ’Αλβανών ντερβεναγάδωΆ
Κατά τό έτος 1795, ό Νικοτσάρας έπί κεφαλής τών οπαδών του ένήργησεν επιδρομήν εις τάς άκτάς τού Παγασητικοΰ κόλπου, συνέλαβεν όσα
πλοιάρια εύρεν εκεί καί έξωπλίσας ταΰτα ήρχισε ν’ άσκή τήν πειρατείαν,
επιτιθέμενος καί λαφυραγωγών διερχόμενα πλοία καί παραλίους οικισμούς.
Ό τουρκικός στόλος έξήλθεν εις καταδίωξιν, άλλ’ αύτοί καλύπτοντες τά
πλοιάριά των μέ πρασινάδας κατώρθωνον ν’ άποβιβάζωνται εις τήν ξηράν
καί νά διαφεύγουν.
Ό σουλτάνος ήναγκάσθη νά λάβη αύστηρά μέτρα διώξεως4 κατά τών
αμφιβίων αύτών πολεμιστών καί διέταξε τόν μουτεσαρίφην τού σαντζακιού
Ίωαννίνων Άλή Τεπελενλή πασάν καί τόν άρχιναύαρχον βεζίρην Χουσεΐν
πασάν νά καταδιώξουν καί έξοντώσουν τούς πειρατάς. Ό Τούρκος άρχιναύαρχος άπέστειλεν εναντίον των ταχύπλοα καταδιωκτικά, τά λεγάμενα
«κυρλαγκίτς» (χελιδόνια), τά όποια έπέτυχον νά συλλάβουν τά πειρατικά,
κενά όμως κλεφτών, οϊτινες κατώρθωσαν νά διαφύγουν πλήν πέντε, οϊτινες
συλληφθέντες άπεκεφαλίσθησαν.
1 Κασομούλη, ε.ά. τ. I σ. 40, 66.
2 ’Εδώ εχει τήν θέσιν του τό διασωθέν ύπόλειμμα δημοτικού τραγουδιού:
«Στή Σκιάθο καί τή Σκόπελο ποτέ κατής δέν κρένει,
τ’ είναι λημέρι τού Σταθά, βίγλα τού Νικοτσάρα»
Βλαχογιάννη, ύποσημ. εις Κ α σ ο μ ο ύ λ η ν, ε.ά. τ. 1, σ. 47.
3 Ό Κασομούλης μάς πληροφορεί οτι ό Νικοτσάρας μαζί μέ τούς Λαζέους είχον
700 πολεμιστάς τήν έποχήν εκείνην. Δύναμις λίαν σημαντική καθώς ήσαν έξησκημένοι
καί σκληραγωγημένοι. Εις ουδεμίαν άλλην ελληνικήν περιοχήν συναντώμεν τόσον ισχυ
ρός ομάδας κλεφτών κατά τήν προεπαναστατικήν αύτήν περίοδον.
4 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σ. 109.
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'Ο Νικοτσάρας, μετά τήν απώλειαν των πειρατικών, έπανελθών εκ
νέου εις τον Όλυμπον έπανήρχισε τήν δράσίν του, εις εποχήν κατά τήν
οποίαν οί υιοί τοϋ Άλή Τεπελενλή Βελή καί Μουχτάρ, οί όποιοι είχον
άναλάβει τήν δίωξιν καί διάλυσιν των άρματολών του Όλύμπου, δέν είχον
κατορθώσει να παρουσιάσουν σημαντικός επιτυχίας. Έξ άλλου ενεκα των
προστριβών, τάς οποίας είχε δημιουργήσει ό Άλή Τεπελενλής μέ τούς
Γάλλους είς τήν Πρέβεζαν καί τήν Πάργαν, δέν ήτο πρόσφορον τό έδαφος
καί δΓ άγώνας κατά τών ίσχυροποιηθέντων άρματολών τής περιοχής του
Όλύμπου καί τής Δυτικής Μακεδονίας. Πονηρώς σκεπτόμενος ό ’Αλβανός
σατράπης, άπεφάσισε νά συνδιαλλαγή μέ τούς αρματολούς καί ν’ αναγνώ
ριση τά άρματολίκιά των, έπιφυλασσόμενος νά στραφή είς προιτην εύκαιρίαν εναντίον των. Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην παρώτρυναν τον Τεπελενλήν οί ’Αλβανοί ντερβεναγάδες καί άλλοι προστατευόμενοι, άντιλαμβανόμενοι οτι δέν ήτο τότε εύκολος ή διάλυσις τών ισχυρών άρματολικών
σωμάτων.
Είς τήν περίστασιν αυτήν ό Νικοτσάρας ήρνήθη ν’ άναλάβη προσωπικώς τό άρματολίκι του διά λόγους γοήτρου καί άπεσύρθη είς τήν πατρίδα
του, άφου διεμοίρασεν αυτό μεταξύ τών οπαδών του Ταμπάκη, Μάντζαρη,
Κυριάκου καί Γούλα Δράσκου. Οί Λαζέοι έκράτησαν τά ίδικά των, ό Ραδενιώτης τής Κατερίνης, ό Τσακνάκης του Πλαταμώνος, ό Τζαχείλας τής
Ραψάνης, ό Μπιζιώτας τών Σερβίων, ό Σαλταπήδας τήν περιοχήν Χασίων,
ό Καρατάσιος τής Βέροιας καί ό Γάτσος τής ’Εδέσσης.
Δέν έχομεν συγκεκριμένος πληροφορίας διά τόν αντίκτυπον, τον όποιον
εσχον έν Μακεδονία έπί τών άρματολών καί κλεφτών τά κηρύγματα τοϋ
Ρήγα Βελενστινλή, τοϋ όποιου οί κυριώτεροι στενοί συνεργάται κατήγοντο
έκ Μακεδονίας1. Είναι όμως γεγονός οτι ό ενθουσιώδης φοιτητής τής ια
τρικής έκ Καστοριάς καί έκ τών επιτελών τοϋ Βελεστινλή ’Ιωάννης Εμμα
νουήλ, ώς διεπιστώθη κατά τήν γενομένην μετά τήν σύλληψίν των άνάκρισιν
υπό τών αύστριακών άρχών2, μετέβη είς τήν Σιάτισταν, πατρίδα τής μητρός
του καί διένειμε έκεΐ τό επαναστατικόν τραγοΰδι «ώς πότε παλληκάρια θά
ζοΰμε στή σκλαβιά» κ.λ.π. καί τάς άλλας επαναστατικός προκηρύξεις τοϋ
Ρήγα. 'Η προκληθεϊσα επαναστατική ζύμωσις είς τήν Μακεδονίαν έκ τοϋ
κηρύγματος τοϋ Ρήγα καί ή επικοινωνία τών βορείων ελληνικών έπαρχιών
μέ τάς 'Ηγεμονίας τοϋ Δουνάβεως καί τήν Αυστρίαν, εσχεν άπήχησιν με
ταξύ τοϋ λαοϋ. 'Η ταχεία όμως σύλληψις τοϋ άρχηγοϋ καί τών συνεργατών
1 Λ ά μ π ρ ο υ, Λόγοι καί άρθρα, σ. 498. Em. Legrand, Documents iné
dits concernant κ.λ.π., σ. 15. Γ. Λ αΐ ο υ,Ό Ελληνικός Τύπος τής Βιέννης κ.λ.π,, σ.5, 6.
Τοΰ α ύ τ ο ΰ έν «Δελτίω Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας», τ. 12 (1958) 202 κ.έ.
2 Legrand, ε.ά. σ. 91, 92 εγγρ. 15.
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του καί ό μαρτυρικός θάνατος των περισσοτέρων εις τό Βελιγράδιον παρημπόδισαν πάσαν περαιτέρω έκδήλωσιν.
Μετά τήν υποταγήν τών Σουλιωτών, πλεϊστοι έκ των άρματολών τής
Στερεός, ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας ήλθον εις επαφήν μέ τον
σατράπην των Ίωαννίνων καί άλλοι μέν έπροσκύνησαν, άλλοι δέ συνέπραξαν μετ’ αυτοί). Μερικούς, τούς μάλλον επιφανείς, προσεκάλεσεν ό Τεπελενλής εις ’Ιωάννινα, νά τούς γνωρίση έκ τού πλησίον καί να τούς περιποιηθή, πολλά τά κακά διαλογιζόμενος κατ’ αύτων ό πονηρός ’Αλβανός φύλαρ
χος. 'Ο Νικοτσάρας άποσυρθείς έν τω μεταξύ καί διάγων εν ήσυχία, άλλα
πολλά σχέδια εχων κατά νουν κατά τής ύπούλου πολιτικής καί τής πράγματι
κραταιάς έπιβολής τού Τεπελενλή, εθεώρησε σκόπιμον νά μεταβή εις ’Ιωάν
νινα, όπου πράγματι ετυχεν υποδοχής καί φιλοξενίας.
Δέν παρήλθεν όμως πολύ διάστημα καί ό πολεμιστής του Όλύμπου
έπετέθη δι’ άγνωστον αιτίαν κατ’ άξιωματούχου τής αύλής του Τεπελενλή,
άφησεν αυτόν ήμιθανή καί παραλαβών ολίγους πιστούς συντρόφους του,
διωκόμενος δέ κατά πόδας άπό τά όργανα τού Άλή, κατέφυγεν εις τον Βάλ
τον καί έκειθεν διά Ραδοβιζίου, Τζουμέρκων καί Άσπροποτάμου, εφθασεν
εις τον ’Όλυμπον, σκοπών ν’ άρχίση νέους αγώνας κατά τού Τεπελενλή1.
Κατά τό έτος 1804 αί διπλωματικοί σχέσεις Ρωσίας καί Τουρκίας
ήσαν έκ νέου τεταμένοι. Οί "Ελληνες άρματολοί καί ό ελληνικός λαός
ήρχισε καί πάλιν ν’ άναθαρρή παρ’ όλας τάς απογοητεύσεις καί τά παθήματα
τού παρελθόντος. Είναι ή έποχή, κατά τήν όποιαν παρατηρεΐται έντονωτάτη
επαναστατική κίνησις μεταξύ τών άρματολών καί κλεφτών τής Στερεός
Ελλάδος, τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας. 'Η Ρωσία ποικιλοτρόπως
ύπεκίνει κατά τής αντιπάλου της Τουρκίας όχι μόνον τούς Έλληνας πολε
μικούς άνδρας καί τον ελληνικόν λαόν, άλλά καί τούς βορείους γείτονας
τής Βαλκανικής Χερσονήσου, άποβλέπουσα πρωτίστως εις πολιτικά ώφέλη2.
Οί "Ελληνες πολλά άνέμενον έκ τοϋ μέλλοντος νά έκκραγή ρωσοτουρκικου πολέμου, διότι ή Ρωσία ύπήρξε κατά τήν εποχήν έκείνην μόνιμος
προστάτης τής ελευθερίας καί τής ’Ορθοδοξίας. Ό Νικοτσάρας, συμπράτ1 Είναι άληθές δτι ό Άλή Τεπελενλής έχρησιμοποίησε πολλάκις τούς "Ελληνας
αρματολούς, διά νά έπιτύχη εις τά σχέδιά του, δηλαδή νά ύπονομεύση τήν άκεραιότητα
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ίδρύων ανεξάρτητον Αλβανικόν κράτος μέ περαιτέρω
βλέψεις, πρέπει δέ νά όμολογηθή οτι ή συνεργασία άρματολών καί Άλή Τεπελενλή
συνετέλεσεν έπί τι διάστημα εις τήν ένίσχυσιν τοϋ ελληνικού άρματολισμοϋ. "Οταν όμως
τά συμφέροντα τοϋ Άλή ήλλαξαν, έστράφη κατά τών άρματολών καί έπροξένησε μεγάλην
φθοράν εις αύτούς. Πρβλ. Νικηφ. Μοσχοπούλου, Ιστορία τής Ελληνικής
’Επαναστάσεως κατά τάς τουρκικός πηγάς, σ. 186 κ.έ.
2 Τερτσέτη, Αυτοβιογραφία τοϋ Κολοκοτρώνη, σ. 29. Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η,
Κλέφτες τοϋ Μόριά, σ. 142.
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των μέ τούς φίλους του Λαζέους καί διιδών εύνοϊκήν τήν κατάστασιν, άναδιωργάνωσε ταχέως τό σώμα του καί προέβη εις τήν έκδίωξιν όλων των’Αλ
βανών ντερβεναγάδων, άλλ’ ή έπακολουθήσασα συνεννόησις μεταξύ Ρώ
σων καί Τούρκων1, άφησεν έκθετον τήν τοιαύτην άρματολικήν έξέγερσιν
καί ό Άλή Τεπελενλής άπεφάσισε νά τούς έξολοθρεύση τήν φοράν αύτήν2.
Καί ναι μέν εντός ολίγου έπανήρχισαν αί έχθροπραξίαι μεταξύ Ρώσων καί
Τούρκων καί ρωσική μοίρα υπό τον ναύαρχον Δημήτριον Σενιάβιν είχε
καταπλεύσει είς τό Αίγαΐον, άλλ’ ό Άλής άπέστειλε μεγάλας δυνάμεις εις
τόν ’Όλυμπον, α'ίτινες ήνάγκασαν τον Νικοτσάραν καί τούς άλλους πολε
μικούς άνδρας τής περιοχής νά έπιβιβασθοϋν πλοιαρίων καί νά καταφύ
γουν εις τάς Βορείους Σποράδας άποφασισμένοι νά συνεχίσουν τόν άγώνα.
Ό Σενιάβιν, καταλαβών τήν νήσον Τένεδον3 κατά τό έτος 1807, άφ’
ού προηγουμένως κατεναυμάχησε τόν τουρκικόν στόλον, έκάλεσε διά προκηρύξεώς του τούς "Ελληνας άρματολούς νά ένισχύσουν τόν άγώνα, ύποσχεθείς πλεΐστα άνταλλάγματα4. Φαίνεται δέ ότι πολλοί άρματολοί, καί
ιδιαιτέρως Στερεολλαδίται καί Μακεδόνες, εσπευσαν τότε είς τήν Τένεδον
καί άντέστησαν έρρωμένως κατά τήν μετά τήν άποχώρησιν των Ρώσων έπιχειρηθεισαν άνακατάληψιν τής νήσου υπό των Τούρκων5. Διεσώθη ρίμα
συνταχθεΐσα άπό τόν έκ Κύμης τής Εύβοιας εμποροπλοίαρχον Τ. Δ. Ξουρήν,
παρευρεθέντα είς τήν Τένεδον, τής όποιας παραθέτομεν άπόσπασμα, χα
ράκτη ρίζον τά γεγονότα τής έποχής έκείνης.
Πό Μακεδόνοι πλέον καλοί καί πλέον διαλεγμένοι
καί στό ντουφέκι είμαστε όλοι μαθημένοι
καί στό σπαθί καλύτερα είμαστε σπουδασμένοι.
Οί Τούρκοι είναι περισσοί, μεΐς λίγοι Μακεδόνοι,
πάλιν δέν τούς φοβούμαστε, τ’ αύτί μας δέν ιδρώνει.
"Ολη ή Πόλη νά έλθή μέ τή Γενιτσαρία
δέν είναι τρόπος νά έβγή μέ τή Μακεδονία.
Οί Μακεδόνες ξακουστοί στον κόσμο παινεμένοι
μόλον τόν Τούρκο πολεμούν σήμερον οί καϋμένοι

1 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 59.
2 Παπαρρηγοπούλου, ε.ά., τ. 5 μ.β', σ. 219.
Άάσκαρι, Έλληνες καί Σέρβοι κατά τούς άπελευθερωτικούς των άγδνας κ.λ.π.,
σ. 39.
4Κανδηλώρου, Ό άρματολισμός τής Πελοπόννησου, σ. 353, ένθα καί ή προκήρυξις του Σενιάβιν.
5 Δελτίον 'Ιστορικής kuì Εθνολογικής Εταιρείας, τ. 1, σ. 462 κ.έ.
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Οί Μακεδόνες σήμερον θέλουν νά άρχινήσουν
κορμιά καί κεφάλια την χώραν να γεμίσουν
ώς τον λαιμόν νά έρθουνε όλοι τους εις τό αίμα
όπίσω δέν γυρίζουνε τα έχουν όρκωμένα.
Τά τούρκικα σαν είδανε Συνέβης πώς ριβάρει
κανένα δέν έπρόφθασε άγκουρα νά σαλπάρη1.
Ή προκήρυξις του Σενιάβιν καί ή κάθοδος των Ρώσων εις τήν Βλαχίαν,
αλλά καί ό ένθουσιασμός, οστις κατέλαβε τούς 'Έλληνας άρματολούς,
δέν ήτο δυνατόν ν’ άφήση άνεπηρέαστον τον τολμηρόν καί πολλά διαλογιζόμενον Νικοτσάραν. Δέν είναι έξηκριβωμένον, αν μετέβη αύτοπροσώπως
εις τήν Τένεδον ή έπεκοινώνησε δι' άπεσταλμένων μέ τόν Σενιάβιν. Δέν
είναι επίσης έξηκριβωμένον, αν ό Νικοτσάρας εκτός τής άναταραχής, τήν
όποιαν έπεφύλασσεν εις τούς Τούρκους2, ώς κατωτέρω θά έκτεθή, έσκόπει
νά κατευθυνθή εις τήν Σερβίαν πρός ένίσχυσιν τής υπό τόν Καραγιώργην
έκκραγείσης έπαναστάσεως των Σέρβων3 ή καί πρός τάς 'Ηγεμονίας του
Δουνάβεως, ϊνα ένωθή μέ τούς ύπηρετοϋντας συμπατριώτας του εις τά στρα
τεύματα των Ηγεμονιών.
Τεθείς επί κεφαλής άρματολικοϋ σώματος συγκειμένου έκ Μακεδόνων, Θεσσαλών, Στερεοελλαδιτών καί τινων ’Αλβανών4 καί έπιβιβασθείς
1 Ή κακότεχνος αύτή ρίμα όμιλεϊ εύγλώττως διά τήν ανδρείαν καί τήν πολεμικήν
τέχνην τών έκ Μακεδονίας πολεμιστών συμπραξάντων μέ τόν ρωσικόν στόλον κατά τάς
έπιχειρήσεις τοϋ Βορείου Αιγαίου.
2 Βλέπε λεπτομέρειας καί κριτικήν τών πηγών εις Βασδραβέλλη ν, 'Αρμα
τολοί καί Κλέφτες, σ. 35 κ.έ.
3 Δέν υπάρχουν σερβικαί πηγαί διά τόν Νικοτσάραν, έξ όσων γνωρίζω, ένφ άφθονοϋν διά τόν Γεωργάκην Όλύμπιον. Οί Ρώσοι έξεμεταλλεύθησαν τήν συμπάθειαν τοΰ
έλληνικοϋ λαοϋ υπέρ τοΰ άπελευθρωτικοΰ άγώνος τών Σέρβων (Λ ά σ κ α ρ ι, έ.ά., σ. 38).
Ό Σ ά θ α ς άναποδείκτως ύποστηρίζει ότι ό Νικοτσάρας μετέβη είς τήν Τένεδον (Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 579 κ.έ.). Ό Ίγγλέσης είς τό εργον του τά «’Αρματολίκια
καί ό ήρως Νικοτσάρας», σ. 21, άντιγράφει τόν Σάθαν.
4 Ό Κ. Σ ά θ α ς άναβιβάζει τούς πολεμιστάς τοϋ Νικοτσάρα είς 550 (έ.ά. σ. 579 κ.έ.).
ΌΚασομούλης ύπολογίζει ότι οί πολεμισταί άνήρχοντο είς 320, έξ ών 200 "Ελλη
νες καί 120 ’Αλβανοί άκολουθήσαντες τόν Νικοτσάραν ώς διακεκριμένον ήρωα (ε.ά. τ. 1,
σ. 61 κ.έ). Τά ύπό τοϋ Καμπούρογλου (’Αρματολοί καί Κλέφτες, σ. 101) είναι
μυθιστορηματικά καί έντελώς αυθαίρετος ή πληροφορία ότι έγένετο συνέλευσις τών αρ
ματολών είς τό Καρπενήσι, ένθα άπεφασίσθη ή πρός Σερβίαν έξόρμησις τοϋ Νικοτσάρα.
’Εδώ έχουν τήν θέσιν των δύο κλέφτικα τραγούδια τοϋ Νικοτσάρα (Ν. Πολίτη,
Έκλογαϊ από τά τραγούδια τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ, Άθήναι 1925, σ. 66).

1.
Τρία κομμάτια σύννεφα στόν Έλυμπο στή ράχη
τόνα βαστάει τή δροσιά, τ’ άλλο βαρύ χαλάζι
τό τρίτο τό μαυρότερο, τήν θάλασσα ώγναντεύει.
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πλοιαρίων εις τάς Βορείους Σποράδας, άφίχθη εις τον κόλπον του ’Ορφανού,
πιθανώς πλησίον του χωρίου Σταυρός τής Χαλκιδικής, ένθα άναπετάσας
τάς σημαίας του κατηυθύνθη προς Ζίχναν1 καί Βέτερναν, σκοπών έκεΐθεν
να διαβή τον Αίμον. 'Η έπιχείρησις αύτή κατά τήν γνώμην μας έγένετο
μάλλον κατά τάς άρχώς τής άνοίξεως του 1807, εποχήν κατάλληλον δι’
εκστρατείαν2, καίτοι εις τάς οροσειράς τής Κερκίνης καί τοϋ Μπόζ Ντάγ
αργεί ή τήξις των χιόνων, ώς συνέβη καί έν προκειμένω.
Τό έγχείρημα ύπήρξε γενναίου άνδρός άπόφασις άλλ’ εξαιρετικά τολ
μηρόν. Οί Τούρκοι εγκαίρως άντελήφθησαν τάς κινήσεις τοΰ σώματος
τοϋ Νικοτσάρα, παρ’ όλον ότι διήλθε κατά τήν πορείαν του εκ πυκνοκατωκημένων άμιγώς ελληνικών περιοχών τής ’Ανατολικής Μακεδονίας.
Ό βαλής τών Σερρών ’Ισμαήλ μπέης συνεκέντρωσεν όλας τάς διαθεσίμους
δυνάμεις τοϋ τουρκικοΰ στρατοΰ, θορυβηθείς έκ τοϋ μη αναμενομένου αύτοΰ αίφνιδιασμοϋ τοϋ Νικοτσάρα, εις περιοχήν μάλιστα εις τήν όποιαν
εΐχεν έκλείψει ό άρματολισμός, καί έπετέθη κατά τοϋ άρματολικοΰ σώματος
έξαναγκάσας τόν Νικοτσάραν νά δώση μάχην εις τάς διόδους τοϋ όρους
Μενοικέως νοτιοανατολικούς τοΰ Μπόζ Ντάγ καί βορείως τών Σερρών καί
τής Ζίχνας (ϋψόμ. 1768-1903). Ή μάχη ύπήρξε σκληρά καί διήρκεσεν επί
τριήμερον, διεξαχθείσα υπό δυσμενείς συνθήκας έν μέσω χιόνων. Αί ύπέρτεραι τουρκικαί δυνάμεις, άνερχόμεναι εις οκτώ χιλιάδας άνδρας, προσεπάθησαν νά κυκλώσουν καί νά αιχμαλωτίσουν τούς άντιπάλους. Έν
τούτοις ό Νικοτσάρας επέτυχε νά διαφύγη, διασπάσας ξιφήρης τόν σχηματισθέντα κλοιόν καί νά καταφύγη εις τήν ώραίαν έλληνικήν κωμόπολιν
Ζίχναν. Προσβληθείς έν συνεχεία καί έκεϊ καί ύποστάς βαρείας απώλειας,
στερούμενος δέ πυρομαχικών καί βλέπων ματαίαν πάσαν έλπίδα, αλλά καί
«Πάψε γιαλέ μου τό θυμό, πάψε τά κύματά σου,
νά βγουν τά κλεφτοκάραβα, π’ όχουν τούς κλέφτες μέσα,
νά βγή κι’ ό Νίκος μια βολά ψηλά στ’ Άργυροποΰλι».
2.

«Τ’ έχουν τής Ζίχνας τά βουνά καί στέκουν μαραμένα
μήνα χαλάζι τά βαρεϊ, μήνα βαρύς χειμώνας
ουδέ χαλάζι τά βαρεϊ, ούδέ βαρύς χειμώνας
ό Νικοτσάρας πολεμάει μέ τρία βιλαέτια,
μέ Σέρρες καί μέ "Ολυμπο με δώδεκα ταμπούρια».
Ό X ρ. Π ε ρ ρ α ι β ό ς, 'Απαντα, σ. 80, συμπεριέλαβε καί άλλο τραγούδι τοϋ Νικοτσάρα σχετικόν μέ αυτήν τήν εκστρατείαν. Αύτό τό τραγούδι περιέχει καί λέξεις τουρ
κικός καί δέν διστάζω νά τό θεωρήσω ώς μίαν κακότεχνον παραλλαγήν, ίσως τοϋ ίδιου
ευφαντάστου Περραιβοΰ, τοϋ γνωστοϋ δημοτικού τραγουδιοΰ πού παραθέτω κατωτέρω.
1 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σ. 36.
2 Διά τήν πορείαν πού ήκολούθησεν ό Νικοτσάρας κατά τήν έκστρατείαν ταύτην
βλέπε Βασδραβέλλη, έ.ά. σ. 36.
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άντίστασιν εκ τής όποιας έκινδύνευε vù έξοντωθή ολόκληρον τό σώμα του,
κατώρθωσε καί πάλιν ν’ άπαγκιστρωΟή καί κατηυθύνθη εις τό Πράβι (Έλευθερούπολιν)1.
Κατά την προς Έλευθερούπολιν ύποχώρησιν ό Νικοτσάρας εδρεν
τήν γέφυραν του ποταμού Άγγίτη άλυσσόδετον καί φρουρουμένην από
Τούρκους, εναντίον των όποιων επιτεθείς επέτυχε τήν διάλυσιν αυτών καί
θραύσας άκολούθως τήν αλυσσον διά του περιφήμου σίδηρου πελέκεως,
από τον όποιον δέν άπεχωρίζετο, εφθασε τελικώς εις τόν κόλπον τοϋ ’Ορ
φανού. Μή ευρών όμως τούς Ρώσους, όπως ύπελόγιζεν, κατώρθωσε νά διασωθή μέ μίαν έκατοντάδα περίπου πολεμιστών2 καί νά καταφύγη εις τήν
φιλόξενον χερσόνησον τοϋ 'Αγιωνύμου "Ορους, όπου εύρε περίθαλψιν
άπό τούς μοναχούς. Παραμείνας εκεί έπί δεκαπενθήμερον καί άναρρώσας
έκ των τραυμάτων του, έπέτυχεν έπιβιβασθείς πλοίων νά φθάση μέ τούς
συντρόφους του εις τάς Βορείους Σποράδας3.
1 Ή λαϊκή μούσα διέσωσε τήν παράτολμον, αλλά ήρωϊκήν αύτήν εκστρατείαν τοϋ
Νικοτσάρα (F a u r i e 1, ε.ά. σ. 68, No 62. P a s s ο w, ε.ά. σ. 65. L e g r a n d, έ.ά. σ. 92).
«Ένα πουλάκι ξέβγαινε πό μέσα απ’ τή Βέροια,
ράχη σέ ράχη περπατεϊ λημέρι σέ λημέρι.
Κι’ οί κλέφτες τό έρώταγαν κι’ οί κλέφτες τό ρωτάνε
πουλάκιμ’ πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις'
άπό τή Βέροια έρχομαι στ’ Άγραφα κατεβαίνω,
πάω νά βρω τό Νικολό νά σφίξω τό Σταμάτη,
νά πω τά χαιρετίσματα άπό τό Νικοτσάρα
τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες
πέρα στο Ξερολείβαδο, στούς πάγους καί στα χιόνια.
’Ακούστε παλληκάρια μου φωνάζει ό Νικοτσάρας,
βάλτε τσελίκι στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια
γιουρούσι για νά κάμωμε νά φθάσωμεν στό Πράβι,
τόν αλυσον νά κόψωμεν καί πέρα νά ριχτούμε,
ζερβά μεριά τόν ποταμό νά πάρουμε παιδιά μου
νά βρούμε τά Λαζόπουλα, τόν καπετάν Λαμπράκη.
Τό δρόμο πήραν σύνταχα κι’ έφθάσαν στό γιοφύρι
καί μέ τό δαμασκί σπαθί ό Νικοτσάρας κόφτει
τόν αλυσον τού γεφυριοϋ καί ρίχνεται στούς Τούρκους
φεύγουν οί άπιστ’ σαν τραγιά πίσω τό Πράβι αφήνουν».
2 Ό Κασομούλης, γράφει ότι διεσώθησαν περί τούς 60 πολεμισταί. Ό Σ άθ α ς τούς άναβιβάζει εις 150 καί ό Καμπούρογλου μόνον εις 50.
3 Εις τήν έσχάτως δημοσιευθεΐσαν είς τόν AB' (1963) τόμον τής Έπετηρίδος τής
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών εργασίαν τού Αγιορείτου συγγραφέως ’Αλεξάνδρου
Λαυριώτη άντλοϋντος έκ τών χειρογράφων τής Μεγίστης Λαύρας (Κώδιξ 4, Ι.Κ. φ. 14ον)
άναφέρονται πληροφορίαι, καθ’ ας ό Νικοτσάρας κατά τόν ’Απρίλιον τού έτους 1801,
προερχόμενος έκ Βορείων Σποράδων, κατέπλευσεν έπί κεφαλής στολίσκου πειρατικού
είς Άγιον Όρος, συνεπλάκη μέ τουρκικά καταδιωκτικά άποσπάσματα κ,λ.π. Έζήτησα
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Αύτό ύπήρξεν τό άποτέλεσμα της παράτολμου καί άτυχους, άλλα πράγ
ματι λίαν τολμηρδς εκείνης εκστρατείας ενός έκ των διασημοτέρων αρμα
τολών τής Ελλάδος. Δεν είναι έξηκριβωμένα τά αίτια τής εκστρατείας εκεί
νης, ίσως δταν δημοσιευθούν αί ρωσικαί πηγαί νά εχωμεν άφθονώτερον
καί λεπτομερέστερον ύλικόν, άλλ’ όμως δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν
οτι έκστρατεία άρματολων, μοναδική εις τό είδος της εις τά χρονικά του
άρματολισμού, διενεργουμένη μακράν των συνήθων ορμητηρίων, δεν ήτο
δυνατόν νά διεξαχθή αν δέν υπήρχε δύναμις ισχυρά εχουσα συμφέροντα
πολιτικά καταφανή καί τοιαύτη δύναμις ήτο μόνον ή Ρωσία.
Εϊς τάς Βορείους Σποράδας έγένετο σύσκεψις πολλών άρματολων
οϊτινες εΐχον συγκεντρωθή εκεί ενεκα του ρωσοτουρκικοϋ πολέμου, έν οίς
καί ό άργότερον ηγέτης τής Πελοποννήσου κατά τήν έπανάστασιν του
1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης1 άφιχθείς έκ Ζακύνθου, όπου ύπηρέτει
ώς ταγματάρχης ύπό τούς "Αγγλους, άποφασισθείσης τής ένάρξεως πει
ρατικού άγώνος κατά των Τούρκων.
Διαπιστοΰμεν έδω τήν πρώτην σύμπραξιν Ελλήνων άρματολών από
διαφόρους έλληνικάς περιοχάς καί μάλιστα σύμπραξιν διά θαλασσίας
επιχειρήσεις, καίτοι οί πλεϊστοι των άμφιβίων αυτών πολεμιστών ήσαν
ορεινοί. Έκ τής συμπράξεως αύτής θά προκύψουν σπουδαία ώφέλη διά
τον μετέπειτα άγώνα, διότι αρχίζει βαθμηδόν νά συνειδητοποιήται ή συν
εργασία των πολεμικών άνδρών τής Ελλάδος διά μίαν συνδυασμένην
επαναστατικήν ενέργειαν κατά τού κυριάρχου ώς έξεδηλώθη 14 ετη ßpuδύτερον.
Εις τήν Σκιάθον συνεκροτήθησαν πειρατικοί στολίσκοι μέ αρματο
λούς έπιφανεΐς τών προεπαναστατικών χρόνων: Τόν Γιάννην Σταθάν άπό
τον Βάλτον τής Αιτωλοακαρνανίας, τόν Νικοτσάραν, Μπλαχάβαν, Ααζέους, Τζαχείλαν καί Καζαβέρην άπό τόν "Ολυμπον καί τά Πιερία, τόν
Βασίλην Ρομφέην άπό τήν Νάουσαν, Μπιζιώταν καί Σύρον άπό τά χωρία
τών Χασίων καί άλλους. Εις τά πειρατικά2 σκάφη έδόθησαν τά ονόματα
άντίγραφον τών φύλλων τού Κώδικος χωρίς νά τό έπιτύχω, δι’δ τήν πληροφορίαν ταύτην
είμαι ύποχρεωμένος νά δεχθώ μετ’ έπιφυλάξεως έπιφυλασσόμενος, όταν δυνηθώ άργότερον
νά έλέγξω τούς κώδικας, νά έπανέλθω αλλαχού τόσον διά τόν Νικοτσάραν, όσον καί δι’
άλλους τινάς άρματολούς καί κλέφτες, τούς όποιους άναφέρει ό συγγραφεύς.
1 Ό Κασομούλης ισχυρίζεται ότι ό Νικοτσάρας συνηντήθη μέ τόν Κολοκοτρώνην πρό τής ήρωϊκής έκστρατείας (τ. 1, σ. 62). Τό θεωρούμενάπίθανον συγχέει προ
φανώς τήν γενομένην σύσκεψιν εις τάς Βορείους Σποράδας διά τήν έξόρμησιν πρός βορpöv. Βλέπε καί Παπαρρηγοπούλου, ε.ά. τ. 5 μ. β' σ. 220. Θεοφανίδου, Άρχεϊον Κολοκοτρώνη, τ. 1, σ. 34.
2 Ή λαϊκή μούσα διέσωσε τό κατωτέρω κουρσάρικο τραγούδι πού τεκμηριώνει
γεγονότα καί πρόσωπα τής έποχής έκείνης (F a u r i e 1, ε.ά. τ. 1 σ. 14. Ζ α μ π ε λ ί ο υ,
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«Άσπρη Θάλασσα» (Αίγαϊον), «Κασσάνδρα», «’Όλυμπος», «Νάουσα»,
«Βάλτος», «Μοριάς», «Σκιάθος». Αρχηγός τών πειρατικών αύτών σκαφών
άνηγορεύθη ό Σταθάς μέ ύπαρχηγόν τον Νικοτσάραν. Διά πρώτην φοράν
κατά τήν Τουρκοκρατίαν ύψώθη ελληνική σημαία επί σκαφών κυβερνωμένων άπό Έλληνας πολεμιστάς καί πληρώματα. Έτο κυανή μέ λευκόν
σταυρόν είς τό μέσον. Τά διακριτικά χρώματα, τά εξαρτήματα τών πλοια
ρίων καί αί στολαί τών πληρωμάτων ήσαν κατάμαυρα, όπως έσυνήθιζον
οί πειραταί τής έποχής.
Κατ’ άρχάς, οί πειρατικοί αυτοί στολίσκοι διενήργησαν άποβάσεις
είς τάς άκτάς του Θερμαϊκού κόλπου καί τήν χερσόνησον τής Κασσάνδρας,
έλεηλάτησαν τά τουρκικά χωρία καί τά άγροκτήματα, έσφαξαν κατοίκους,
διήρπασαν τρόφιμα καί άλλα είδη καί έν γένει ερήμωσαν καί έπυρπόλησαν
τά πάντα.
Τρομοκρατία διεχύθη είς τήν περιοχήν εκείνην καί πρωτοφανείς βιαιό
τητες διεπράχθησαν είς τήν Κασσάνδραν καί τό Βόρειον Αίγαίον. Οί πειραταί έξεδικούντο τούς Τούρκους διά τά σκληρά μέτρα, τά όποια είχε λάβει
ή τουρκική διοίκησις κατά τών αρματολών, άποσκοποϋσα είς τήν πλήρη
συντριβήν των.
Οί Τούρκοι άπέστειλαν έναντίον τών Ελλήνων πειρατών ισχυρόν
μοίραν πολεμικών σκαφών, άποτελουμένην άπό 2 φρεγάτας, 2 πλοία μέ
όλμους καί τινα μόστικα υπό τόν πλοίαρχον Κιουτσούκ Άλή Σκαντρίλ,
ϊνα προσβάλη τήν Σκιάθον, ήτις έχρησιμοποιεϊτο ώς πειρατικόν όρμητήριον.
Οί Έλληνες, εύρεθέντες προ ύπερτέρων σκαφών άρτίως έξωπλισμένων καί
διαβλέποντες τόν κίνδυνον του άφανισμού, έζήτησαν επειγόντως τήν συν
δρομήν τής είς τήν νήσον Σύρον ναυλοχούσης αγγλικής φρεγάτας «Sea
Horse» κυβερνωμένης ύπό τού πλοιάρχου John Stuart, όστις εσπευσε
προθύμως είς βοήθειάν των. Ή ’Αγγλία διετέλει κατά τήν περίοδον εκείνην
ε.ά. σ. 14, 23. Πολίτου, ε.ά. σ. 82, 67).
«Μαύρο καράβι αρμένιζε στα μέρη της Κασσάνδρας
είχε πανιά κατάμαυρα καί τ’ ούρανού παντιέρα
εμπρός κορβέτα μ’ άλικο μπαϊράκι του έβγήκε
«Μάϊνα, φωνάζει, τά πανιά, ρίξτα του λέγει, κάτω
δέν τά μαϊνάρω τά πανιά, κι’ ούδέ τά ρίχνω κάτω.
Μ ή μέ θαρρήτε νιόνυμφη, νά βγώ νά προσκυνήσω.
’Εγώ μαι ό Γιάννης τού Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα
τράκο, λεβέντες, ρίξετε στήν πλώρη τό καράβι
τών Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μήν ψηφάτε».
Οί Τούρκοι βόλτα ερριξαν κι’ έγύρισαν στήν πλώρη
πρώτος ό Γιάννης πέταξε μέ τό σπαθί στό χέρι
στά μπούνια τρέχουν αίματα, θάλασσα κοκκινίζει.
«’Αλλάχ, ’Αλλάχ οί άπιστοι κράζουν καί προσκυνούνε».
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εις έμπόλεμον κατάστασιν προς τήν Τουρκίαν. Έπηκολούθησε ναυμαχία
διήμερος, τήν 5-6 'Ιουλίου 1807 πλησίον τής νήσου Σκοπέλου, κατά τήν
όποιαν εθαυμάσθη ό ήρωϊσμός καί ή έπιτηδειότης τοϋ "Αγγλου πλοιάρχου.
’Αλλά καί οί Έλληνες πειραταί πανταχόθεν επιτιθέμενοι έπέφερον σύγχυσιν εις τόν τουρκικόν στόλον. Τελικώς ή τουρκική άρχηγίς Bendere
Tjafer ύποστάσα σοβαράς βλάβας ύπεχρεώθη εις παράδοσιν, ό δε υπό
λοιπος τουρκικός στόλος έγκαταλείψας τήν ναυμαχίαν άπεμακρύνθη προς
τόν Ελλήσποντον διωκόμενος.
Μετά τήν ναυμαχίαν ταύτην ό Νικοτσάρας ήγούμενος 300 κλεφτών
άπεβιβάσθη πλησίον τοϋ Λιτοχώρου1, σκοπών να συνέχιση τούς αγώνας
κατά τών καταδιωκτικών αποσπασμάτων τοϋ Άλή Τεπελενλή, άτινα είχον
κατακλύσει όλας τάς περί τόν 'Όλυμπον περιοχάς, τρομοκρατήσαντα τούς
κατοίκους, τινάς τών όποιων είχον έξαναγκάσει νά συνεργάζονται μετ’
αύτών. Πλησίον τοϋ Λιτοχώρου συνεπλάκη μέ ισχυρόν τουρκοαλβανικόν
άπόσπασμα, ετρεψεν εις φυγήν τήν μίαν πτέρυγα καί ενώ ήτοιμάζετο νά
έπιτεθή κατά τής άλλης, έβλήθη έξ ένέδρας εις τό ύπογάστριον βαρύτατα.
Μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν παροιμιώδη ψυχραιμίαν καί ενώ οί οπαδοί του
έμάχοντο μέχρι τών εσπερινών ώρών άποκρύπτοντες τόν τραυματισμόν,
άπεσύρθη εις τό πλοιάριόν του, όπου καί έξέπνευσε. Τήν σορόν του μετεκόμισαν οί συμπολεμισταί του εις τήν νήσον Σκιάθον, ένθα έθαψαν κρυ
φίως τόν αρχηγόν εις τήν μονήν τής Εύαγγελιστρίας κατά μήνα ’Ιούλιον
τοϋ 1807.
Ό θάνατος τοϋ έπιφανοϋς αύτοϋ πολεμιστοϋ έδημιούργησε κενόν
δυσαναπλήρωτον μεταξύ τών αρματολών τής Μακεδονίας. Ή προσωπική
του έπιβολή, τό γόητρον μεταξύ τών πολεμικών άνδρών, ή μυθική ανδρεία,
ή άκεραιότης τοϋ χαρακτήρος καί ό φόβος πού είχεν έμπνεύσει εϊς τούς
κατά τά άλλα άνδρείους Τουρκαλβανούς τοϋ Τεπελενλή, είχον κατά πολύ
συμβάλει εις τήν καλλιέργειαν τοϋ έπαναστατικοΰ πνεύματος μεταξύ τών
Ελλήνων τής περί τόν "Ολυμπον καί Πιέρια περιοχής. Έάν ό προώρως
άπωλεσθείς πολεμιστής αύτός εζη κατά τούς χρόνους τής επαναστάσεως
τοϋ 1821, θά άνεδεικνύετο μεταξύ τών έξεχουσών στρατιωτικών φυσιογνω
μιών τής εποχής εκείνης, τών όποιων τόσην ανάγκην είχεν ή Ελλάς καί
ιδιαιτέρως ή Μακεδονία.
Καθ’ ήν έποχήν ό Νικοτσάρας καί οί άλλοι άρματολοί τοϋ Όλύμπου
άνθίσταντο γενναίως κατά τής εκστρατείας τών στρατευμάτων τοϋ Άλή,
1Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 62 κ.έ. Ό Νικοτσάρας έφονεύθη εις ήλικίαν 36 έτων
άφήσας 2 θυγατέρας καί ενα υιόν τόν Παναγιώτην. Δεν φαίνεται άκριβής ή πληροφορία
τοβ Σάθα ότι τόν Σεπτέμβριον το£> 1807 ό Νικοτσάρας εφθασεν εις Σκόπελον (Καν
ό η λ ώ ρ ο υ, έ.ά. σ. 372).
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άποσκοποΰντος εις τήν έξόντωσιν των Ελλήνων αρματολών, βορειότερον,
είς το Βέρμιον, ό ’Αλβανός σατράπης, έπεκτείνων τη άνοχή των Τούρκων
τό πασαλίκιόν του, προσέβαλε τήν Νάουσαν. Τήν πόλιν αύτήν του Βερμίου,
άκμάζουσαν τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας, ύπερησπίζετο ό αρματολός
Βασίλης Ρομφέης, εκ των παλαιών καί πεπειραμένων κλεφτών τής εποχής
εκείνης, μέ όπαρχηγόν τόν Καρατάσιον, ο'ίτινες επί κεφαλής δύο χιλιάδων
Ναουσαίων, άπέκρουσαν τά στρατεύματα τοϋ Τεπελενλή. Ή Νάουσα ήτο
περιτειχισμένη καί οί κάτοικοι αυτής πλαισιούμενοι άπό εμπειροπολέμους
κλέφτες, άντέστησαν έρρωμένως είς τάς επιθέσεις των Τουρκαλβανων.
Οί μπέηδες τής Θεσσαλονίκης, οί εχοντες άγροκτήματα πλησίον τής
Ναούσης, ύπεσχέθησαν τήν συνδρομήν των είς τούς πολιορκουμένους Ναουσαίους, άλλά δέν έξεπλήρωσαν τάς υποχρεώσεις των. Έπί τέσσαρας
καί ήμισυ μήνας διήρκεσεν ή πολιορκία τής Ναούσης, ό δέ Ρομφέης στενώς πολιορκηθείς υπό πολλαπλασίων εχθρικών δυνάμεων, στερούμενος
τών πάντων καί άδυνατών τελικώς νά άνθέξη, άπεφάσισεν, όπως μάς πλη
ροφορεί ό Cousinéry, Γάλλος πρόξενος1 κατά τούς χρόνους εκείνους εις
Θεσσαλονίκην, «την γενναίαν εκείνην εξοδον, ήτις εδίδαξε τήν εξοδον τοϋ
Μεσολογγίου τον 1826. Έξήλθον κατά σκοτεινήν νύκτα διά μέσου τών
πολιορκητών φονενσαντες πολλούς καί φονενθέντες πολλοί, ζωγρηθέντες
δε περισσότεροι, μόλις 1500 εφθασαν εις Θεσσαλονίκην». Ή πόλις έλεηλατήθη ύπό τών ’Αλβανών, πολλοί κάτοικοι ήχμαλωτίσθησαν, άρκετοί
έσφάγησαν, ή δέ σύζυγος τοϋ Ρομφέη μετά τοϋ μικρού της υίοϋ αίχμαλωτισθεΐσα άπεστάλη είς ’Ιωάννινα. Ό Ρομφέης κατώρθωσε μέ τόν έκ τών
προυχόντων τής πόλεως Ζαφειράκην Λογοθέτην καί εύαρίθμους οπαδούς
του νά διαφύγη είς τήν Χαλκιδικήν2 καί ό Καρατάσιος είς τόν "Ολυμπον
ενωθείς μέ τούς Λαζέους.
Περισσοτέρων πληροφοριών διά τήν έποχήν έκείνην στερούμεθα,
άλλά ή λαϊκή μούσα διέσωσε χαρακτηριστικόν δημοτικό τραγοϋδι:
«Βάστα καϋμένη Νιάουστα τ’ Άλή πασά τ’ ασκέρι
όπως βαστοϋν τά Γιάννενα χειμώνα - καλοκαίρι.
Τί νά βαστάξω ή όρφανή καί πώς νά νταγιαντήσω3
δέν είναι μιά δέν είναι δυό δέν είναι τρεις καί πέντε
μόν’ είναι μήνες τέσσαρες καί μέρες δεκαπέντε.
"Αιντε Ντελή Ζαφείρη μου, Μπράχο καί Κωνσταντίνε μου»4.
1 Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, σ. 73 κ.έ.
2 Φιλιππίδη, Ή έπανάστασις καί ή καταστροφή τής Ναούσης, σ. 28 κ.έ.
Στουγιαννάκη, 'Ιστορία τής Ναούσης, σ. 137. Ό Άλή Τεπελενλής έλεγεν αργό
τερα έπιγραμματικά διά τόν μετέπειτα έξαίρετον πολεμιστήν Γέρω Καρατάσιον
«~Αν δέν ήταν ό Καρατάσιος, ποδάρι δέν θαφηνα στην Νάουσα».
3 Λέξις τουρκική' σημαίνει ν’ άνθέξω.
1 Ζώτοί) Μολοσσοΰ, ’Ηπειρωτικά! καί Μακεδονικαί μελέται, σ. 239 κ.έ.
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Τό εργον του φονευθέντος Νικοτσάρα εις τήν περιοχήν τοϋ Όλύμπου
άνέλαβον να συνεχίσουν οι συμπατριώτου καί φίλοι του Λαζέοι1 τής με
γάλης άρματολικής οικογένειας, ένισχυθέντες καί μέ τούς οπαδούς τού
Νικοτσάρα, Ταμπάκην, Μάντζαρην καί Γούλαν Δράσκον. Δυστυχώς ή
καταστροφή τοϋ σώματος τοϋ Θεσσαλοϋ άρματολοϋ Βλαχάβα παρά τό
Καστράκι τής Καλαμπάκας2 κατά τον μήνα Μάϊον τοϋ 1808 άνέτρεψε
τά σχέδια των Λαζέων, οϊτινες, μή δυνηθέντες ν’ άντισταθοϋν άποτελεσματικώς κατά των χιλιάδων ’Αλβανών τοϋ υίοϋ τοϋ Τεπελενλή Μουχτάρ πασά
των Τρικκάλων, ύπεχώρησαν εις τήν παραλίαν τοϋ Όλύμπου καί έπιβάντες πολυαρίθμων πλοιαρίων, υπό τά δμματα καί εις άπόστασιν βολής από
των Τουρκαλβανών3, άπεσύρθησαν διά πολλοστήν φοράν εις τήν Σκιάθον
καί τήν Σκόπελον, σύνηθες καταφύγιον των Μακεδόνων καί Θεσσαλών αρ
ματολών καί κλεφτών.
Έπί μίαν διετίαν ô Λάζος μέ τούς αδελφούς του καθώς καί άλλοι αρ
ματολοί τής Μακεδονίας, μεταξύ τών όποιων καί ό Γιάννης Φαρμάκης
από τό Βλάτσι τής Δυτικής Μακεδονίας, άσπονδος εχθρός τοϋ Τεπε
λενλή, έξοπλίσαντες πλοιάρια, έπεδόθησαν εις τήν πειρατείαν, άναμένοντες άνευ έλπίδος τήν προέλασιν τών ρωσικών στρατευμάτων προς Νότον
μετά τήν ύπ’ αύτών κατάληψιν τής Σούμλας εν Βουλγαρία4. Οί Τοϋρκοι
1 Οί Λαζέοι κατάγονται από τό Λειβάδι τοϋ Όλύμπου. Κατά τήν ίστορουμένην
έποχήν ήσαν έν ζωή 4 αδελφοί, ό Γιάννης, ό Λιόλιος, ό Δήμος καί ό Κώστας. Ό Άλή
Τεπελενλής τούς κατεδίωξε συστηματικά καί παρ’ όλον ότι μετέβη εις τήν αυλήν του ό
Λιόλιος μαζί μέ τούς Ρουμελιώτες άρχηγούς κ.λ.π.,ό Άλής δέν μετέβαλε φρονήματα (Κ ασ ο μ ο ύ λ η, ε.ά. τ. 1 σ. 68. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, ε.ά. σ. 41 κ.έ.).
Ό Σ ά θ α ς, ε.ά. σ. 87, ύποστηρίζει ότι Ρώσοι άπεσταλμένοι φέροντες έπιστολάς
τοϋ Καραγιώργη, ήγέτου τών Σέρβων επαναστατών, άφίχθησαν εις τόν Όλυμπον ίνα
έξεγείρουν τούς αρματολούς κατά τών Τούρκων. Ούδαμόθεν εχομεν τοιαύτην πληροφορίαν,
ούτε έκ σερβικών πηγών (Λ ά σ κ α ρ ι, ε.ά. σ. 43). Τό ότι όμως ή ρωσική προπαγάνδα
έπηρέαζε τήν έν Έλλάδι κατάστασιν είναι άναμφισβήτητον.
2 Σ ά θ α, ε.ά. σ. 588. Διά τόν Βλαχάβαν ό Τούρκος ιστοριογράφος Άχμέτ Τζεβδέτ
γράφει ότι έκ τής αποτυχίας τοϋ έπαναστατικοϋ αύτοϋ κινήματος οί Έλληνες δέν άπεθαρρύνθησαν, αλλά μάλλον ένισχύθησαν διορθώσαντες τάς έλλείψειςτων (Μοσχο π ο ύ λ ο υ,
ε.ά. σ. 117). Διά τήν μάχην τοϋ Καστράκι πλησίον τής Καλαμπάκας, ένθα ήττήθη ό Βλαχάβας καί οί μετ’ αύτοϋ συμπράττοντες σχόντες σημαντικός απώλειας, βλέπε Άπ. Βακαλοπούλου, Νέα στοιχεία για τά έλληνικά αρματολίκια καί γιά τήν έπανάσταση τοϋ
Θύμιου Μπλαχάβα στή Θεσσαλία στά 1808 (έν'Επετηρ. Φιλοσ. Σχολής τοϋ Πανεπιστ.
Θεσ/νίκης, τ. 9 (1966) 229-251). Τό δημοσιευόμενον στιχούργημα τοϋ αγνώστου πολεμιστοϋ, πού συμμετέσχεν εις τήν μάχην τοϋ Καστράκι ύπό τόν Βλαχάβαν, παρέχει
σημαντικός πληροφορίας διά τά γεγονότα τής ίστορουμένης έποχής ώς καί διά πολλούς
άρματολούς. Τάς πληροφορίας ταύτας ό Άπ. Βακαλόπουλος σχολιάζει παραθέτων καί
τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν.
3 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 71 κ.έ.
* "Ε.ά. σ. 73.
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άπέστειλαν εναντίον αύτών, τον Χαλήλ μπέην επί κεφαλής πολεμικών
σκαφών καθώς καί τόν Χατζή Χουσεΐν, αρχηγόν τών σαλίων (μικρών πλοια
ρίων) τής Θεσσαλονίκης. Ούτοι, καταδιώκοντες τούς πειρατάς, έπέτυχον
vù τούς άποκλείσουν εις τήν μικράν νήσον Σπετσοπούλαν1. Εκεί φαίνεται
ότι έπήλθεν συμβιβασμός, μεσολαβήσει τού τούρκου άρχιναυάρχου βεζίρη
Χατζή Άλή, επετράπη δέ τόσον εις αύτούς, άνερχομένους εις 600 περίπου,
όσον καί εις τούς διαμένοντας εις τάς Βόρειας Σποράδας συντρόφους των
μετά τών γυναικοπαιδών ό έπαναπατρισμός, έπί τή ύποσχέσει ότι εφεξής
θά διήγον ήσύχως. Τά πειρατικά, κατασχεθέντα ύπότών Τούρκων, παρεδόΟησαν εις τόν τουρκικόν αύτοκρατορικόν ναύσταθμον2.
Μετά τήν κατά τό έτος 1812 έπελθοϋσαν ειρήνην μεταξύ Ρώσων καί
Τούρκων, τήν καταστολήν του υπό τόν Καραγιώργην επαναστατικού κι
νήματος τών Σέρβων καί τήν έπίθεσιν τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων κατά
τής Γαλλίας, έκ τής όποιας έκινδύνευον οί εις τήν γαλλικήν υπηρεσίαν
εις "Ηπειρον καί Επτάνησα ύπηρετοϋντες αρματολοί, οί Μακεδόνες άρματολοί καί κλέφτες ήρχισαν ν’ άπογοητεύωνται. Τόσων ετών θυσίαι
καί αγώνες ήρχισαν νά καταποντίζωνται εις τά πολιτικά συμφέροντα
καί τάς διαμάχας τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων καί οί εν έπαναστάσει υπό
δουλείαν ευρισκόμενοι "Ελληνες καί Σέρβοι πολεμισταί έγκατελείποντο
είς τήν τύχην των απροστάτευτοι.
Μέρος τών Μακεδόνων πολεμιστών, άνερχομένων είς όκτακοσίους,
άπεφάσισαν νά συνδιαλλαγοϋν μετά τού ’Ισμαήλ μπέη τών Σερρών, όστις
εχαιρε καλής φήμης καί δέν εύρίσκετο είς άγαθάς σχέσεις μέ τόν Τεπελενλήν. Μεταξύ αυτών εύρίσκοντο οί οπαδοί του Νικοτσάρα, Ταμπάκης,
Δράσκος καί Μάντζαρης, οί Στέργιος καί Θανάσης Μπιζιώτας, καθώς καί
ό Γιάννης Φαρμάκης3. Οί Δαζέοι, ό Νικόλαος Τσακνάκης, ό Νικόλαος
Κατερινιώτης, πατήρ τού μετέπειτα αρματολού τών Πιερίων Διαμαντή
Νικολάου, ό Γεώργιος Σύρος (Συρόπουλος), άρματολός τών Σερβίων, καί
οί αδελφοί Τζαχείλα, άπεφάσισαν νά συγκεντρωθούν είς τόν Όλυμπον4
συνδιαλλασσόμενοι έν άνάγκη μέ τόν Τεπελενλή. Καί πράγματι ό Λιόλιος* 8
’ Βασδραβέλ λ η, ε.ά. σ. 42, 111. Μεταξύ τών καταφυγόντων είς τήν Σπετσοπού
λαν φαίνεται cm δέν ήσαν οί Λαζέοι.
“Βασδραβέλλη, Ή πειρατεία είς τά παράλια τής Μακεδονίας, «Μακεδονικά»
τ. 5, σ. 34 (άνάτυπον).
8 Ό Φαρμάκης ετυχεν ιδιαιτέρων περιποιήσεων άπό τον μετέπειτα βαλήν τών
Σερρών Γιουσούφ μπέην, υιόν τού Ισμαήλ μπέη,καί άρχικώς μέν έτοποθετήθη ώς φρουρά
είς τό φρούριον Θεσσαλονίκης, μετ’ ολίγον δέ άνέλαβε τό αρματολίκι τής Καλαμαριάς
(Κασομούλη έ.ά. τ. 1 σ. 74).
1 Κασομούλη, ε.ά. τ. 1, σ. 74-75. Colo c, ο t r ο n i s, La Macédoine κ.λ.π.,
σ. 331.
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Λάζος μετέβη μετ’ όλίγον εις τά Ιωάννινα ώς αντιπρόσωπος τών έναπομεινάντων αρματολών τοϋΌλύμπου, άλλ’ό Βελή πασάς υιός του Τεπελενλή,
κατά τό έτος 1813, ένεργών κατ’ εντολήν του πατρός του, έκστρατεύσας
διά νυκτός, κατέλαβεν αίφνιδιαστικώς τό χωρίον Μηλιά των Πιερίων, όπου
είχε συγκεντρωθή ολόκληρος ή οικογένεια τών Λαζέων, κατέσφαξε τόν
Δήμον Λάζον με τούς συντρόφους του, άμυνθέντας κατά τήν κατάληψιν
τής Μηλιάς, μετέφερε τάς οικογένειας ώς αιχμαλώτους εις Λάρισαν, ένώ
ώς έκ συμφώνου εις τά ’Ιωάννινα ό Τεπελενλής κατεκρεούργει τόν Κώσταν
Λάζον, διαφυγόντων μόνον τού Λιόλιου Λάζου, του δωδεκαετούς Τόλιου,
υιού τού άποθανόντος εν τω μεταξύ Γιάννη Λάζου, καί τινων συντρόφων
του, οϊτινες μετά μεγάλας περιπετείας κατώρθωσαν νά συγκεντρωθούν
εις τάς Βορείους Σποράδας έπαναρχίσαντες τήν πειρατείαν1.
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό Άλή Τεπελενλής, άφ’ ής διωρίσθη επόπτης
τών ντερβενίων τής Ρούμελης (ντερβεντάτ ναζήρ), κατά τό έτος 1783, εθεσεν ώς σκοπόν του νά καταστρέψη τούς άρματολούς καί κλέφτες, οϊτινες
προέβαλον άντίστασιν, μή συμμορφούμενοι μέ τάς έπιταγάς του.
Άποκτήσας μεγάλην ίσχύν έν τω μεταξύ καί άναλαβών μαζί μέ τούς
υιούς του Βελή καί Μουχτάρ τά πασαλίκια τών Ίωαννίνων καί τών Τρικκάλων, έπεδίωξε νά φέρη εις πέρας τό άρξάμενον εργον του διά τής έξοντώσεως ή άντικαταστάσεως τών Ελλήνων αρματολών μέ ’Αλβανούς ντερβεναγάδες. Εις αύτήν τήν περίστασιν μετεχειρίσθη, έκτος τής συστηματικής
διώξεως, τήν προδοσίαν καί τόν δόλον, πού τόσα δεινά καί καταστροφάς
έπροξένησαν εις τούς "Ελληνας άρματολούς καί κλέφτες2. Μέ τό σύστημα
αύτό ό Τεπελενλής έπέτυχε νά έξοντώση τό μεγαλύτερον μέρος τών αρμα
τολών καί κλεφτών τής Βορείου Ελλάδος.
Εις τήν Μακεδονίαν ή δρασις αΰτη τού Τεπελενλή άρχεται κυρίως
άπό τού έτους 1805, αν καί ή τοπική ιστορία καί ή παράδοσις αναφέρει
καί προηγούμενα παραδείγματα. Πάντως είς τήν Μακεδονίαν δέν άνευρίσκομεν, πλήν μιας περιπτώσεως (Βλαχοθόδωρον) συνεργάτας τού Τεπε'Βασδραβέλλη, ε.ά. σ. 43. Ό Λιόλιος Λάζος μέ τούς συντρόφους του έξοπλίσας μερικός λέμβους έπανήρχισε τήν πειρατείαν, άλλάδιωχθεϊς άπό τόν στόλον τοϋ
Όμέρ πασά τής Καρύστου, έπολιορκήθη εις τήν νήσον Πάρον καί μετά τριήμερον αιμα
τηρόν αγώνα παρεδόθη. Έκ τών συντρόφων του άλλοι μεν έσφάγησαν, άλλοι δε άνεσκολοπίσθησαν. Ό Λιόλιος μεταφερθείς είς Κωνσταντινούπολή άπηγχονίσθη, διασωθέντων
μόνον τών δύο ανηλίκων υιών του, μεσολαβήσει τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου (Κ α σ ομ ο ύλη, ε.ά. τ. I, σ. 63 κ.έ.). Τό στιχούργημα διά τήν μάχην τοΰΚαστράκι πού έδημοσίευσεν ό καθηγητής Άπ. Βακαλόπουλος (ε.ά. σ. 231 κ.έ.) παρέχει μεταξύ τών άλλων
καί σημαντικάς πληροφορίας διά τόν διαχωρισμόν τών άρματολικιών Ρούμελης - Θεσσα
λίας - Μακεδονίας κατά τόν 19ον αιώνα ώς καί κατάλογον τών άρματολών, μεταξύ τών
όποιων σοναντώνται καί τινα άγνωστα έξ άλλων πηγών όνόματα.
2 Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μόριά, σ. 180-182.
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λενλή αρματολούς, διότι τό μίσος τόσον των πολεμικών άνδρών, όσον καί
του λαού, ήτο μέγα. "Οσοι κατώρθωσαν νά διασωθούν, ήσαν όπαδοί πα
λαιών αρματολών, διδαχθέντες τήν πολεμικήν τακτικήν από τόν Ζήδρον,
τούς Λαζέους, τόν Βλαχάβαν, τόν Νικοτσάραν. Ήσαν μέν υποδεέστεροι
αυτών εις τήν πολεμικήν τέχνην, άλλα καί πατριώται καλοί άπεδείχθησαν,
ώρισμένοι δέ εξ αύτών, μυηθέντες ύπό τής εν τφ μεταξύ έμφανισθείσης Φι
λικής Εταιρείας, προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας εις τήν πατρίδα, όταν
έξερράγη ό άπελευθερωτικός άγών του 1821.
Τοιουτοτρόπως κατά τάς παραμονάς τού άγώνος τού 1821 είχον περισωθή εις τήν Μακεδονίαν καί εις διαφόρους περιοχάς οί κατωτέρου άγωνισταί: Εις τήν Νάουσαν ό πατήρ Καρατάσιος με τούς υιούς του Τσιάμην,
Γιαννάκην καί Κωτούλαν καί μέ άρκετούς κλέφτες, εις τήν περιοχήν Εδέσ
σης τό σώμα του Άγγελή Γάτσου, εις τόν Κολινδρόν καί τήν Καστανιάν
τό σώμα του Καπετάν Διαμαντή 'Ολυμπίου, πού είχε διαδεχθή τόν πατέρα
του, οστις είχε κληρονομήσει τό άρματολίκι άπό τόν Γκέγκαν, συνεργάτην
τοϋ Λάπα. Μέ τόν Διαμαντήν συνέπραττον καί οί άδελφοί του Κώστας,
Δήμος καί Χαρίσης μέ 150 οπαδούς εις τά Σέρβια, Καταφύγι κ.λ.π., ό Γεώρ
γιος Σύρος (Συρόπουλος), τού όποιου ό πατήρ ήτο εκ των ψυχογυιών τοϋ
Ζήδρου, εις τήν Μηλιάν τών Πιερίων ό Γούλας Δράσκου καί ό Κωνσταν
τίνος Μπΐνος, εις τόν 'Όλυμπον ό Μήτρος Διάκος (Λιακόπουλος), οί Τζαχειλέοι καί ό Ψαροδήμος, εϊς τά Γρεβενά ό Ζιάκας, εις τήν Καλαμαριάν
καί έν συνεχεία εις τάς Ηγεμονίας τοϋ Δουνάβεως ό Γιάννης Φαρμάκης,
στενός φίλος τοϋ άλλου πολεμιστοΰ τών Ηγεμονιών Γεωργάκη 'Ολυμπίου
καταγομένου έκ τής οικογένειας τών άρματολών Δαζέων. Ύπήρχον επί
σης εις τό Βέρμιον καί τά μικρά σώματα τών κλεφτών Καμπίτη, Μαλάμου,
Κατσαούνη, Δεληγιάννη, Πετσάβα, Σιούγκαρα καί Ραμαντάνη.
Εις τήν Χαλκιδικήν δέν συνηντήσαμεν άρματολούς καί κλέφτες καί
ούτε εις τήν περιοχήν Νιγρίτας - Σερρών - Δράμας κατά τάς παραμονάς
τής έπαναστάσεως. Διά τήν Χαλκιδικήν εχομεν νά τονίσωμεν ότι δέν ηύνόει
τήν άνάπτυξιν τοϋ άρματολισμοΰ καί τής κλεφτουριας ή σύστασις τοϋ
έδάφους. Τά παράλια όμως έχρησιμοποιήθησαν κατ’ έπανάληψιν άπό τούς
Έλληνας πειρατάς, ώς άνωτέρω έξέθεσα, διότι οί καλοί πατριώται τής
Χαλκιδικής είχον πάντοτε αίσθημα ζωηρόν καί άκμαΐον.
Εϊς τήν εργασίαν αύτήν έξεθέσαμεν βάσει τών πηγών έν συντομία τόν
βιον καί τήν δράσιν τών κλεφτών καί άρματολών τής Μακεδονίας. Διά
πρώτην φοράν έρευνάται ή σκοτεινή αύτή περίοδος τής έθνικής μας ιστο
ρίας εις τήν Βόρειον Ελλάδα καί είναι εύτύχημα ότι διεσώθησαν καί έν
συνεχεία έμελετήθησαν τά τουρκικά άρχεΐα τής Θεσσαλονίκης καί τής
Βέροιας - Ναούσης, έκ τών όποιων τόσαι πολύτιμοι πληροφορίαι είδον τό
φώς τής δημοσιότητος.
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'Από τήν άτελείωτον σειράν των αρματολών καί κλεφτών, οίτινες
παρελαύνουν εις τά επίσημα ταϋτα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας, διαπιστοϋται μαζί μέ τά άλλα καί ή απόλυτος ύπεροχή του έλληνικοϋ στοιχείου εις
τήν Κεντρικήν, Δυτικήν καί Ανατολικήν Μακεδονίαν, εις τά τμήματα
δηλαδή εκείνα, άτι να μετά πολυετείς αιματηρούς εθνικούς αγώνας, περιήλθον εις το έλληνικόν κράτος, τοϋ όποιου άποτελοϋν άναπόσπαστον έδαφος,
τμήμα μόνον τοϋ παλαιού έλληνικοϋ χώρου, όπου έγεννήθησαν, εζησαν
καί έμεγαλούργησαν οί Βόρειοι Έλληνες.
Είναι επίσης καταφανές, καί τοϋτο σημειοϋται ιδιαιτέρως ενταύθα,
ότι εις τάς προαναφερθείσας περιοχάς, ούδείς Σλάβος άρματολός ή κλέφτης
εμφανίζεται, παρ’ όλον ότι εις τάς πεδινός περιοχάς ύπήρχον Βούλγαροι
δουλοπάροικοι των Τούρκων, άνταλλαγέντες κατά τό έτος 1924 μέ τούς
Έλληνας τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Άντιθέτως διεπιστώσαμεν λίαν ση
μαντικήν δρδσιν ’Αλβανών άρματολών καί κλεφτών, είτε μεμονωμένως
δρώντων, είτε έκμισθουμένων παρά τής τουρκικής διοικήσεως διά τήν έξόντωσιν τών Ελλήνων άρματολών καί κλεφτών εις τήν Βόρειον Ελλάδα.
'Ως διελάβομεν καί έν άρχή τοϋ παρόντος κεφαλαίου, τό ένστικτον
τής αύτοσυντηρήσεως τών όρεινών πληθυσμών τής Μακεδονίας, ρεπόντων έκ παραδόσεως εις τον ελεύθερον καί άνεξάρτητον βίον, ύπήρξε τό
πρωταρχικόν αίτιον, κατά τό όποιον άρχικώς μεμονωμένα άτομα καί σύν
τώ χρόνω μεγαλύτερος άριθμός έξήρχοντο εις τά όρη καί μετεβάλλοντο
εις κλέφτες, συντηρούμενα έκ τής ληστείας καί τής διαρπαγής. Εις αύτούς
προσετίθεντο σύν τώ χρόνω καί διάφοροι φυγόδικοι, άναγκαζόμενοι νά
διαπράξουν άδικήματα ένεκα τών στερήσεων καί ύπερβασιών τής σκληρός
τουρκικής διοικήσεως, μεταξύ τών όποιων τό φοβερόν παιδομάζωμα καί
αί δυσβάστακτοι φορολογίαι, ήσαν έκ τών κυριωτέρων αιτιών.
Ή κατάστασις αύτή έδημιούργησε τήν άνταρσίαν τών βουνών κατά
τής άρχής. Έστερείτο γενικωτέρας όργανώσεως καί εθνικών ελατηρίων
συνειδητών, άλλ’ εις τήν ψυχήν αύτών τών κατατρεγμένων άνθρώπων ό
Τούρκος ήτο ό δυνάστης, ό άρπαξ, ό σφετεριστής τών άνθρωπίνων αγαθών.
'Ως τοιοϋτον άντελαμβάνοντο αύτόν όχι μόνον οί κλέφτες τών βουνών,
άλλά ολόκληρος ό έλληνικός λαός. Συνεπώς παρ’ όλον ότι οί κλέφτες δέν
έλήστευον παρακινούμενοι άπό εθνικά έλατήρια, έν τούτοις τό εργον περιεβάλλετο μέ συμπάθειαν άπό τό μεγαλύτερον τμήμα τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ,
διά τον όποιον ό κλέφτης καί έν συνεχεία ό άρματολός ήσαν συνώνυμα
μέ τόν έθνικόν αγωνιστήν.
Αύτοί οί άνθρωποι διάγοντες περιπετειώδη ζωήν, έν μέσω συνεχών
κινδύνων καί διώξεων, ήσαν υποχρεωμένοι νά μάχωνται συνεχώς καί νά
καλλιεργούν τό πολεμικόν πνεϋμα τής φυλής. Σκληροί καί άτίθασοι άπό
τόν τρόπον τής ζωής καί τάς φοβερός περιπετείας ήσαν ανδρείοι εις τάς
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μάχας, ταχύτατοι εις τό βάδισμα καί αεικίνητοι, εύσταλεΐς εις τό σώμα,
διαπλάσαντες μέ τήν πάροδον του χρόνου εν σύνολον άπό χαρίσματα σω
ματικά, τό όποιον ό λαός έχαρακτήρισε μέ τήν λέξιν «λ ε β ε ν τ ι ά».
Έκεΐ λοιπόν, εις τά βουνά τής Μακεδονίας, έδημιουργείτο μία πολεμική
παράδοσις άπό κλέφτες καί άρματολούς καί εν ιδιόρρυθμον σχολεΐον πο
λεμικής τακτικής. Ή άρίστη σκόπευσις, «περνούσαν τό βόλι άπ’ τό δαχτυλίδι», ή τακτική τής ένέδρας καί τοϋ αιφνιδιασμού καί τό κλέφτικο «γιοροϋσι μέ τό σπαθί στό χέρι καί στά δόντια» ήσαν προσόντα μαχητικά σπου
δαία διά τήν εποχήν έκείνην, κάτι πού έφήρμοσαν κατά τούς νεωτέρους
χρόνους αί δυνάμεις καταδρομών - Commandos1. Εις τήν τακτικήν αυτήν
τοΰ αιφνιδιασμού έστηρίζοντο κυρίως κλέφτες καί άρματολοί κατά τάς
συγκρούσεις των μέ τά άποσπάσματα διώξεως, άλλά καί εναντίον καραβανίων συνοδευομένων ύπό στρατιωτικής δυνάμεως.
Ό εσωτερικός δεσμός μεταξύ των κλεφτών είχεν ώς κύριον άντικείμενον τό μίσος προς τούς Τούρκους. Αύτό, έν συνδυασμω μέ τήν προστα
σίαν τής ζωής των, άπετέλει τό παν δι’ αύτούς. ’Ανώτερα ιδανικά δέν πρέπει
ν’ άναζητήση ό ιστορικός έρευνητής μέχρι των μέσων τοϋ 18ου αίώνος,
άπό μίαν τάξιν άνθρώπων πού είχον ώς φροντίδα νά φονεύουν τον Τούρκον
άπό άνάγκην. Τό ιδανικόν, τό όποιον καλοΰμεν πατριωτισμόν σήμερον,
κλέφτες καί άρματολοί δέν τό άντελαμβάνοντο, παρά μόνον ώς ένστικτον
άρρήκτως συνδεδεμένον μέ άσπονδον μίσος προς τόν Τούρκον. Εις τά κλέ
φτικα τραγούδια τοϋ Fauriel καί των άλλων συλλεκτών, τό όνομα πατρίς ελευθερία, είναι άνύπαρκτα. Ό πατριωτισμός τοϋ κλέφτη ήτο τό μίσος,
ή δε προσωπική του έλευθερία ήτο τό παν.
Μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί μέ τήν γενικωτέραν όργάνωσιν καί
σύμπραξιν των κλεφτών καί αρματολών, πού είχαν πλημμυρίσει τά βουνά
καί όπου κατά τό δημοτικό τραγούδι «κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε
κλαδί καί κλέφτης», ήρχισαν βραδέως νά ύποχωροϋν τά προσωπικά ελα
τήρια καί τά άτομικά ώφέλη καί νά έμφανίζωνται τάσεις καί επιδιώξεις,
τείνουσαι νά αφυπνίσουν τήν ληθαργοϋσαν καί έν λανθανούση καταστάσει
διατελοΰσαν έθνικήν συνείδησιν τών άνδρών τούτων.
Δέν γνωρίζομεν, ελλείψει πηγών, μέχρι τίνος σημείου έπέδρασαν επί
τής ζωής τών άρματολών καί κλεφτών, οί πνευματικοί άγώνες τών Ελλή
νων τοϋ εξωτερικού διά τήν έθνικήν καί πολιτικήν χειραφέτησιν τής Ελ
λάδος, ιδία δέ αί γενόμεναι είς τήν Γαλλίαν υπό τοϋ δουκός τοϋ Nevers2,
1 Διά τον τρόπον τοΰ μάχεσθαι, τά σωματικά προσόντα καί τό ακατάβλητοι· θάρ
ρος τών κλεφτών, βλέπε προχείρως Faurie], ë.à. τ. 1. Βλαχογιάννη, 'Απομνη
μονεύματα στρατηγού Μακρυγιάννη, τ. 2 σ. 350. A ϊ ν ι δ ν ο ς, ε.ά. σ. 271. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς,
Δοκίμιον Ιστορικόν Φιλικής Εταιρείας, σ.41. Βακαλοπούλου, ε.ά. τ. 2, σ. 332 κ.έ.
2 Διά τήν κίνησιν τοΰ δουκός τοΰ Nevers βλέπε τήν έσχάτως δημοσιευθείσαν
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πρέπει όμως να δεχθώμεν δτι έπί τής έποχής τοϋ αύτοκράτορος τής Ρωσίας
Πέτρου του Α' (1711) οί "Ελληνες των βουνών έκλήθησαν νά συμπράξουν
μέ τά ρωσικά στρατεύματα διά τήν έκδίωξιν των Τούρκων, δημιουργοϋντες
τοπικός επαναστάσεις προς αντιπερισπασμόν. Ή προκήρυξις, τήν όποιαν
άπηύθηνεν ό Ρώσος μονάρχης προς τούς Έλληνας αρματολούς καί κλέφτες,
δπως έξεγερθοϋν κατά τών Τούρκων, καί δπου ύπογράφεται ώς Petrus
Primus Russograecorum Monarcha, ένεθουσίασε τούς πολεμικούς άνδρας
τής Ελλάδος, διότι θά έτάσσοντο ύπό χριστιανόν ήγεμόνα έναντίον άπι
στου αυτοκρατορίας. Δέν ένδιέφερε κατ’ αρχήν τούς "Ελληνας άν θά ήλλασσον κυρίαρχον καί ούτε ήσαν εις θέσιν νά διακρίνουν τάς άπωτέρας
βλέψεις τής ρωσικής πολιτικής. Τό αίσθημα όμως τό θρησκευτικόν θά
έπιδράση εύεργετικώς επί τοϋ πατριωτικού, διότι τά ιδανικά ταϋτα ήσαν
άρρήκτως συνδεδεμένα κατά τούς ζοφερούς χρόνους τής δουλείας, καί
τοϋτο διαφαίνεται καθαρά κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1769, τά γνωστά Όρλωφικά, δπου άρματολοί, κλέφτες καί κουρσάροι συμπράττουν μετά τών
Ρώσων κατά τών Τούρκων. Τότε ή Ρωσία ήτο ή μόνη διά τόν Ελληνισμόν
προστάτις δύναμις, διότι ή Δύσις ήτο άδιάφορος.
Κινούνται αί ένοπλαι δυνάμεις τοϋ Ελληνισμού καί κατά τήν Ναπολεόντειον εποχήν, άλλαι ύπέρ τών Γάλλων καί άλλαι ύπέρ τών Ρώσων, αν
τιλαμβάνονται όμως τώρα δτι θά διαδραματίσουν κάποιον ρόλον εις τήν
ευρωπαϊκήν πολιτικήν, έστω καί έν συσχετίσει μέ τά πολιτικά συμφέροντα
τών άντιμαχομένων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. ’Από τήν διαμάχην δμως αύτήν
υπήρχε πιθανότης νά προκύψη ή ανεξαρτησία τής Ελλάδος καί τοϋτο εϊχεν
άντιληφθή ό Ρήγας Βελεστινλής, δταν ίδρυε τήν επαναστατικήν όργάνωσιν
εις τήν Βιέννην, έμπνεόμενος άπό τόν πόθον τής ελευθερίας τοϋ υποδούλου
Γένους καί άπό τάς δημοκρατικός άρχάς τής ελευθερίας, τής ίσότητος καί
τής άδελφότητος, πού είχε διακηρύξει ή Γαλλική Έπανάστασις καί αί
όποΐαι τόσον μεγάλην άπήχησιν εσχον έπί τών ύποδούλων λαών. Διά τόν
Βελεστινλήν, ή έννοια τής έλευθερίας τής Ελλάδος έν συνδυασμώ μέ μίαν
άπελευθερωτικήν κίνησιν τών άλλων Βαλκανικών λαών, τών διαβιούντων
ύπό τό τουρκικόν καθεστώς, άπετέλει τό έπίκεντρον τών σκέψεων καί ένεργειών καί διά τούς λόγους αύτούς προσεπάθει νά έπικοινωνήση μέ τόν Κορ
σικανόν στρατάρχην, έπαγγελλόμενον τότε τήν έλευθερίαν τών καταδυναστευομένων λαών καί άποστέλλοντα εις τήν Ελλάδα μυστικούς πράκτορας
(agents secrets), διά νά έξεγείρουν τούς πολεμικούς άνδρας καί τόν λαόν.
Τά πατριωτικά κηρύγματα τοϋ Θεσσαλοϋ πρωτομάρτυρος τής έλευθεκατατοπιστικήν έργασίαν του Στεφάνου Παπαδοπούλου,'Η κίνηση τοϋ δούκα
τοΰ Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για τήν απελευθέρωση τών βαλκανικών λαών (1603-1625),
Θεσσαλονίκη 1966.
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ρίας καί των δημοκρατικών ιδεών ήλέκτρισαν τούς πολεμικούς ανδρας
τών έλληνικών βουνών καί έκαλλιέργησαν τήν εθνικήν ιδέαν, ή όποια λαμ
βάνει τήν πλήρη μορφήν καί ακμήν της από τούς πατριώτας τής Φιλικής
Εταιρείας, έστω καί άτελώς ώργανωμένης, μεταδίδεται εις ολόκληρον
τον Ελληνισμόν καί άποφέρει τά άποτελέσματά της.
’Από τον ληστήν λοιπόν τών ελληνικών βουνών, άπό τον κλέφτην,
τον αρματολόν καί τόν πειρατήν τών έλληνικών θαλασσών, προήλθεν ό
έθνικός άγωνιστής καί άπό τούς αρχηγούς τών πολεμικών αυτών άνδρών,
προέκυψαν οί στρατηγοί καί οί ναυμάχοι τοϋ μεγάλου μας άγώνος.
I. Κ. ΒΑΓΔΡΑΒΕΛΛΗΣ

