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Oι «πρωτ�γ	ν	ι» της Eέγερσης
Oρ�ι και �ρια της εν δυνάμει επαναστατικ�τητας των κλε�ταρματ�λών

Oι κλέ�τες –μας πληρ���ρεί στα Πρ�λεγ�μενα τ�υ �ι�λί�υ τ�υ «Eλληνικά Δημ�τικά Tραγ�ύδια» � Kλ�ντ Φ�ριέλ, τ� 1824-25– �ταν έπιαναν τα ��υνά δεν εί-
�αν μ�νιμη διαμ�νή. Kάθε �μάδα εί�ε, ωστ�σ�, έναν τ�π� π�υ πρ�τιμ�ύσε, κ�ντά στ� αρματ�λίκι π�υ τ�υς εί�αν στερήσει. T�ν έλεγαν «λημέρι» και ήταν πά-
ντα σε κάπ�ι� δυσπρ�σιτ� μέρ�ς. Πάνω, κλέ�τικ� λημέρι σε απρ�σιτη, �ρα�ώδη τ�π�θεσία κ�ντά στη λίμνη της Kωπαΐδας (Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη).

T�υ Σπύρ�υ I. Aσδρα�ά

OI KΛEΦTEΣ, κύρια έκραση της
πρωτ�γ�νης ε�έγερσης, στ�υς �ρ�-
ν�υς της �θωμανικής κυριαρ�ίας, α-
π�τελ�ύν συγ�ρ�νως τη διαρκή εκ-
δήλωση της ε�έγερσης αυτής [...].
Aνήκ�υν σε ένα πλέγμα πιέσεων και
αμ�ι�αι�τήτων τ�υ �π�ί�υ απ�τε-
λ�ύν ακραί� παράδειγμα: �ι πιέσεις
π�υ ασκ�ύν �ι π�λεμικές κ�ιν�τη-
τες και �μάδες ανήκ�υν περισσ�τε-
ρ� σε θεσμ�θετημένες κ�ινωνικές
πραγματικ�τητες παρά σε παράν�-
μες, απ�κλειστικώς, συσσωματώ-
σεις· στηρί#�νται σε μια �ικ�γενεια-
κή και κ�ιν�τική δ�μή π�υ σέ�εται
τ� ν�μικ� πλαίσι� της �θωμανικής
αυτ�κρατ�ρίας.

Oι κλέτες, συγκρ�τημέν�ι σε �-
μαδώσεις π�υ έ��υν ως επίκεντρ�
έναν αρ�ηγ� και διαθέτ�υν στ�ι�ει-
ώδη ιεραρ�ία, αντιτίθενται στ�υς
εκπρ�σώπ�υς της κρατικής και κ�ι-
ν�τικής ε��υσίας: σε �,τι τ�υς α�-
ρά, η ε��υσία αυτή ασκείται απ� ε-
ντ�πια στρατιωτικά σώματα, τ�υς
αρματ�λ�ύς, π�υ συνήθως συγκρα-

τ�ύνται απ� άτ�μα των κατακτημέ-
νων �ριστιανικών πληθυσμών· με τις
ενέργειές τ�υς, υπ�κιν�ύμενες συ-
�νά απ� τ�υς ανταγωνισμ�ύς και τις
�λέψεις των �ρέων της τ�πικής ε-
��υσίας, �ι κλέτες πρ�σπαθ�ύν να
υπ�κατασταθ�ύν στ�υς αρματ�-
λ�ύς π�υ, με τη σειρά τ�υς, μετα-
τρέπ�νται σε κλέτες και �αναρ�ί-
#�υν τ�ν ίδι� τύπ� πιέσεων, διαιωνί-
#�ντας έτσι τ� μη�ανισμ� μετακένω-
σης ανάμεσα στ�υς εκτ�ς ν�μ�υ και
την ε��υσία. Mε τ�ν τρ�π� αυτ�ν
και �ι δυ� συνιστ�ύν δυ� λειτ�υρ-
γίες π�υ ανήκ�υν στ� ίδι� πλέγμα,
στ� πλέγμα δηλαδή της πρωτ�γ�νης
ε�έγερσης π�υ και αυτή υπακ�ύει
στ� μη�ανισμ� ενσωμάτωσης στις
κ�ινωνικές δ�μές μέσω τ�υ αρματ�-
λικ�ύ θεσμ�ύ.

Aνταρσία 
και ενσωμάτωση

H δυνατ�τητα ενσωμάτωσης  έ�ει
επίσης την απή�ησή της στ� ιδε�λ�-
γικ� επίπεδ�: η ανταρσία �ρίσκει τη
δικαίωσή της στη δυνατ�τητα πρ�α-

γωγής σε έναν τύπ� κ�ινωνικής αυ-
θεντίας, τ�ν αρματ�λ�, δυνατ�τητα
π�υ σημαδεύει επίσης τα �ρια της ε-
�έγερσης και την αδυναμία της να
μεταμ�ρωθεί σε επανάσταση με ε-
σωτερική δυναμική. Oι γνωστ�τερ�ι
εκπρ�σωπ�ι της πρωτ�γ�νης ε�έ-
γερσης έ��υν δράσει σε �λη την
κλίμακα π�υ εκρά#ει την επικ�ινω-
νία ανάμεσα στην ανταρσία και την
ενσωμάτωση: η πίεση μέσω της λη-
στείας π�υ θέλει να καταλή�ει στην
κατάκτηση της αρματ�λικής αρμ�-
δι�τητας και π�υ ε�ατ�μικεύεται
στη σύγκρ�υση ανάμεσα στ�ν κλέ-
τη και τις κρατικές και κ�ιν�τικές
αυθεντίες, � αγώνας για τη διατήρη-
ση της θέσης τ�υ αρματ�λ�ύ συνθέ-
τ�υν τ� κλίμα μέσα στ� �π�ί� η �ία
ανάγεται σε α�ία και �σ�ι την α-
σκ�ύν γίν�νται σύμ��λ� π�υ ενερ-
γεί επίσης ως συντελεστής μεταρ-
σίωσης στ� ανθρώπιν� κύκλωμα απ�
�π�υ πρ�κύπτει η πρωτ�γ�νη ε�έ-
γερση [...]

H ληστεία ανακύπτει απ� δια�-
ρετικά ανθρώπινα και γεωγραικά
περι�άλλ�ντα: είναι αλήθεια �τι τ�

��υν� απ�τελεί την κύρια πηγή της
και �ι ν�μάδες την έ��υν ενισ�ύσει
σημαντικά· ωστ�σ� δεν αίνεται �τι
είναι δυνατ� να ταυτισθεί με μια μ�-
ν� απ� τις συνιστώσες των αγρ�τι-
κών και κτην�τρ�ικών κ�ινωνιών,
απ� τις �π�ίες έ�ει αναπηδήσει. O
�ασικ�ς μη�ανισμ�ς των �μαδώσε-
ων στηρί#εται στ� σύστημα των συγ-
γενειών, εμανέστερ�ς στην περί-
πτωση των αρματ�λικών �μάδων,
και στις αδελ�π�ιήσεις π�υ αντι-
σταθμί#�υν την απ�υσία ή την ανε-
πάρκεια των δεσμών αίματ�ς. Oι
θρησκευτικές διακρίσεις υπεισέρ-
��νται στις συγκρ�ύσεις των �μά-
δων π�υ διεκδικ�ύν τ� αρματ�λίκι
μιας περι��ής, αλλά τ�ύτ� δεν ε-
μπ�δί#ει τις συμμα�ίες �ριστιανών
και μ�υσ�υλμάνων: ωστ�σ�, �ι δυ-
νατ�τητες πρ�αγωγής στις στρατιω-
τικές ιεραρ�ίες είναι περισσ�τερ�
περι�ρισμένες για τ�υς �ριστια-
ν�ύς, �ι �π�ί�ι δεν μπ�ρ�ύν να
πρ�σδ�κ�ύν κάτι πέρα απ� την απ�-
κτηση της αρματ�λικής ιδι�τητας, ε-
νώ � μ�υσ�υλμάν�ς αντίπαλ�ς
τ�υς, ένας Aλ�αν�ς στην περίπτωσή
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Xριστιαν�ς πρ�εστ�ς τ�υ 18�υ. Oι Xριστιαν�ί κ�ιν�τικ�ί
άρ��ντες ανήκ�υν, πρ�επαναστατικά, στ� πλέγμα πιέσεων
και αμ�ι�αι�τήτων π�υ διαμ�ρ�ώνεται ανάμεσα στ�ν κλέ-
�τη - αρματ�λ�, τις κρατικές - �θωμανικές αυθεντίες και
τις κ�ιν�τικές - �ριστιανικές αυθεντίες, μέσα στ� θεσμικ�
πλαίσι� της �θωμανικής ν�μιμ�τητας, τ� �π�ί�, αρ�ικά
τ�υλά�ιστ�ν, δεν αμ�ισ�ητείται (Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη).

Aλ�αν�ς α%ιωματικ�ς, έγ�ρωμη �αλκ�γρα�ία τ�υ O.M. von Stackelberg, απ� τ� έργ� τ�υ
«Costumes et Usages des Peuples de la Grece Moderne», Pώμη 1825. T� ντύσιμ� και η αρμα-
τωσιά δεν παραλλάσσ�υν απ� εκείνα εν�ς Eλληνα �πλαρ�ηγ�ύ της Hπείρ�υ. Oι μα&ικές ε%ωμ�-
σίες Aλ�ανών απ� τ�ν 17� αιώνα στ� Iσλάμ μετάγγισαν νέ� σ�ρίγ�ς στ�ν παραπαί�ντα στρα-
τιωτικ� και δι�ικητικ� μη�ανισμ� της αυτ�κρατ�ρίας, αλλά δημι�ύργησαν και νέα πρ��λήματα
και απ�σ�ιστικές τάσεις, �πως εκείνη τ�υ Aλή πασά Tεπελενλή, π�υ η ε%έλι%ή της έδρασε κα-
ταλυτικά υπέρ της ε%έγερσης των Eλλήνων.

H αι�μαλωσία τ�υ Aθανασί�υ Διάκ�υ. Παλιά λαϊκή λιθ�γρα�ία. Πρ�γ�ν�ι τ�υ
Διάκ�υ εί�αν �ρηματίσει κλέ�τες στη Δωρίδα και � ίδι�ς εντά�τηκε νωρίς
στην �μάδα των Γ�ύλα και Σκαλτσά, πριν σ�ηματίσει δικ� τ�υ κλέ�τικ�. Yπη-
ρέτησε στ� σώμα των τ&��ανταραίων - σωματ��υλάκων τ�υ Aλή, αλλά ακ�-
λ�ύθησε τ�ν Aνδρ�ύτσ� στ� αρματ�λίκι της Λι�αδειάς, τ� �π�ί� ανέλα�ε �-
ταν � Aνδρ�ύτσ�ς κατέ�υγε στα Eπτάνησα. Oρκίστηκε Φιλικ�ς τ�ν ίδι� �ρ�-
ν� (1820). Eπεσε νωρίς, αγωνι&�μεν�ς ηρωικά στ� γε�ύρι της Aλαμάνας
(Σπερ�ει�ύ) και γνώρισε μαρτυρικ� θάνατ� με ανασκ�λ�πισμ�.

μας, μπ�ρεί να απ�σκ�πεί στην εν-
σωμάτωσή τ�υ στ� στρατιωτικ� και
δι�ικητικ� σύστημα της Aυτ�κρατ�-
ρίας [...]

Ωστ�σ� η ληστεία δεν είναι σε θέ-
ση να καταλήγει πάντ�τε σε ενσω-
μάτωση �άρη στην επικ�ινωνία π�υ
υπάρ�ει ανάμεσα στην παραν�μία
και την ε��υσία· σε μερικές περι�-
�ές, στην Πελ�π�ννησ� μάλιστα, �
θεσμ�ς των αρματ�λών απ�υσιά#ει
και απ� τ� άλλ� μέρ�ς συμ�αίνει να
είναι π�λύ ισ�υρές �ι αντιστάσεις
της επίσημης ε��υσίας· πάντως, υ-
πάρ��υν άλλες διέ��δ�ι, ανάμεσα
στις �π�ίες η έντα�η σε �έν�υς
στρατ�ύς κι ακ�μη η μετανάστευση,
διέ��δ�ι π�υ δίν�υν α�ία στ�ν π�λε-
μιστή και συμ�άλλ�υν στ�ν πρ�σα-
νατ�λισμ� των εκπρ�σώπων της
πρωτ�γ�νης ε�έγερσης σε ένα πε-
δί� δραστηρι�τήτων μεγαλύτερης
εμ�έλειας, μάλιστα εθνικής. Eτσι, η
επανάσταση τ�υ 1821 τρ��δ�τή-
θηκε, �πως άλλωστε �ι πρ�ηγ�ύμε-
νες επαναστατικές κινητ�π�ιήσεις,
απ� τ�υς πρωτ�γ�ν�υς της ε�έγερ-
σης π�υ εί�αν διατρέ�ει �λες τις ά-
σεις μιας π�λεμικής σταδι�δρ�μίας:
ληστεία, συνδυασμένη κάπ�τε με
την πειρατεία, αρματ�λική αρμ�δι�-
τητα, στρατιωτική υπηρεσία σε έναν
�έν� ή στ�ν �θωμανικ� στρατ� [...]

O κλέτης άησε λίγες άμεσες
γραπτές μαρτυρίες: στ� �αθμ� �-
π�υ εκρά#εται, δεν αναέρεται σε
καμία ένν�ια κ�ινωνικής δικαι�σύ-
νης, μ�λ�ν�τι συμ�αίνει να αισθά-
νεται και να δρα ως θύμα μιας αδι-
κίας· �ταν εκθέτει τις διεκδικήσεις

τ�υ, δεν επι�ειρηματ�λ�γεί παρά
ως �ρέας μιας κυριαρ�ικής ικαν�-
τητας. Συνακ�λ�υθα, έ�ει την αί-
σθηση �τι ανήκει σε έναν κ�σμ� �-
π�υ �ι ρ�λ�ι είναι μ�ιρασμέν�ι και �
κάθε ρ�λ�ς υπακ�ύει στ�ν κώδικά
τ�υ: η κ�ινωνία έ�ει τ�υς ν�μ�υς
και τ�υς καν�νες της· τ� ίδι� ισ�ύει
και για τ� δικ� τ�υ περι�άλλ�ν.
Oταν � κλέτης ενσωματώνεται
στην κ�ινωνία ως αρματ�λ�ς, δεν
αλλά#ει τ�ν ηθικ� τ�υ κώδικα και τ�
σύστημα των α�ιών τ�υ· τ� αντίθετ�
θεωρείται ως δείγμα εκυλισμ�ύ. H
ένν�ια της δικαι�σύνης, τ� δίκαι�
τ�υ τω��ύ, η ευσπλα�νία δεν πα-
ρ�υσιά#�νται παρά στις μαρτυρίες
π�υ έ��υν αήσει �ι εκπρ�σωπ�ι
της ν�μιμης ε��υσίας: άλλωστε, αυ-
τ�ί μιλ�ύν συνήθως· ωστ�σ�, η συλ-
λ�γική ευαισθησία αντιδρά με θετι-
κ� τρ�π� απέναντι τ�υς πρωτ�γ�-
ν�υς της ε�έγερσης πρ�σ�ωρώντας
στ� σύστημα των α�ιών τ�υς. Γίνε-
ται αντικείμεν� θαυμασμ�ύ εκείν�
π�υ δεν είναι στις δυνατ�τητες τ�υ
καθεν�ς, δηλαδή η άρνηση της κα-
θιερωμένης τά�ης, καθώς και η
πρ�ν�μιακή έντα�η μέσω της �ίας
στη μισητή αυτή τά�η [...]

Aρματ�λ�ί
H διάρθρωση των αρματ�λικών �-

μάδων υπακ�ύει στην �ικ�γενειακή
διάρθρωση και η διαδ��ή πρ�σλαμ-
�άνει κληρ�ν�μικ� �αρακτήρα: ω-
στ�σ�, �ι συγγενικ�ί δεσμ�ί δεν α-
ντιστέκ�νται πάντα στην εσωτερική
δυναμική της �μάδας, π�υ κάπ�τε

Συνέ�εια στην 8η σελίδα



διασπάται σε ανταγωνι#�μενες μερί-
δες παρά τ�υς δεσμ�ύς αίματ�ς· �ι
συγκρ�ύσεις ανάμεσα στ�υς συγγε-
νείς διαιωνί#�νται με τη μ�ρή της
�εντέτας, π�υ �αρακτηρί#ει επίσης
τ�υς ε�ωτερικ�ύς ανταγωνισμ�ύς.
Για τ� λ�γ� αυτ� �ι μεγάλες αρμα-
τ�λικές �ικ�γένειες υπ��ρεών�νται
να επεκτείν�υν τις επιγαμίες και τις
πνευματικές συγγένειες, για να α-
ντιμετωπίσ�υν τις πιέσεις των αντί-
παλων �ικ�γενειών και των κ�ιν�τι-
κών αυθεντιών π�υ και αυτές θέ-
λ�υν να διαιωνί#�υν την κληρ�ν�μι-
κή διαδ��ή. 

Oι συγκρ�ύσεις ανάμεσα στις τε-
λευταίες και τ�υς αρματ�λ�ύς ε�ει-
δικεύ�νται κυρίως στις κερδ�σκ�-
πίες γύρω απ� την είσπρα�η των �-
ρων, η �π�ία απ�τελ�ύσε την κύρια
λειτ�υργία των εκπρ�σώπων της
κ�ιν�τικής ε��υσίας: τ�ύτ� δεν ση-
μαίνει �τι �ι αρματ�λ�ί μπ�ρεσαν
παντ�ύ να περι�ρίσ�υν την ε��υσία
των κ�ιν�τικών αρ��ντων και να ε-
λαττώσ�υν την κ�ινωνική τ�υς ακτι-
ν���λία. Oι σ�έσεις αρματ�λών και
κ�ιν�τικών αρ��ντων διακρίν�νται
σε μια κλίμακα π�υ αρ�ί#ει απ� την
υπ�ταγή τ�υ εν�ς στ�ν άλλ�, για να
καταλή�ει σε περισσ�τερ� ισ�με-
ρείς καταν�μές. 

Ωστ�σ�, �,τι συγκράτησε η συλλ�-
γική μνήμη είναι η συγκρ�υσιακή
σ�έση: τα κλέτικα τραγ�ύδια �α-
ράσσ�υν μια σαή δι��τ�μηση ανά-
μεσα στ�ν κ�σμ� της πρωτ�γ�νης
ε�έγερσης, απ� τ�ν �π�ί� έρ�εται �
αρματ�λ�ς, και τ�ν κ�σμ� της ν�μι-
μ�τητας π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν �ι �-
θωμανικές αυθεντίες και �ι κ�ιν�τι-
κ�ί άρ��ντες· η δι��τ�μία αυτή α-
νταπ�κρίνεται σε μια πραγματικ�τη-
τα π�υ δεν μπ�ρ�ύν να την ε�αλεί-
ψ�υν �ι πρ�σαρμ�γές, �σες επιτρέ-

π�υν την απ�κατάσταση μιας συμ-
�ιωτικής σ�έσης ανάμεσα στ�υς εκ-
πρ�σώπ�υς των δύ� κ�σμων [...]

Σε �σα πρ�ηγήθηκαν θα ήθελα να
πρ�σθέσω τώρα ένα σ��λι�: η εικ�-
να, �πως την παρ�υσιάσαμε, τ�υ κ�-

σμ�υ της πρωτ�γ�νης ε�έγερσης α-
νακύπτει απ� μαρτυρίες κυρίως τ�υ
ιη΄ και τ�υ αρ��μεν�υ ιθ΄ αιώνα [...]
Ωστ�σ�, η πύκνωση των μαρτυριών,
αλλιώς η ενεργ�τερη συνείδηση για
τα αιν�μενα αυτά στ�ν ιη΄ και στ�ν
ιθ΄ αιώνα, ίσως να μην �είλεται
πρωτίστως στην τύ�η π�υ διέπει τη
διάσωση των μαρτυριών και σε αλ-
λαγές π�υ α�ρ�ύν τη θρησκευτική
και υλετική ταυτ�τητα των αρμα-
τ�λών [...] Θα πρέπει να συνυπ�λ�γι-
σθεί και ένας ακ�μη, �ι κ�ινωνικές
πρ�ϋπ�θέσεις της συλλ�γικής μνή-
μης. Πρ�κειται για τη μνήμη εκείνη
π�υ #ει μέσα στην πρ��ρικ�τητα,
απ� τα κύρια ��ήματα της �π�ίας εί-
ναι τ� τραγ�ύδι: επιλεκτικ�, παρα-
πέμπει στις διάρκειες μέσα στις �-
π�ίες μ�ρών�υν τη συνέ�ειά τ�υς
�ι ήρωές τ�υ, συνέ�εια πρ�ϋπ�θεση
της �π�ίας είναι η διάρκεια των κ�ι-
νωνικών μ�ρωμάτων στα �π�ία α-
νήκ�υν. Tα τελευταία ε�ειδικεύ�-
νται σε μ�ρώματα �ικ�γενειακά με
�σες συμπληρωματικ�τητες συνε-
πάγεται � �ρ�ς αυτ�ς: υπ�κεινται
στ� μη�ανισμ� της εναλλαγής των
ρ�λων π�υ περι�ρί#ει την ανάγκη
της κατα�ύθισης της μνήμης στ�
μεγάλ� �ρ�ν�· τ� �ρ�ν�λ�γικ� εύ-
ρ�ς της επώνυμης συλλ�γικής μνή-
μης τ�υ κ�σμ�υ της πρωτ�γ�νης ε-
�έγερσης είναι συνάρτηση της μι-
κρής διάρκειας των �μαδώσεων απ�
τις �π�ίες αναδεικνύ�νται �ι πρωτα-
γωνιστές της. Aλλωστε η πρ�σληψη
της ανταρσίας είναι ατ�μ�κεντρική:
η κλετ�υριά εκρά#εται με τ�ν ε-
πώνυμ� κλέτη, με τη δράση τ�υ �-
π�ί�υ μετριώνται τα δικά της �ρια·
ε�υμνητικ�, τ� κλέτικ� τραγ�ύδι
κρατά δύ� στιγμές απ� τη δράση αυ-
τή, τη σύγκρ�υση και τ� θάνατ�, και
�ι δυ� ατ�μ�κεντρικές. Για να διαιω-
νιστεί �μως η ατ�μική, η ηρωική
μνήμη, �ρειά#εται �ι ήρωες να μην
απ�σπώνται απ� τη μερικευμένη
συλλ�γικ�τητα στην �π�ία ανήκ�υν,
τα �ικ�γενειακά δηλαδή μ�ρώμα-
τα, κι αυτά τα τελευταία να διατη-
ρ�ύν τη �ρ�νική τ�υς συνέ�εια και
να συντηρ�ύν, με τ�ν τρ�π� αυτ�,
τη δε�ίωση της μνήμης. Ωστ�σ�, �-
πως συμ�αίνει και σε άλλα πεδία, τα
συλλ�γικά μ�ρώματα π�υ απ�τε-
λ�ύν την κ�ινωνική πρ�ϋπ�θεση της
μνήμης έ��υν μικρή διάρκεια μέσα
στ� �ρ�ν�, αντικαθίστανται απ� άλ-
λα, ε�αντλ�ύνται μέσα σε λίγες γε-
νεές: δεν γίν�νται αριστ�κρατικά,
�ύτε αργ�τερα �ταν κάπ�ι�ι επίγ�-
ν�ι θα διαπρέψ�υν στ�υς νέ�υς �-
ρ�υς κ�ινωνικής ανάδει�ης π�υ δη-
μι�υργ�ύνται μα#ί με τ� ελληνικ�
κράτ�ς και θα θελήσ�υν να αισταν-
θ�ύν αριστ�κρατικά με τ�ν τρ�π�
τ�υς, �ωρίς �μως να μπ�ρέσ�υν ή
να διαν�ηθ�ύν να τιά��υν μια αρι-
στ�κρατία. H συναίσθηση �τι ανή-
καν σε �ε�ωριστά σ�για δεν αρκ�ύ-
σε απ� μ�νη της για τ� σ�ηματισμ�
εν�ς αριστ�κρατικ�ύ σώματ�ς, �α-
ρυμέν�υ ήδη απ� την π�λιτισμική ε-
τερ�τητα των κ�ινωνιών στις �π�ίες
εί�ε πράγματι διαμ�ρωθεί.

Σημείωση «Eπτά Hμερών»: T� κείμεν� πρ�-
έρ
εται απ� τ� κε�άλαι� «Σύμμεικτα ι-
στ�ρικά» τ�υ �ι�λί�υ τ�υ κ. Σπ. Aσδρα
ά,
«Σ
�λια», εκ. «Aλε�άνδρεια, 1993, σ.σ. 173
– 186. H ευθύνη για τις συντμήσεις �αρύ-
νει απ�κλειστικά τ�ν επιμελητή τ�υ α�ιε-
ρώματ�ς. Oι τίτλ�ι και �ι μεσ�τιτλ�ι είναι
της σύντα�ης των «Eπτά Hμερών».
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Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα

O Oδυσσέας Aνδρ�ύτσ�ς, ηρωική μ�ρ�ή τ�υ ’21 με γνήσιες κλε�ταρματ�λι-
κές κατα��λές. Hταν γι�ς τ�υ Aνδρέα Aνδρ�ύτσ�υ, αδελ��π�ιτ�ύ τ�υ Aλή
πασά και �αρακτηριστικ�τερ�υ τύπ�υ κλε�ταρματ�λ�ύ στην πρ�επαναστατι-
κή Eλλάδα. Διετέλεσε �πλαρ�ηγ�ς των αρματ�λικιών της Aν. P�ύμελης υπ�
τ�ν Aλή, τ�ν �π�ί� υπηρέτησε πιστά έως τ� 1818, �π�τε μυήθηκε στη Φιλική
Eταιρεία. Δ�λ���νήθηκε τ� 1825, συκ��αντημέν�ς και διωγμέν�ς απ� τ�υς
κ�τ&αμπάσηδες. H μνήμη τ�υ απ�καταστάθηκε επίσημα τ� 1872 (Π�λεμικ�
M�υσεί�).

Aριστερά: Γεώργι�ς Δυ���υνιώτης, αγωνιστής τ�υ ’21, γ�ν�ς κλε�ταρματ�λών. O πατέρας τ�υ Γιάννης +ήκης - Δυ�-
��υνιώτης υπήρ%ε πρωτ�παλίκαρ� τ�υ Aνδρ. Aνδρ�ύτσ�υ και τ� 1812, αναγνωρισμέν�ς απ� τ�ν Aλή πασά επικε�α-
λής τ�υ αρματ�λικι�ύ Λαμίας, Aταλάντης και Σαλώνων, με ��ηθ� τ� γι� τ�υ. Mυήθηκε Φιλικ�ς τ� 1820. Πατέρας και
γι�ς διέπρεψαν στ�ν Aγώνα. Δε%ιά, � αρματ�λ�ς τ�υ 18�υ αιώνα, Bέργ�ς Bλα�αρμάτας, απ� την Παρνασσίδα. Mετά
τ� θάνατ� τ�υ αρματ�λ�ύ Kωνσταντάρα τ� 1755, μ�ιράστηκε τ� αρματ�λίκι τ�υ και μα&ί με τ�υς αρματ�λ�ύς Xρίστ�
Mηλι�νη, Λάμπρ� και Mήτρ� Tσεκ�ύρα, B�υνι�ωρίτη και Nτρέλλ�, ύψωσε σημαία ανταρσίας. Σε μά�η με τ�υς T�ύρ-
κ�υς των αρματ�λών στη Δέσ�ινα τραυματίστηκε, πιάστηκε και θανατώθηκε.


