Γ. Καραισκάκης: μια επέτειος που
σημάδευσε την Ιστορία…
το 1805 ο Καραισκάκης, ήρθε στην περιοχή, (Καράβα, Τσουρνάτα, Βουτσικάκι,
Φτέρη, Σμήνικο***, που δρούσε ο Κατσαντώνης, «στα 1805 μας ήρθε και ο
Καραϊσκάκης. Έφυγε από το Πρεμέτι από τη φυλακή»(12) και «έμαθε τον πόλεμο στη
στρατιωτική ακαδημία του Κατσαντώνη, όπου την τελείωσε με άριστα, πρωτοπαλίκαρό
του».(13)
Ο Κατσαντώνης, γυιός του Σαρακατσάνου τσέλιγκα Μακρυγιάννη, έγινε ο φόβος
και τρόμος του Αλή πασά, όταν βγήκε στο κλαρί και διαφέντευε τ’ Άγραφα και όχι μόνον.
Αφορμή ήταν ο άγριος βασανισμός αυτού και του γερο-Μακρυγιάννη από τον Αλή, όταν
ο Γκαραγκούνης τον κατέδωσε ότι βοηθά τους κλέφτες.(14).
Μια πληροφορία (15) αναφέρει ότι «ο Αλής του διόρισε τον Καψομούνη****
φύλακα για να τηρήσει τα όσα συμφώνησαν μεταξύ τους».
Καψομούνης Νικόλαος, με καταγωγή την Αραχωβίτσα Αγράφων (Μάραθος)
αναφέρεται και ο «εκτελεστής» του Κατσαντώνη και αργότερα δήμιος του Αλή.(16)
Όταν χαλάστηκε ο Κατσαντώνης από τον Αλή πασά, οι κλέφτες συνέχισαν τη
δράση τους με τον Λεπενιώτη.
Οι Δίπλας, Νάσιος Κουμπόπουλος, Τζιάκαλος, Καραγιαννάκης (βλάχος, που
αργότερα τον σκότωσε ο Κατσαντώνης «εις τον Άγιον Νικόλαον, εις την Οξυάν»),
Τσόγκας, Τσέλιος, Μπουρδάρας, Πάγκαλος, Λεπενιωτάκης, Παλαιογιώργης, Πάνος
Κατσίκης, Βρυκόλακας, Κουτσούκης, Τσάκας, Μαυρομάτης, Κάσιος, Κούτσικος,
Συρεπίσιος, Φραγκίστας και άλλοι δύο Ακρίδαι, Λάμπρος Σουλιώτης, είναι τα ονόματα
κάποιων κλεφτών της αντίστοιχης εποχής.
Ο Τσάκας «από Μοναστηράκι του Δήμου Αγραίων», παλιότερος κλέφτης κι από
τον Δίπλα, ήταν αυτός που δέθηκε πιότερο με τον «παλιόγυφτο», όταν στις πρώτες μάχες
με το Κατσαντωνέϊκο «κατακεφάλιασε» την ταραχή και την σαστιμάρα, του Καραϊσκάκη,
λέγοντάς του: -«Σκιάζεσαι, ορέ παλιόγυφτε» ;
Τούτος έμελλε να ’ναι ο Αγραφιώτης, πού ’μεινε πιότερο πιστός απ’ όλους στον
Καραϊσκάκη και δεν ήταν ο μόνος .
Ύστερα από ένα διάλειμμα με τους Εγγλέζους (ως μισθοφόροι) και τον
Κολοκοτρώνη, να πολιορκούν τους Φραντσέζους στη Λευκάδα, «οι Κατσαντωναίοι»
βρέθηκαν στον Αλή-Πασά κι αυτός διόρισε τον Λεπενιώτη, αρματολό των Αγράφων, τον

Καραϊσκάκη κολιτζή στο Σιάμ (Οξυά), τον Τσόγκα στην Νευρόπολη, τον Φραγγίστα
στη Ρεντίνα και τον Μπαταριά στην Κιουλιστάνη.
«Βγαλμένοι μέσα από τον λαό που στέναζε από την αδικία, ίσαμε χθες κλέφτες
και προστάτες του, δεν δέχονταν να κάνουν τα χατίρια των αγάδων και των χριστιανών
προυχόντων».(17) κι έτσι ο Τσολάκογλου, κατ’ εντολή του Αλή, (δια χειρός Νικοθέου
και Γκαβοστεργαίων), σκότωσαν τον Λεπενιώτη, την Ανάσταση του 1812, στο Φουρνά,
για να εξαναγκάσουν και πάλι τους κλέφτες και τον Καραϊσκάκη να επιστρέψουν στα
Γιάννενα και στον Αλή Πασά, που θα κάνει τον Καραϊσκάκη τζοχανταραίο
(σωματοφύλακα).
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Ψαρογιαννοπούλου, με την οποία απέκτησε δυό γυιούς και δυό θυγατέρες.
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