
Εισαγωγή

«Δεν έκαμες, τω είπε, όσον έπρεπε 
έως τώρα το χρέος σου προς την 

πατρίδα, Καραϊσκάκη· ο Θεός να σε 
φωτίση να το κάμης εις το εξής. 

– Δεν το αρνούμαι, απεκρίθη, 
αναλαβών την συνήθη αυτού

 παρρησίαν ο Καραϊσκάκης. Όταν 
θέλω γίνομαι άγγελος και όταν θέλω
 διάβολος. Εις το εξής έχω απόφασιν 

να γένω άγγελος».1

Η παραπάνω στιχομυθία ανάμεσα στον Καραϊσκάκη και τον 
Υδραίο Βασίλειο Μπουντούρη ή Βουδούρη και κυρίως η απά-
ντηση που φέρεται να του έδωσε ο Καραϊσκάκης είναι μια από 
τις πλέον διαδεδομένες φράσεις και αποφθέγματα που αποδί-
δονται στον Ρουμελιώτη εθνικό ήρωα στο πεδίο της δημόσιας 
ιστορίας. Δημοσιεύτηκε στη βιογραφία του Καραϊσκάκη που 
συνέθεσε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο οποίος γράφει 
ότι του τη μετέφεραν «μάρτυρες παρόντες της σκηνής ταύτης», 
που διαδραματίστηκε τον Ιούνιο του 1826, την ημέρα που η 
Διοίκηση ανέθεσε στον Καραϊσκάκη την αρχηγία της εκστρα-
τείας για την άρση της πολιορκίας της Αθήνας. Επέλεξα να την 

1.  Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γεώργιος Καραϊσκάκης κατά τους προτέρους βιογρά-
φους, τα επίσημα έγγραφα και άλλας αξιοπίστους ειδήσεις (Αθήνα 1867), σ. 70.
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προτάξω στην Εισαγωγή καθώς συμπυκνώνει μεταφορικά το 
κεντρικό ερώτημα της παρούσας μελέτης: τη μεταμόρφωση του 
Καραϊσκάκη σε «άγγελο» τα τελευταία χρόνια της επανάστασης, 
οπότε έκανε «το χρέος του προς την πατρίδα», ενώ έως τότε 
ήταν «διάβολος», «αντίχριστος», «κακός δαίμων της Πατρίδος», 
όπως τον αποκαλούσαν, ιδίως κατά το 1823 και το 1824, στο 
περιβάλλον της Διοίκησης. Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, γρά-
φοντας για τους μετασχηματισμούς που προκαλεί το Εικοσιένα, 
διατυπώνει το ίδιο ιστοριογραφικό ερώτημα συνδέοντάς το με 
την παραπάνω στιχομυθία:

Νέου τύπου επανάσταση – Νέου τύπου επαναστάτες. Μπορεί 
ανάμεσα στους ανθρώπους της εξέγερσης να είναι πε-
ρισσότεροι οι αυθόρμητοι «αγωνιστές» και λιγότεροι οι 
ενσυνείδητοι επαναστάτες· όλοι τους όμως είναι στρατευ-
μένοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, στο όραμα 
του εθνικού κράτους. Για να γίνει το «ρωμαίικο», όπως θα 
πει αργότερα ο εμβληματικός Μακρυγιάννης. Πράγματι, 
ένα μείγμα νεωτερικών διανοουμένων, βγαλμένων από 
την κοιτίδα του διαφωτισμού, ανθρώπινο δυναμικό από 
τον χώρο της οικονομικής ζωής (έμποροι, βιοτέχνες, ναυ-
τικοί), παραδοσιακοί κοινοτικοί άρχοντες σε διαδικασία 
υπέρβασης της τοπικής τους ταυτότητας, ένοπλοι, «κλε-
φταρματολοί» ή επαγγελματοποιημένοι στρατιωτικοί στα 
έμμισθα σώματα της Επτανήσου υπηρετούν τώρα την 
ιδέα της εθνικής απελευθέρωσης. Η μεγάλη αλλαγή του 
χριστιανού υποτελούς σε δυνάμει έλληνα πολίτη έχει ήδη 
αρχίσει· είναι η βίαιη επαναστατική ρήξη με την οθωμα-
νική συνθήκη και η υιοθέτηση του εθνικού προτάγματος. 
Αλήθεια, τι είδους φαινόμενο είναι αυτή η μεταμόρφωση 
από κατοικητήριο του Σατανά σε άγγελο, σε Αρχάγγελο 
της Ελευθερίας καλύτερα, του πολέμαρχου της Ρούμελης 
Γεωργίου Καραϊσκάκη;2

2.  Β. Παναγιωτόπουλος, «Εισαγωγή: Νέου τύπου επανάσταση – Νέου τύπου 
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Νέου τύπου επανάσταση, νέου τύπου επαναστάτες, γράφει ο 
Παναγιωτόπουλος και επισημαίνει ότι το Εικοσιένα, η ένοπλη 
εξέγερση στην Πελοπόννησο, τα νησιά και τη Ρούμελη που 
πυροδότησε η στρατιωτική κίνηση του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
στις Ηγεμονίες, στα τέλη Φεβρουαρίου 1821, ήταν μια εξέγερση 
διαφορετική από εκείνες του 18ου αιώνα, όπως π.χ. τα Ορλωφικά, 
ή άλλες παλιότερων εποχών. Το Εικοσιένα ήταν μια «νέου τύ-
που» επανάσταση, πολιτική και ιδεολογική, στο πλαίσιο της 
οποίας η ένοπλη δράση και η οργάνωση του πολέμου (όφειλαν 
να) υπηρετούν τις αρχές και τους στόχους του πατριωτισμού, 
της σύγχρονης αυτής πολιτικής ιδεολογίας,3 στο όνομα της 
οποίας συγκροτήθηκαν τα πρώτα εθνικά κινήματα στα τέλη 
του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα – μεταξύ αυτών και 
το ελληνικό.4 Το Εικοσιένα ήταν μια επανάσταση που έπρεπε 
να αναδημιουργεί διαρκώς τους επαναστάτες της: εκείνους 
που εντάχθηκαν στα δίκτυα του ελληνικού επαναστατικού 
εταιρισμού και την προετοίμασαν, εκείνους που ξεσηκώθηκαν 
την άνοιξη του 1821, εκείνους που συνέχισαν να πολεμούν τα 
επόμενα χρόνια, ακόμη και όταν οι ήττες ήταν πολλές και 
σημαντικές, εκείνους (και εκείνες) που τους τροφοδοτούσαν, 
τους περιέθαλπαν και υπέμεναν τις συνέπειες της συνέχισης 
του πολέμου, καθώς και εκείνους που τους διοικούσαν και 
τους οδηγούσαν στον πόλεμο στελεχώνοντας τους πολιτικούς 
και στρατιωτικούς θεσμούς και μηχανισμούς των επαναστα-
τικών Διοικήσεων. Αυτοί οι «νέου τύπου επαναστάτες», που 

επαναστάτες», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Πρωτοπόροι της ελληνικής 
ελευθερίας. Δέκα πρόσωπα που σφράγισαν την ελληνική επανάσταση (Αθήνα 
2012), σ. 8-9.
3.  Για τη διάκριση παραδοσιακής-σύγχρονης ιδεολογίας, βλ. Π. Λέκκας, Η 
εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις έρευνας στην ιστορική κοινωνιολογία 
(Αθήνα 32011: Κριτική), ιδίως σ. 21-63. 
4.  Για την τομή που επιφέρει στα κοσμικά σχέδια απελευθέρωσης η δια- 
μόρφωση του ελληνικού εθνικού κινήματος στις αρχές του 19ου αιώνα, βλ. Ν. 
Ροτζώκος, Εθνογένεση και εθναφύπνιση. Ορλωφικά και εθνική ιστοριογραφία 
(Αθήνα 2007: Βιβλιόραμα), ιδίως σ. 22-34, 55-74.
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υπηρέτησαν την εθνική ιδέα «στρατευμένοι στο όραμα του 
εθνικού κράτους», προκάλεσαν με τη δράση τους τη «μεγάλη 
αλλαγή του χριστιανού υποτελούς σε δυνάμει έλληνα πολίτη». 
Πρόκειται για δυναμική και σύνθετη διαδικασία που συντελεί-
ται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικούς χρόνους στα 
ετερογενή κοινωνικά περιβάλλοντα που ενεπλάκησαν στον 
πόλεμο της εθνικής ελευθερίας.

Στην παρούσα μελέτη η επικράτηση της επανάστασης συν-
δέεται με την ενδυνάμωση και την κατίσχυση των αρχών της 
εθνικής ιδεολογίας στη διαχείριση του πολέμου, τις οποίες 
υπαγορεύει και επιβάλλει η εθνική Διοίκηση. Μέσα από αυ-
τή την ερμηνευτική οπτική διερευνάται η μεταμόρφωση του 
Καραϊσκάκη από «κατοικητήριο του Σατανά» σε «Αρχάγγελο 
της Ελευθερίας». Εξετάζεται πώς από κλεφταρματολός, δηλαδή 
πρωτοπαλλήκαρο στην ομάδα του Κατσαντώνη, οπλαρχηγός 
του Αλή πασά, μπουλουκτσής του αρματολού Γώγου Μπακόλα 
και αρματολός στα Άγραφα, έγινε ο στρατευμένος επαναστάτης, 
ο Γενικός Αρχηγός ενός ιδιότυπου άτακτου εθνικού στρατού 
που πολεμούσε στο όνομα της «Πατρίδας» και στην υπηρε-
σία της «Υπερτάτης Διοικήσεως» με αποκλειστικό σκοπό την 
εθνική ανεξαρτησία. Στην ανάλυση που ακολουθεί ο πόλεμος 
αντιμετωπίζεται ως καταλύτης των ρήξεων και των αλλαγών 
που συνοδεύουν την επαναστατική διαδικασία.5 Πρόκειται για 
διεργασίες που μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο τα ιστορικά 
υποκείμενα προσλαμβάνουν τις εξαιρετικές καταστάσεις στις 
οποίες ζουν και διαχειρίζονται τις προκλήσεις που δημιουργεί 

5.  Παρόμοια είναι η λογική που διατρέχει την εργασία μου για τον μετα- 
σχηματισμό των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων εξουσίας στην Πελοπόννησο 
κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης. Βλ. Δ. Τζάκης, «Πόλεμος και σχέσεις 
εξουσίας στην επανάσταση του 1821», στο Δ. Δημητρόπουλος, Χρ. Λούκος, 
Π. Μιχαηλάρης (επιμ.), Όψεις της Επανάστασης του 1821. Πρακτικά Συνεδρίου 
(Αθήνα 2018: ΕΜΝΕ-Μνήμων), σ. 153-74. Στην κατεύθυνση αυτή βλ. και 
Π. Λέκκας, «Ο Τρίτος Δρόμος για το Εικοσιένα», στο Κ. Σπανού και Δ. 
Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία. Τιμητικός τόμος 
για τον Νικηφόρο Διαμαντούρο (Αθήνα 2018: Παπαδόπουλος), σ. 40-61.
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ο πόλεμος της εθνικής ανεξαρτησίας. Όπως θα φανεί στα επι-
μέρους κεφάλαια, αυτός ο νέου τύπου πόλεμος απαιτούσε από 
εκείνους που συμμετείχαν σε αυτόν και ιδίως από τους κλέφτες 
και τους αρματολούς της Ρούμελης να εγκαταλείψουν τις πα-
ραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της ένοπλης σύγκρουσης, 
στο πλαίσιο των οποίων η εξέγερση λειτουργεί ως μηχανισμός 
διαπραγμάτευσης και ρύθμισης των τοπικών σχέσεων δύνα-
μης. Απαιτούσε δηλαδή μια ριζικά διαφορετική λογική οργά-
νωσης και διαχείρισης του πολέμου, η οποία εκπορευόταν από 
τις επαναστατικές Διοικήσεις, όριζε με ανελαστικό τρόπο τη 
συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση (ελευθερία ή θάνατος) 
και αποδοκίμαζε και ποινικοποιούσε τις τοπικές ή προσωπικές 
διαπραγματεύσεις με τον εχθρό, τα καπάκια, προκειμένου αυτός 
να ηττηθεί οριστικά. 

Η ριζική αλλαγή του Καραϊσκάκη στη διάρκεια των επα-
ναστατικών χρόνων αντιμετωπίζεται στην παρούσα μελέτη 
ως μια σύνθετη και ανοιχτή ως προς την κατάληξή της δια-
δικασία, η οποία μπορεί να κατανοηθεί σε συνάρτηση με την 
κοσμογονία που προκάλεσε ο πόλεμος της εθνικής ανεξαρ-
τησίας συνολικά στις επαναστατημένες περιοχές και ειδικά 
στο κοινωνικό περιβάλλον των οπλαρχηγών στις ορεινές 
επαρχίες της Ρούμελης. Από την πρώτη στιγμή και σε όλη τη 
διάρκειά της, η τύχη της επανάστασης κρινόταν πρωτίστως 
στα πεδία των μαχών. Για τον λόγο αυτό τα κρίσιμα διακυβεύ-
ματα των επαναστατικών χρόνων ήταν η πολιτική ενοποίηση 
των αρχικά διάσπαρτων επαναστατικών κέντρων στη στεριά 
και στη θάλασσα, ο συντονισμός και η κεντρική διεύθυνση 
των ασύνδετων μεταξύ τους πολεμικών επιχειρήσεων στη 
Ρούμελη και την Πελοπόννησο και ο μετασχηματισμός των 
ποικίλων ένοπλων ομάδων σε επαναστατικό-εθνικό στρατό 
– αφορούσαν δηλαδή τη δημιουργία κεντρικής Διοίκησης και 
τη συγκρότηση των πολιτικών και στρατιωτικών μηχανισμών 
της, με τις διαφωνίες, τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις που 
προκάλεσε αυτή η διαδικασία, αλλά και με τις νέες δυνατό-
τητες κοινωνικής προαγωγής που δημιούργησε. 
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν, η μεταμόρφωση του Καραϊ- 
σκάκη στη διάρκεια των επαναστατικών χρόνων συνδέεται 
ερμηνευτικά με την αποδιοργάνωση του παλιού κόσμου των 
κλεφτών και των αρματολών και με τη διαμόρφωση μιας νέας 
κοινωνικής ομάδας, των «στρατιωτικών» της επανάστασης, 
που όφειλαν να υπηρετούν με προσήλωση τον στόχο της 
εθνικής ανεξαρτησίας πολεμώντας κάτω από τις διαταγές της 
εθνικής Διοίκησης. Προκειμένου να ερμηνεύσω την αλλαγή 
της στάσης του Καραϊσκάκη αξιοποιώ την έννοια της «μετα-
στροφής» που επεξεργάστηκαν ο Πέτερ Μπέργκερ και ο Τόμας 
Λούκμαν (Peter Berger, Thomas Luckmann) στην κλασική 
μελέτη τους Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας. Οι 
Μπέργκερ και Λούκμαν ορίζουν τη μεταστροφή ως την «ακραία 
περίπτωση όπου υπάρχει ένας σχεδόν πλήρης μετασχηματι-
σμός· όταν δηλαδή το άτομο “αλλάζει κόσμο”». Θεωρούν ότι 
η μεταβολή της υποκειμενικής πραγματικότητας, των ιδεών, 
των αξιών και των προτύπων συμπεριφοράς με τα οποία το 
άτομο κατανοεί, επαναξιολογεί και οργανώνει την κοινωνική 
παρουσία και δράση του, επιτυγχάνεται μέσω της «επανα-
κοινωνικοποίησης», με την ενσωμάτωσή του σε έναν νέο και 
σημαντικά διαφορετικό «κόσμο» από εκείνον στον οποίο είχε 
πρωτογενώς κοινωνικοποιηθεί. Με άλλα λόγια, η μεταστροφή 
του ατόμου συντελείται σε συνθήκες «αποδιάρθρωσης, [και] 
αποσύνθεσης της προγενέστερης, με ισχύ γενικού νόμου, δομής 
της υποκειμενικής πραγματικότητας» και έχει ως απαραίτητη 
κοινωνική προϋπόθεση τη «διαθεσιμότητα μιας αποτελεσμα-
τικής δομής ευλογοφάνειας, δηλαδή μιας κοινωνικής βάσης 
που λειτουργεί ως το “εργαστήριο” του μετασχηματισμού». 
Στην ανάλυσή τους «οι κοσμικές δράσεις μεταστροφής» έχουν 
ως αρχέτυπο τον θρησκευτικό προσηλυτισμό. Στη βάση αυτή 
χρησιμοποιούν ως παράδειγμα τη μεταστροφή του Σαούλ σε 
Παύλο τονίζοντας ότι μόνο «εντός της θρησκευτικής κοινό-
τητας της εκκλησίας, μπορεί ο προσηλυτισμός να συντηρηθεί 
αποτελεσματικά ως εύλογος», και συμπεραίνουν ότι «για να ζει 
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κάποιος σε έναν θρησκευτικό κόσμο πρέπει να προσχωρήσει 
σε αυτή την κοινότητα».6

Προσεγγίζοντας μέσα από αυτή την οπτική την αναπροσαρ-
μογή της κοινωνικοπολιτικής και της στρατιωτικής δράσης 
του Καραϊσκάκη στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης θα 
υποστηρίξω ότι η μεταστροφή του συντελέστηκε καθώς μετα-
βαλλόταν ριζικά ο κοινωνικός του περίγυρος, ο παλιός κόσμος 
των κλεφτών και των αρματολών. Θα δούμε ότι οι κοινωνικο- 
πολιτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα στρατόπεδα της 
ανατολικής και της δυτικής Ρούμελης, ιδίως μετά το 1823, τα 
κατέστησαν «εργαστήρια» της μεταστροφής του Καραϊσκάκη 
και πολλών άλλων οπλαρχηγών (π.χ. των Σουλιωτών), όχι όμως 
και όλων όσοι βρέθηκαν στην περιδίνηση που προκάλεσε ο γε-
νικευμένος και διαρκής πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας 
(π.χ. Βαρνακιώτης, Ανδρούτσος). Εντός αυτής της κοσμογονίας 
«επανακοινωνικοποιήθηκε» ο Καραϊσκάκης. Εντάχθηκε δηλαδή 
σε μια νέα κοινότητα, των στρατιωτικών αρχηγών των άτακτων 
μαχητών της εθνικής απελευθέρωσης, η οποία λειτούργησε 
ως «δομή ευλογοφάνειας» προσφέροντας στον Καραϊσκάκη 

6.  «Όλα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής περί κοινωνικοποίησης υπο- 
δηλώνουν ότι η υποκειμενική πραγματικότητα είναι δυνατόν να μετα- 
σχηματιστεί. […] Θα επικεντρωθούμε εδώ στην ακραία περίπτωση όπου 
υπάρχει ένας σχεδόν πλήρης μετασχηματισμός· όταν δηλαδή το άτομο 
“αλλάζει κόσμο”. […] Τους μετασχηματισμούς αυτούς θα τους ονομάσουμε 
μεταστροφές. Η μεταστροφή απαιτεί διαδικασίες επανακοινωνικοποίησης. 
Οι διαδικασίες αυτές μοιάζουν με την πρωτογενή κοινωνικοποίηση, επειδή 
πρέπει να επαναπροσδώσουν εκ βάθρων χροιά πραγματικότητας […]. 
Διαφέρουν από την πρωτογενή κοινωνικοποίηση ως προς το ότι δεν εκκινούν 
ex nihilo, και ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
αποδιάρθρωσης, της αποσύνθεσης της προγενέστερης, με ισχύ γενικού νόμου, 
δομής της υποκειμενικής πραγματικότητας. […] Μια “συνταγή” επιτυχούς 
μεταστροφής πρέπει να περιλαμβάνει τόσο κοινωνικές όσο και εννοιολογικές 
προϋποθέσεις – με τις κοινωνικές, βέβαια, να λειτουργούν ως η μήτρα για τις 
εννοιολογικές. Η σημαντικότερη κοινωνική προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα 
μιας αποτελεσματικής δομής ευλογοφάνειας, δηλαδή μιας κοινωνικής βάσης 
που λειτουργεί ως το “εργαστήριο” του μετασχηματισμού. […] Το ιστορικό 
αρχέτυπο μεταστροφής είναι ο θρησκευτικός προσηλυτισμός.
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τις ιδέες, τις αξίες και τα νέα πρότυπα συμπεριφοράς με βάση 
τα οποία επαναπροσδιόρισε την ταυτότητά του, αναθεώρησε 
την κοινωνικοπολιτική δράση του και προσάρμοσε αναλόγως 
τη συμμετοχή του στον πόλεμο. Θα υποστηρίξω επίσης ότι 
κρίσιμο σημείο αυτής της μεταστροφής ήταν η αλλαγή της 
στάσης του απέναντι στη Διοίκηση: μετά το δεύτερο εξάμηνο 
του 1824 ο Καραϊσκάκης αναγνωρίζει την αρμοδιότητά της να 
οργανώνει τον πόλεμο της εθνικής ανεξαρτησίας και να ορίζει 
τους κανόνες συμμετοχής σε αυτόν. 

Η παρούσα μελέτη δεν στοχεύει στη συνολική ανασύσταση 
του βίου του Καραϊσκάκη ούτε στην αναλυτική εξιστόρηση 
της στρατιωτικής του δράσης από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης έως τον θάνατό του στο Φάληρο τον Απρίλιο 
του 1827. Δεν είναι δηλαδή μια εμπλουτισμένη και αναθεω-
ρημένη επεξεργασία της βιογραφίας που δημοσιεύτηκε το 
2009,7 παρόλο που ορισμένες από τις ιδέες που διατυπώνονται 
εκεί διατρέχουν όπως είναι φυσικό και την παρούσα εργασία. 
Άλλωστε αρκετές από αυτές τις ιδέες τις επανεπεξεργάζομαι 
διαρκώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ξεκινά η 
ερευνητική μου ενασχόληση με τη συνάντηση του κόσμου 
των κλεφτών και των αρματολών με το εθνικό φαινόμενο. 

[…] Μόνο εντός της θρησκευτικής κοινότητας της εκκλησίας μπορεί ο 
προσηλυτισμός να συντηρηθεί αποτελεσματικά ως εύλογος. […]. Με άλλα 
λόγια, μπορεί ο Σαούλ να έγινε Παύλος στη μοναξιά της θρησκευτικής 
έκστασης, αλλά μπόρεσε να παραμείνει Παύλος μόνο στο πλαίσιο της 
χριστιανικής κοινότητας που τον αναγνώρισε ως τέτοιο και επικύρωσε τη 
“νέα ύπαρξη”. […] Η θρησκεία χρειάζεται μια θρησκευτική κοινότητα, και 
για να ζει κάποιος σε έναν θρησκευτικό κόσμο πρέπει να προσχωρήσει σε 
αυτή την κοινότητα. Οι κοσμικές δράσεις μεταστροφής έχουν μιμηθεί τις 
δομές ευλογοφάνειας του θρησκευτικού προσηλυτισμού». Π. Μπέργκερ και 
Τ. Λούκμαν, Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας. Μια πραγματεία 
στην κοινωνιολογία της γνώσης, μτφρ. Κώστας Αθανασίου (Αθήνα 2003: 
Νήσος), σ. 286-90.
7.  Δ. Τζάκης, Γεώργιος Καραϊσκάκης (σειρά: «Οι ιδρυτές της Νεότερης 
Ελλάδας»), επιστ. επιμ. σειράς Β. Παναγιωτόπουλος (Αθήνα 2009: «Τα Νέα», 
Ιστορική βιβλιοθήκη).
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Εδώ εστιάζω το ερευνητικό μου ενδιαφέρον στην κρίσιμη κα-
μπή του βίου του Καραϊσκάκη, στη «μεταστροφή» του. Πιο 
συγκεκριμένα, διερευνώ τις «κοινωνικές προϋποθέσεις»8 αυτής 
της μεταστροφής σε συνάρτηση με την απορρύθμιση των σχέ-
σεων και την απαξίωση των πρακτικών που συγκροτούν τον 
κόσμο των κλεφταρματολών, καθώς και σε αναφορά προς τη 
διαμόρφωση ενός νέου τύπου στρατού, του άτακτου στρατού 
της εθνικής επανάστασης. 

Τα έξι κεφάλαια που ακολουθούν επικεντρώνονται στα πρώτα 
χρόνια της επανάστασης και ιδίως στην περίοδο 1822-1824. Στο 
πρώτο κεφάλαιο, «Ικανός αλλά ανέστιος οπλαρχηγός», που 
καλύπτει, χρονικά, γεγονότα από το καλοκαίρι του 1820, όταν 
ξεκίνησε η πολιορκία του Αλή πασά των Ιωαννίνων, έως το τέ-
λος του 1821, με απασχολεί η θέση που κατέχει ο Καραϊσκάκης 
στα δίκτυα σχέσεων των οπλαρχηγών στις ορεινές επαρχίες 
της Άρτας, με τους οποίους πολέμησε στις μάχες του πρώτου 
έτους της επανάστασης. Υπό αυτό το πρίσμα, η «ανεστιότητα» 
του Καραϊσκάκη, το γεγονός ότι δεν είχε το δικό του αρματο-
λίκι/«τόπο» ούτε εντάχθηκε οργανικά σε κάποια αρματολική 
ομάδα, προσδιορίζει καθοριστικά τις επαφές και τις σχέσεις του 
με τους άλλους οπλαρχηγούς, την οργάνωση των κοινωνικο-
πολιτικών του στρατηγικών, τη συμμετοχή του στον πόλεμο 
και τους ρόλους που εκπληρώνει στον σχεδιασμό και στην 
εκτέλεση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυτής της εποχής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, «Τα νέα κέντρα εξουσίας και οι τοπικοί 
ανταγωνισμοί: το παράδειγμα των Αγράφων», επικεντρώνεται 
στην αντιπαράθεση του Καραϊσκάκη με τον Γιαννάκη Ράγκο 
για τα Άγραφα την άνοιξη του 1822 και διερευνά τις πρακτικές 
τις οποίες επεξεργάστηκε για να κυριαρχήσει στρατιωτικά σε 
αυτή την επαρχία. Με παράδειγμα τον ανταγωνισμό για τα  

8.  «Μια “συνταγή” επιτυχούς μεταστροφής πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
κοινωνικές όσο και εννοιολογικές προϋποθέσεις – με τις κοινωνικές, βέβαια, 
να λειτουργούν ως η μήτρα για τις εννοιολογικές». Μπέργκερ & Λούκμαν, 
Η κοινωνική κατασκευή, 287. 
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Άγραφα αναλύονται οι διαφορές στην πρόσληψη και την ορ-
γάνωση του πολέμου ανάμεσα στη Διοίκηση και στους επαρ-
χιακούς κοινοτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες, οι οποί-
οι συναρτούσαν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο με την κοι-
νωνική αναπαραγωγή τους ως τοπικών εξουσιαστικών ομά-
δων, δηλαδή με τη διατήρηση ή την ανατροπή σχέσεων δύνα-
μης που διαμορφώνονταν σε τοπική/επαρχιακή κλίμακα. Στο 
πλαίσιο αυτό, η διαμάχη του Καραϊσκάκη με τον Ράγκο για τα 
Άγραφα εξετάζεται σε σχέση με τις δυναμικές κινητικότητας 
και ανανέωσης που πυροδοτεί ο γενικευμένος πόλεμος στον 
κόσμο των οπλαρχηγών του ορεινού χώρου. Επισημαίνονται 
η αδυναμία της Διοίκησης να ελέγξει αυτές τις δυναμικές και 
να δεσμεύσει τη στρατιωτική δράση των οπλαρχηγών προκει-
μένου να υπηρετήσουν τα δικά της στρατιωτικά σχέδια, κα-
θώς και οι εντάσεις που προκαλούν οι παρεμβάσεις της στην 
τοπική-επαρχιακή κλίμακα.

Στο τρίτο κεφάλαιο, «Χιλίαρχος και αρματολός, ή πολεμώ-
ντας για τα Άγραφα», εξετάζεται η άρση της «ανεστιότητας» 
του Καραϊσκάκη, δηλαδή η αναβαθμισμένη θέση που αποκτά 
μεταξύ των οπλαρχηγών της Ρούμελης από το καλοκαίρι του 
1822 και οι νέοι ρόλοι που εκπληρώνει μετά τις συμφωνίες του 
με τις οθωμανικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων αναγνωρί-
στηκε αρματολός στα Άγραφα. Η ανάλυση των καπακιών με τις 
οθωμανικές αρχές, της επικοινωνίας του με τον Μαυροκορδάτο 
και τη Διοίκηση, και των παρεμβάσεών του στην κοινοτική ορ-
γάνωση των Αγράφων μάς επιτρέπει να προσεγγίσουμε τις μέ-
ριμνες και τις προτεραιότητες με βάση τις οποίες οργανώνει 
σε αυτή τη συγκυρία τις κοινωνικοπολιτικές του σχέσεις και 
επιλέγει πότε και πού θα πολεμήσει. Μπορούμε έτσι να ανασυ-
γκροτήσουμε τους όρους με τους οποίους αντιλαμβανόταν τη 
συμμετοχή του στην επανάσταση, τη σχέση του με τη Διοίκηση 
και τον ρόλο του ως στρατιωτικού αρχηγού (αρματολού και χι-
λιάρχου) στα Άγραφα.

Θα δούμε ότι για τον Καραϊσκάκη, όπως και για τους περισσό-
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τερους Ρουμελιώτες αρματολούς και οπλαρχηγούς, η πειθαρχία 
στις εντολές της Διοίκησης και η συμβολή στην υλοποίηση των 
στρατιωτικών της σχεδίων δεν ήταν καθόλου δεδομένες και 
αυτονόητες την εποχή εκείνη. Η αδυναμία της Διοίκησης κατά 
τα πρώτα χρόνια της επανάστασης να παρέμβει στη διαμόρ-
φωση των τοπικών σχέσεων δύναμης στις ορεινές επαρχίες της 
Ρούμελης και να δεσμεύσει την πολεμική δράση των οπλαρχηγών 
ή, αντιστρόφως, η κυριαρχική ικανότητα των τοπικών κέντρων 
εξουσίας να επιβάλλουν στη Διοίκηση (αλλά και στις οθωμανικές 
αρχές) τις δικές τους επιλογές, όπως συνέβη με τον Καραϊσκάκη 
στα Άγραφα, μεταβάλλεται και αντιστρέφεται σταδιακά μετά 
το 1823. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν η προτεραιότητα που 
απέκτησε ο έλεγχος του ορεινού χώρου στα οθωμανικά στρα-
τιωτικά σχέδια, η αδυναμία των αρματολών να κρατήσουν τον 
πόλεμο μακριά από την επαρχία τους και να υπερασπιστούν τον 
«τόπο» τους, αλλά και οι νέες επιχειρησιακές δυνατότητες που 
προσέφερε στη Διοίκηση η σταδιακή άφιξη των Σουλιωτών στα 
στρατόπεδα της Ρούμελης. 

Η αποδιοργάνωση του «κόσμου» των αρματολών συμβαίνει 
καθώς οι εξωτερικοί καταναγκασμοί (ο γενικευμένος πόλεμος 
που δεν τον ορίζουν, οι ελληνικές και οι οθωμανικές αρχές που 
απαιτούν με όρους κυριαρχικούς τη νομιμοφροσύνη και τη 
συμμετοχή τους στα πολεμικά σχέδια) ανατρέπουν τους όρους 
κοινωνικής αναπαραγωγής των αρματολών ως τοπικής εξουσι-
αστικής ομάδας. Υπό το πρίσμα αυτό, στο τέταρτο κεφάλαιο, 
«Ανέστιος ξανά και “διωγμένος από την Πατρίδα”», παρακο-
λουθούμε την αποδιοργάνωση της αρματολικής ομάδας και 
των δικτύων κοινωνικοπολιτικής επιρροής του Καραϊσκάκη 
στα Άγραφα, την αδυναμία του να διατηρήσει τον στρατιωτικό 
έλεγχο της περιοχής, τη φυγή του στα Επτάνησα, την προσπά-
θειά του να προσεταιριστεί τον Μαυροκορδάτο προκειμένου 
να επιστρέψει στα Άγραφα με εντολή της Διοίκησης, και τη 
σύγκρουσή του μαζί της την άνοιξη του 1824 που οδήγησε 
στην καταδίκη του ως προδότη. 



22  Δ. ΤΖΑΚΗΣ • Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Το επόμενο κεφάλαιο, «Πολεμώντας για την εθνική Διοίκηση», 
πραγματεύεται τη μεταμόρφωση του Καραϊσκάκη από Σαούλ σε 
Παύλο και καλύπτει χρονικά την παρουσία του στα στρατόπεδα 
της Αιτωλίας και των Σαλώνων από τα τέλη του 1823 έως τα 
τέλη του 1824. Στο πλαίσιο της ανάλυσης που επιχειρείται εδώ 
σκιαγραφείται η τεθλασμένη και γεμάτη εντάσεις πορεία της 
μεταστροφής του Καραϊσκάκη όπως αποτυπώνεται στη ρήξη 
του με τον Μαυροκορδάτο, στα περιστατικά που οδήγησαν στην 
καταδίκη του ως προδότη, στην εκστρατεία που επιχείρησε στα 
Άγραφα, στην καταδίωξή του από τις συνεργαζόμενες ελληνι-
κές και οθωμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, στη μεσολάβηση 
του Κωλέττη για να αμνηστευθεί, στη συμπαράταξή του με τη 
Διοίκηση στους δεύτερους εμφύλιους πολέμους και, ιδίως, στη 
συμμετοχή του όλους αυτούς τους μήνες στις έντονες κοινωνικο- 
πολιτικές διεργασίες στα στρατόπεδα της Ρούμελης. Θα υπο-
στηρίξω ότι οι ατομικές στρατηγικές που επεξεργάστηκε στη 
διάρκεια αυτής της χρονιάς ο Καραϊσκάκης, όπως και αυτές 
πολλών άλλων αξιόμαχων και «ανέστιων» οπλαρχηγών, με-
τατοπίστηκαν από ένα πλέγμα σχέσεων που διαμορφωνόταν 
αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο προς τα υπερτοπικά δίκτυα 
κοινωνικοπολιτικής επιρροής που σχηματίζονταν στο εσωτερι-
κό της Διοίκησης γύρω από πρόσωπα όπως ο Μαυροκορδάτος 
και ο Κωλέττης. Το νεωτερικό στοιχείο της πελατειακής τους 
συγκρότησης ήταν ότι τα δίκτυα αυτά, που κατά το 1824 δη-
μιούργησαν ισχυρά ερείσματα στα στρατόπεδα της δυτικής και 
της ανατολικής Ρούμελης, συναρτούσαν με απόλυτο τρόπο τη 
νομιμοφροσύνη προς τις πολιτικές αρχές του έθνους με την 
προσήλωση στους σκοπούς της επανάστασης. Ακριβώς για 
αυτό απαιτούσαν σεβασμό στις αξίες και τους κανόνες που 
έθετε η Διοίκηση στη διαχείριση του πολέμου, προσήλωση στα 
στρατιωτικά της σχέδια και καταδίκη των καπακιών. 

Η ένταξη του Καραϊσκάκη στα νέου τύπου δίκτυα που συγκρο-
τήθηκαν στα στρατόπεδα της Ρούμελης φωτίζει τις «κοινωνικές 
προϋποθέσεις» της μεταστροφής του, δηλαδή της «επανακοι-
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νωνικοποίησης» και της ενσωμάτωσής του σε έναν διαφορετι-
κό «κόσμο» από εκείνον στον οποίο είχε ζήσει. Από την εποχή 
εκείνη τοποθετήθηκε σε ολοένα και σημαντικότερους στρατιωτι-
κούς ρόλους (επικεφαλής των επιχειρήσεων άρσης των πολιορ-
κιών του Μεσολογγίου το 1825/26 και της Αθήνας το 1826/27, 
Γενικός Αρχηγός των στρατευμάτων της Ρούμελης το 1826//27), 
υπηρέτησε με συνέπεια τα στρατιωτικά σχέδια που πρόκρινε η 
Διοίκηση, ακόμη και όταν διαφωνούσε με αυτά, και ενσάρκω-
σε το νέο πρότυπο στρατιωτικού αρχηγού που καλλιεργήθηκε 
στη διάρκειά της: του στρατιωτικού που πειθαρχεί στις διατα-
γές της εθνικής Διοίκησης, δεν διαπραγματεύεται με τον εχθρό 
και πολεμά παντού και διαρκώς για την κοινή «Πατρίδα» και όχι 
απλώς για να διατηρήσει ή για να ανακτήσει τον «τόπο» του.

Στο τελευταίο κεφάλαιο, «Από τους κλεφταρματολούς στον 
άτακτο στρατό της επανάστασης», το πεδίο της ανάλυσης διευ- 
ρύνεται και εξετάζονται οι διεργασίες μετασχηματισμού σε 
εθνικό στρατό των άτακτων στρατιωτικών σωμάτων της επα-
ναστατικής περιόδου. Πρόκειται για διεργασίες που εξελίσσο-
νται με διαφορετικό τρόπο και σε άλλους χρόνους στα στρατό-
πεδα της Ρούμελης και της Πελοποννήσου, δεν συνδέονται με 
τις κατά καιρούς θεσμικές παρεμβάσεις της Διοίκησης για την 
ενιαία και συγκεντρωτική στρατιωτική οργάνωση και αφορούν 
την ιδεολογική και πολιτική στράτευση των άτακτων μαχητών 
στο «όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας», δηλαδή την απόλυτη 
δέσμευση της πολεμικής τους δράσης στην υπηρεσία της εθνι-
κής Διοίκησης. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση του Καρλ Σμιτ 
(Carl Schmitt) για τον «σύγχρονο αντάρτη», ο οποίος διακρί-
νεται από τον παραδοσιακό άτακτο μαχητή λόγω της ισχυ-
ρής πολιτικής δέσμευσης της στρατιωτικής του δράσης στους 
στόχους μιας σύγχρονης πολιτικής ιδεολογίας,9 θα υποστηρί-
ξω ότι ο άτακτος εθνικός στρατός που συγκροτήθηκε σταδια-

9.  C. Schmitt, Η θεωρία του αντάρτη. Παρεμβολή στην έννοια του πολιτικού, 
μτφρ. Σίσσυ Χασιώτη (Αθήνα 1990: Πλέθρον).
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κά και μέσω εντάσεων στη διάρκεια των επαναστατικών χρό-
νων ανήκει στην ίδια ιστορική γενεαλογία με τους guerrillas 
της ισπανικής αντίστασης στη ναπολεόντεια κατοχή, καθώς 
και με τα ένοπλα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του 19ου και 
του 20ού αιώνα. Υπό το πρίσμα αυτό, τα στρατιωτικά σώμα-
τα που πολέμησαν υπό τις οδηγίες του Καραϊσκάκη την περίο-
δο 1825-1827, όπως άλλωστε και οι άτακτοι μαχητές που χρη-
σιμοποίησε ο Κολοκοτρώνης εναντίον του Ιμπραήμ, οι φρου-
ρές του Μεσολογγίου και της Αθήνας, κ.λπ., αποτέλεσαν έναν 
ιδιότυπο άτακτο εθνικό στρατό ο οποίος συγκρότησε τη νέα 
κοινότητα/δομή ευλογοφάνειας που υποδέχτηκε, μορφοποίη-
σε και καταξίωσε τη μεταστροφή του Καραϊσκάκη από παρα-
δοσιακού τύπου οπλαρχηγό σε σύγχρονο αντάρτη, δηλαδή σε 
στρατευμένο επαναστάτη.  



1

Ικανός αλλά ανέστιος οπλαρχηγός

Όταν ξέσπασε η επανάσταση του 1821, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης 
ήταν περίπου 40 ετών και δεν συγκαταλεγόταν μεταξύ των 
ισχυρών οπλαρχηγών, εκείνων που ήταν αρματολοί σε κάποια 
από τις δυσπρόσιτες ορεινές επαρχίες στις οποίες αναπτύχθη-
κε ο θεσμός του αρματολισμού. Από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1790 που πιθανώς ξεκίνησε ο ένοπλος βίος του έως τις 
αρχές της δεκαετίας του 1820 διένυσε αρκετές φορές τη συ-
νηθισμένη διαδρομή των ενόπλων του ορεινού χώρου από 
τη νομιμότητα στην παρανομία, εντασσόμενος διαδοχικά σε 
ομάδες κλεφτών και στα στρατιωτικά σώματα του Αλή πασά. 
Στη διάρκεια της ζωής του είχε μάθει να πολεμά ως άτακτος 
μαχητής και να εξοικονομεί τη βία, να οργανώνει και να χρη-
σιμοποιεί την ένοπλη δράση του έτσι ώστε να διαπραγματεύε- 
ται με τις οθωμανικές αρχές τους όρους ένταξής του στους 
τοπικούς μηχανισμούς δημόσιας ασφάλειας.1 

1.  Αναφέρομαι εδώ στη λογική και τους μηχανισμούς διαχείρισης της ένο-
πλης βίας που συγκροτούν το φαινόμενο του αρματολισμού έτσι όπως 
τα επεξεργάστηκε στις μελέτες του για τους κλέφτες και τους αρματο-
λούς ο Σπύρος Ασδραχάς. Το σύνολο των μελετών αυτών συγκεντρώθηκε 
στον τόμο Σπ. Ασδραχάς, Πρωτόγονη επανάσταση. Αρματολοί και κλέφτες 
(18ος-19ος αι.), επιλογή κειμένων-πρόλογος Ν. Θεοτοκάς, εκδοτική φρο-
ντίδα Ά. Ματθαίου, Π. Πολέμη (Αθήνα 2019: Εκδόσεις ΕΑΠ). Βλ. επίσης Ν. 
Κοταρίδης, Παραδοσιακή επανάσταση και Εικοσιένα (Αθήνα 1993: Πλέθρον)· 
Ν. Θεοτοκάς, «Η επανάσταση του έθνους και το ορθόδοξο γένος: Σχόλια 
για τις ιδεολογίες στο Εικοσιένα», στο Ν. Θεοτοκάς και Ν. Κοταρίδης, Η 
οικονομία της βίας. Παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 
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Οι σύγχρονοί του τον αναγνώριζαν ως ιδιαίτερα ικανό πολε-
μιστή, μια φήμη που είχε αποκτήσει κυρίως χάρη στη συμμετοχή 
του στην περίφημη κλέφτικη ομάδα των Κατσαντωναίων, στην 
οποία αναδείχθηκε ως ένα από τα πρωτοπαλλήκαρα. Αλλά τα 
κατορθώματα που είχε επιδείξει ως κλέφτης2 δεν οδήγησαν 
ούτε τους Κατσαντωναίους ούτε τον ίδιο στο αρματολίκι των 
Αγράφων, το οποίο διεκδίκησαν για αρκετά χρόνια μέσω της 
κλέφτικης δράσης τους, με εξαίρεση μια μικρή περίοδο λίγων 
μηνών. Η σύλληψη και εξόντωση αρχικά του Κατσαντώνη 
(1809) και αργότερα του Λεπενιώτη (1811/12), η διάλυση της 
ομάδας και το «προσκύνημα» των πρωτοπαλλήκαρών της 
στον Αλή πασά δεν συνοδεύτηκαν από την τοποθέτηση του 
Καραϊσκάκη σε κάποιο αρματολίκι ή τμήμα αρματολικιού, όπως 
έγινε π.χ. με τον Γεώργιο Τσόγκα που ορίστηκε αρματολός στη 
Βόνιτσα. Ο Καραϊσκάκης εντάχθηκε στο σώμα των επίλεκτων 
οπλαρχηγών του Αλή πασά που διέμεναν στα Ιωάννινα, των 
λεγόμενων τζοχανταραίων, και παρέμεινε στη θέση αυτή έως 
το 1820, μια εξέλιξη που του προσέδιδε ασφαλώς κύρος και 

19ου αιώνα (Αθήνα 2006: Βιβλιόραμα), σ. 11-57. Για την έννοια της «πρωτό-
γονης επανάστασης» στο έργο του Ασδραχά, βλ. Ν. Θεοτοκάς, «Ο Σπύρος 
Ασδραχάς και η εννοιολόγηση της πρωτόγονης επανάστασης», στο Ασδραχάς, 
Πρωτόγονη επανάσταση, ix-xxxiv· Δ. Τζάκης, «Οι “πρωτόγονοι” της εξέγερ-
σης του Σπύρου Ασδραχά: τομή στη μελέτη του αρματολισμού», Νέα Εστία 
(υπό δημοσίευση). 
2.  Μεταξύ αυτών και η συμμετοχή στον φόνο του δερβέναγα Βελή Γκέκα, σύμ-
φωνα με τους πρώτους βιογράφους του: Γ. Γαζής, Βιογραφία των ηρώων Μάρ-
κου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη (Αίγινα 1828), σ. 17· Δ. Αινιάν, Ο Καραϊσκάκης 
ή του Καραϊσκάκη βιογραφία και λεπτομερής έκθεσις της τελευταίας εκστρα-
τείας αυτού υπέρ των Αθηνών (Χαλκίδα 1834), σ. 2· Παπαρρηγόπουλος, Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης, 14. Ο Γεώργιος Γαζής που διετέλεσε γραμματικός του Καρα-
ϊσκάκη για ενάμιση χρόνο περίπου, από το καλοκαίρι του 1824 έως τα τέλη του 
1825, γράφει για το περιστατικό αυτό ότι δεν χρειάζεται να το εξιστορήσει, «ομι-
λών ως προς ειδότας», εννοώντας ότι το 1828 που εκδόθηκε η βιογραφία υπήρ-
χαν πολλοί που γνώριζαν και μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν, π.χ. ζούσαν αρκε-
τοί από εκείνους που πήραν μέρος σε αυτό το περιστατικό, όπως ο Γεώργιος 
Τσόγκας και ο Ιωάννης Φραγκίστας που ήταν επίσης πρωτοπαλλήκαρα στους 
Κατσαντωναίους, καθώς και ο γραμματικός του Βελή Γκέκα Γιαννάκης Ράγκος.


