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Πρόλογος 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον των ιστορικών επιστημόνων για την ελληνική 

Επανάσταση του 1821 έχει υποχωρήσει σημαντικά κατά τις τέσσερις τελευταίες 

δεκαετίες. Ένας από τους λόγους για το γεγονός αυτό είναι και η  σε μεγάλο βαθμό 

εξαντλητική μελέτη από την προγενέστερη έρευνα πολλών πτυχών της, ιδίως των 

πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών όψεων του φαινομένου, οι οποίες έχουν γίνει 

αντικείμενο ενδελεχούς και συστηματικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, ανάλυσης και 

ερμηνείας. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιστορική βιογράφηση των επιφανέστερων 

προσωπικοτήτων που με τη δράση τους διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στις εξελίξεις του 

Αγώνα. Πολιτικοί, στρατιωτικοί και λόγιοι που διασταυρώθηκαν  με το επαναστατικό 

φαινόμενο και βρέθηκαν στην πρωτοπορία του Αγώνα είλκυσαν από νωρίς το 

ενδιαφέρον των μελετητών και βιογραφήθηκαν, λιγότερο ή περισσότερο συστηματικά 

και με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. 

Μία τέτοια προσωπικότητα υπήρξε και ο Γιάννης Γκούρας. Εντελώς άσημος 

αρχικά, ιδιαιτέρως χαμηλής κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης, αναδείχθηκε με τη 

φιλοδοξία του και τις ικανότητες του σε έναν από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές του 

Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Ο κόσμος των βουνών και των όπλων, από τον οποίο 

προερχόταν, αποτέλεσε τη βασική δεξαμενή που τροφοδότησε με ενόπλους τις 

προεπαναστατικές κλεφταρματολικές ομάδες και αργότερα τα άτακτα στρατιωτικά 

σώματα του Αγώνα. Ο κόσμος αυτός διασταυρώθηκε με το επαναστατικό φαινόμενο, 

δέχθηκε ποικίλες επιδράσεις και ερεθίσματα, ζυμώθηκε με τα νεωτερικά προτάγματα που 

έφερνε η επαναστατική συγκυρία, μετασχηματίστηκε και τελικά ενσωματώθηκε με 

λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία στις δομές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του κόσμου αυτού ο Γκούρας, ακολούθησε και αυτός την 

εξέλιξη αυτή και σφράγισε με τη δράση του, θετική και αρνητική, την πορεία του 

Αγώνα. Η περίπτωσή του αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των μετασχηματισμών 

που υπέστη ο κόσμος των Ενόπλων στην επαναστατική συγκυρία. 

Ωστόσο, προκαλεί απορία το γεγονός ότι μια τέτοιου μεγέθους και σημασίας 

προσωπικότητα δεν έτυχε μέχρι σήμερα, παρά τους δύο περίπου αιώνες που έχουν 

παρέλθει από τον θάνατό του, συστηματικής μελέτης και βιογράφησής του από τους 

ιστορικούς μελετητές. Οι αναφορές στο πρόσωπό του στην ιστοριογραφία του Αγώνα, 
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συνήθως αποσπασματικές, επιφανειακές και ιδεολογικά φορτισμένες, γίνονται επίσης σε 

συνάρτηση τις περισσότερες φορές με τη δράση – και υπό τη σκιά ακόμα – του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου, καπετάνιου του για πολλά χρόνια και προσώπου με το οποίο συνέδεσε 

άρρηκτα τη δράση του για πολύ μεγάλο διάστημα. Διακινδυνεύοντας μια πρώτη, ίσως 

επιφανειακή, ερμηνεία για τα αίτια που κρύβονται πίσω από αυτό το βιβλιογραφικό κενό, 

φαίνεται ότι μάλλον είναι περισσότερο ηθικής και συναισθηματικής φύσεως· ο Γκούρας, 

το πλέον έμπιστο και ικανό πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, φέρει ταυτόχρονα το βαρύ 

στίγμα της δολοφονίας του. Η παραδοσιακή ιστοριογραφία που πολλές φορές δεν ξέφυγε 

από τις τάσεις ηρωοποίησης, τον ρητορισμό και την εξιδανίκευση των αγωνιστών της 

Επανάστασης, βρέθηκε μάλλον σε αμηχανία μπροστά στην περίπτωση του Γκούρα 

εξαιτίας του στίγματος αυτού και προτίμησε τη σιωπή ή τον αναπροσανατολισμό του 

ερευνητικού της ενδιαφέροντος. Η αποτύπωση της προσωπικότητας και της δράσης του 

Γκούρα σε συνάρτηση συνήθως και υπό τη βαριά σκιά του Ανδρούτσου θεωρήθηκε 

μάλλον ικανοποιητική. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο να αναπληρώσει ως ένα 

βαθμό, στο μέτρο των δυνατοτήτων και περιορισμών της, αυτό το βιβλιογραφικό κενό, 

προσεγγίζοντας την προσωπικότητα του Γκούρα με νηφαλιότητα, απαλλαγμένη από 

τάσεις εξιδανίκευσης ή δαιμονοποίησης του προσώπου, εφαρμόζοντας αυστηρά κατά το 

δυνατόν επιστημονικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ελάχιστη 

συμβολή ενόψει της επικείμενης επετείου εορτασμών των διακοσίων χρόνων από την 

Ελληνική Επανάσταση. Αναμένεται, και θα είναι ευχής έργον, η επέτειος αυτή να 

αποτελέσει την αφορμή για να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον των ιστορικών μελετητών 

για το ελληνικό επαναστατικό φαινόμενο, ώστε να ανοίξει νέα πεδία έρευνας και να 

οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις, αναλύσεις και ερμηνείες, στη βάση των σύγχρονων 

μεθόδων και αρχών της ιστορικής επιστήμης. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, οφείλω από τη θέση αυτή να 

ευχαριστήσω τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διευθυντή του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Νεότερη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και 

προοπτικές» κ. Θανάση Χρήστου για τη συνεργασία και την καθοδήγηση που παρείχε. 

Ακόμη, ευχαριστίες οφείλονται στους κ. Καθηγητές Ιάκωβο Μιχαηλίδη και Σωτήρη Ριζά 
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που με το επιστημονικό τους κύρος συνέβαλαν από την πλευρά τους στη βελτίωση της 

παρούσας μελέτης. 
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Εισαγωγή 

Ο Γιάννης Γκούρας υπήρξε αδιαμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες 

στρατιωτικές φυσιογνωμίες που με την έντονη δράση του πρωταγωνίστησε στον Αγώνα 

της Ανεξαρτησίας. Χάρη στις στρατιωτικές του ικανότητες και από τις θέσεις από τις 

οποίες υπηρέτησε την Επανάσταση, βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο των εξελίξεων 

των γεγονότων.  Οι πρωτογενείς πηγές του Αγώνα βρίθουν από αναφορές στο πρόσωπό 

του. Το όνομά του αναφέρεται σε πλήθος εγγράφων της Διοίκησης, σε ευρύ φάσμα της 

επίσημης και ιδιωτικής αλληλογραφίας, στον επαναστατικό Τύπο, ενώ πολλές είναι 

οπωσδήποτε και οι σχετικές αναφορές στα απομνημονευτικά έργα, τις αναμνήσεις και τα 

ημερολόγια των αγωνιστών – συντρόφων ή αντιπάλων του – αλλά και στην 

ιστοριογραφία του Αγώνα.  

Είναι γεγονός ωστόσο, όπως ήδη επισημάνθηκε, η έλλειψη μιας σοβαρής 

ιστορικής μελέτης, βασισμένης σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, που θα αξιοποιούσε 

το πλήθος των ανωτέρω μαρτυριών για να βιογραφήσει με συστηματικό τρόπο τον 

αγωνιστή και να αποτιμήσει τον ρόλο και τη δράση του κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Οι 

όποιες σχετικές συγγραφικές απόπειρες είναι συνήθως ιδιαίτερα σύντομες, 

αποσπασματικές, αρκετά μεταγενέστερες, ενώ αποτελούν κεφάλαια ή σύντομα 

βιογραφικά σημειώματα σε έργα ευρύτερου περιεχομένου ή εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα. Τα έργα αυτά, αρκετά παρωχημένα, χαρακτηρίζονται επιπλέον από 

ιδεολογική φόρτιση, ώστε να εξιδανικεύουν ή να δαιμονοποιούν τον αγωνιστή, χωρίς οι 

συγγραφείς τους, μη προερχόμενοι σχεδόν στο σύνολό τους από τον χώρο της ιστορικής 

επιστήμης, να διαθέτουν την απαιτούμενη νηφαλιότητα για την προσέγγιση του 

προσώπου. Επιπλέον, σε αρκετά από αυτά η όποια προσέγγιση επιχειρείται 

συμπληρωματικά και δευτερευόντως προς την κύρια, που αφορά στο πρόσωπο και στη 

δράση του Οδυσσέα Ανδρούτσου με τον οποίο συνδέθηκε τόσο στενά, με αποτέλεσμα να 

επισκιάζεται από αυτόν, παραμένοντας ατελής και αποσπασματική. Οι αναφορές που 

ακολουθούν είναι απλώς ενδεικτικές: ο Διονύσιος Σουρμελής, Αθηναίος λόγιος που 

συνεργάστηκε και συναναστράφηκε στενά με τον Γκούρα, παραθέτει ένα σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα του ήρωα ως υποσημείωση στην Ιστορία των Αθηνών του1, ενώ η 

 
1  Βλ. Δ. Σουρμελής, Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας Αγώνα, αρχομένη από της 

Επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, Αίγινα 1834, σ. 51-53 σημ.  
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αφήγησή του χαρακτηρίζεται συχνά από μεροληψία και εμπάθεια. Μια άλλη σύντομη 

βιογραφία του αγωνιστή μας έδωσε πολύ αργότερα, το 1877, ο Αγαπητός Σ. Αγαπητός 

στο έργο του Οι Ένδοξοι Έλληνες του 1821 ή οι Πρωταγωνισταί της Ελλάδος2. Η εν λόγω 

βιογραφία είναι και αυτή αρκετά αποσπασματική αφήνοντας σημαντικά κενά στη δράση 

του αγωνιστή, ενώ διακρίνεται για τον φρονηματιστικό της χαρακτήρα και για μια τάση 

εξιδανίκευσης του προσώπου. Μια «υπόσχεση» περί της συγγραφής του βίου του 

Γκούρα που έδωσε το 1925 ο Μπάμπης Άννινος στο έργο του Η απολογία του Οδυσσέως 

Ανδρούτσου. Η δολοφονία του  έμεινε ανεκπλήρωτη, χωρίς να έχει καμία συνέχεια3. 

Η μοναδική απόπειρα συγγραφής μιας κάπως πιο αυτοτελούς βιογραφίας του 

αγωνιστή πραγματοποιήθηκε από τον Αντώνιο Γεωργαντά, συμπολεμιστή και 

γραμματικό του Γκούρα, όπως και του Ανδρούτσου. Ο Γεωργαντάς, που γνώριζε πολύ 

καλά και από πρώτο χέρι και τους δύο άνδρες, υποστράτηγος τότε, δημοσίευσε το 1882, 

σε αρκετά μεγάλη ηλικία, τον  Βίο του Ιωάννου Γκούρα4. Το κείμενο φέρει ημερομηνία 8 

Νοεμβρίου 1881 και, παρά τον σαφή τίτλο του, παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες. Στην 

αρχή της σύντομης – μόλις δώδεκα σελίδων – αφήγησής του, ο Γεωργαντάς αναφέρει ότι 

θα παράσχει ορισμένες πληροφορίες για τον Γκούρα «μολονότι δε τον βίον αυτού και 

άλλοι ανέφερον λεπτομερώς», πράγμα το οποίο όμως καθόλου δεν ίσχυε. Επιπλέον, το 

κείμενο συντάχθηκε πολλά χρόνια έπειτα από τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται, όταν ο 

Γεωργαντάς ήταν σε αρκετά προχωρημένη ηλικία – 82 χρονών – και λίγο πριν τον 

θάνατό του το 1884. Κατά συνέπεια, η ασθενική, λόγω της ηλικίας, μνήμη του σε πολλά 

σημεία τον προδίδει, όπως και ο ίδιος ομολογεί, ενώ παραλείπει εσκεμμένα «χάριν 

συντομίας» αξιοσημείωτες πλευρές της ιστορίας, όπως π.χ. ολόκληρη την παιδική ηλικία 

του αγωνιστή, την οποία, όπως αναφέρει, του είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο Γκούρας. Επίσης, 

δεν αναφέρει τίποτε σχεδόν για την κατεξοχήν σημαντική περίοδο 1822-1826 κατά την 

οποία ο Γκούρας διετέλεσε φρούραρχος Αθηνών, ενώ αποσιωπά εντελώς τις αρνητικές 

πλευρές της δράσης του. Ως αποτέλεσμα, αφενός ο Γεωργαντάς αποστέρησε την 

αφήγησή του από πολλά χρήσιμα και διαφωτιστικά στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του 

 
2  Βλ. Αγ. Σ. Αγαπητός, Οι Ένδοξοι Έλληνες του 1821 ή οι Πρωταγωνισταί της Ελλάδος. Εταιρισταί, 

κατηχηταί, κληρικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί ξηράς και θαλάσσης, δωρηταί, λόγιοι, ευεργέται, Πάτρα 1877, 

σ. 394-398. 
3 Βλ. Μπ. Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Η δολοφονία του («Μελέτες και Μαρτυρίες για 

το ’21» 8), Αθήνα 31996, σ. 111. 
4 Βλ. Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος του Ιωάννου Γκούρα», στο: Παρνασσός, τ. 6 (1882), σ. 570-581 (εφεξής: 

«Βίος»). 
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αγωνιστή, ενώ αφετέρου αναλώθηκε σε πολλά σημεία της αφήγησής του σε επουσιώδεις 

λεπτομέρειες και περιττολογίες. Κατά συνέπεια, ο Βίος του Ιωάννου Γκούρα, επίσης 

αποσπασματικός, δεν δικαίωσε πλήρως τον τίτλο του και δυστυχώς δεν υπήρξε ιδιαίτερα 

διαφωτιστικός για τη ζωή και τη δράση του αγωνιστή. 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η σύνταξη μιας πιο πλήρους και 

συστηματικής βιογραφίας του αγωνιστή, βασισμένης στα κριτήρια και τις μεθόδους της 

ιστορικής επιστήμης, που να αξιοποιεί, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλουν τα 

όριά της, έναν ευρύτερο όγκο σχετικών μαρτυριών, προερχομένων πρωτίστως από τις 

πρωτογενείς πηγές και δευτερευόντως από τη βιβλιογραφία. Η προσέγγιση  που 

επιχειρείται, απαλλαγμένη κατά το δυνατόν από το σύνδρομο του ιστορικού δικαστή που 

γράφει με στόχο να δικαιώσει ή να καταδικάσει ιστορικές προσωπικότητες ή, ακόμη 

χειρότερα, να τις αγιοποιήσει ή να τις δαιμονοποιήσει – και είναι αλήθεια ότι η 

προσωπικότητα του Γκούρα προσφέρεται κατεξοχήν για κάτι τέτοιο – εξετάζει με 

σύνεση και νηφαλιότητα, κατά το δυνατόν, τη ζωή και τη δράση του αγωνιστή, 

επιδιώκοντας να αποφύγει τις εύκολες και ανερμάτιστες ηθικές αξιολογήσεις. Μια τέτοια 

προσέγγιση για να έχει αξιώσεις σχετικής αντικειμενικότητας οφείλει να προσεγγίσει τον 

αγωνιστή όχι αποκομμένο από το κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκε, ανατράφηκε και έδρασε και από τις συγκεκριμένες 

ιστορικές συνθήκες· το περιβάλλον, όπως είναι γενικώς αποδεκτό, παίζει καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Μεγάλο μέρος της δράσης 

του αγωνιστή οφείλεται ακριβώς στην ιδιοσυγκρασία και στον χαρακτήρα του, όπως 

είχαν διαμορφωθεί. 

 Ο Γκούρας, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του προνεωτερικού κόσμου των 

βουνών και των όπλων, βρέθηκε απροσδόκητα στη συγκυρία της Επανάστασης, έδρασε 

με τους όρους που γνώριζε και που αποτελούσαν την πραγματικότητα της εποχής 

εκείνης, ζυμώθηκε στο νεωτερικό καμίνι του Αγώνα, υπέστη τις επιδράσεις του, 

αναδείχθηκε και ακολούθησε πορεία παρόμοια με πολλούς άλλους αγωνιστές της 

«τάξης» του. Κατά συνέπεια, μέσα από την περίπτωσή του επιχειρείται να φωτιστούν 

ευρύτερα οι μετασχηματισμοί που υπέστη ο κόσμος των Ενόπλων στη συγκυρία της 

Επανάστασης. Επιπλέον, η ανάγκη για επαρκή και ικανοποιητική σκιαγράφηση του 

πλαισίου της δράσης του, που αποτελεί ταυτόχρονα και ως ένα βαθμό και το πλαίσιο 
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ερμηνείας της, κάνει την παρούσα εργασία να ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας 

βιογραφικής μελέτης. Παράλληλα με τη ζωή και τη δράση του Γκούρα, φωτίζεται ο 

κόσμος των Ενόπλων στις ποικίλες εκφάνσεις του, η ζωή στην επαναστατημένη Αθήνα 

στις ουσιώδεις πολιτικές και κοινωνικές όψεις της, στην πόλη με την οποία ο αγωνιστής 

συνέδεσε τόσο στενά τη δράση του και τη μοίρα του ακόμα – υπήρξε φρούραρχος και 

κραταιός στρατιωτικός της διοικητής επί τετραετία, σκοτώθηκε στην Ακρόπολη και 

τάφηκε μπροστά στον Παρθενώνα – καθώς επίσης και οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί και οι 

εμφύλιες έριδες στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο στις οποίες πρωταγωνίστησε. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η ζωή και η δράση του αγωνιστή δεν μπορεί να 

εξεταστεί απομονωμένη από την αντίστοιχη του αρχηγού του, Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

στην υπηρεσία και υπό τις οδηγίες του οποίου βρέθηκε για πολλά χρόνια. Συνεργάστηκε 

στενά μαζί του αναπτύσσοντας μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης, η οποία κατά τραγικό 

τρόπο κατέληξε οικτρά με τη δολοφονία του Οδυσσέα και το βαρύ στίγμα που συνόδεψε 

έκτοτε τη μνήμη του Γκούρα. 

Η παρούσα εργασία βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μελέτη και αξιοποίηση του 

πρωτογενούς υλικού που διασώζουν οι πηγές του Αγώνα. Εμβληματικά ανάμεσά τους, τα 

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, όπου ο Γκούρας αναφέρεται σε πλήθος επισήμων 

εγγράφων της Διοίκησης, με την οποία συνέδεσε άρρηκτα την πορεία του υπηρετώντας 

την πιστά από ένα σημείο και έπειτα. Πλούσιο υλικό εμπεριέχεται ακόμη στο Αθηναϊκόν 

Αρχείον, το οποίο διασώθηκε και εκδόθηκε χάρη στις άοκνες προσπάθειες, την 

επιστημονική αφοσίωση και την επιμέλεια του Γιάννη Βλαχογιάννη. Ανάμεσα στις 

πολύτιμες αρχειακές ενότητες που περιλαμβάνει, ιδιαίτερη αξία έχει αυτή που αποτελεί 

σημαντικό μέρος του προσωπικού αρχείου του αγωνιστή και πρόκειται κυρίως για την 

εισερχόμενη αλληλογραφία του των ετών 1822-18265. Πλούσιο υλικό παρέχει επίσης και 

ο επαναστατικός Τύπος της περιόδου, ιδιαίτερα η Εφημερίς Αθηνών (1824-1826), με την 

οποία ο Γκούρας συνδέθηκε στενά, όπως και με τον συντάκτη και εκδότη της Γεώργιο 

Ψύλλα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και πολλά από τα απομνημονευτικά και ιστοριογραφικά 

έργα  της περιόδου που συνετέθησαν από ανθρώπους σύγχρονους με τα γεγονότα και 

πολλές φορές αυτόπτες μάρτυρες αυτών, με την επιφύλαξη βέβαια της 

 
5  Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον. Τόμος πρώτος («Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» Α΄), επιμ. Ιω. 

Βλαχογιάννης, Αθήνα 1901, σ. 271-514. 
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υποκειμενικότητας η οποία χαρακτηρίζει σε κάποιο βαθμό τα έργα αυτά. Ανάμεσά τους 

ξεχωρίζει η Ιστορία των Αθηνών του Διονυσίου Σουρμελή και τα Απομνημονεύματα του 

Μακρυγιάννη, καθώς και οι δύο, παρά την εμπάθεια που με διαφορετικό τρόπο τους 

διακρίνει, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν στενά και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα με τον αγωνιστή. Τέλος, επικουρικά στις πηγές αξιοποιείται και η σχετική 

βιβλιογραφία, παλαιότερη και πιο σύγχρονη, η οποία παρέχει επίσης πολύτιμα στοιχεία 

για την ανασύνθεση του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο έζησε και έδρασε ο 

αγωνιστής. 

Όσον αφορά στη δομή της παρούσας εργασίας, η αφήγηση παρακολουθεί την 

εξέλιξη του βίου του αγωνιστή από τη γέννηση έως και τον θάνατό του. Κάθε κεφάλαιο 

είναι αφιερωμένο σε μια ξεχωριστή χρονική περίοδο που αποτελεί παράλληλα βασικό 

σταθμό και ορόσημο στην πορεία της ζωής και της δράσης του. Ειδικότερα: 

Το Α΄ Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα πρώτα χρόνια της ζωής του αγωνιστή. 

Παρουσιάζονται τα σχετικά με τη γέννηση, την καταγωγή και την οικογένειά του και 

αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσε και ανδρώθηκε, οι συνθήκες 

του οποίου επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. 

 Στο Β΄ Κεφάλαιο αναφέρονται τα σχετικά με την προεπαναστατική δράση του 

ως κλέφτη και αρματολού στα ένοπλα σώματα του Πανουργιά και του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου. Την κρίσιμη αυτή περίοδο συντελέστηκε η «μύησή» του στους ιδιαίτερους 

κώδικες και κανόνες του κόσμου των όπλων. 

Στο Γ΄ Κεφάλαιο περιγράφεται η δράση του ως επαναστάτη κατά τα δύο πρώτα 

χρόνια του Αγώνα, οπότε ο Γκούρας διακρίθηκε για τις πολεμικές του ικανότητες στις 

μάχες ιδίως στο χάνι της Γραβιάς και στα Βασιλικά, και αναδείχθηκε σε σημαντική 

στρατιωτική φυσιογνωμία της Επανάστασης. 

Στο Δ΄ Κεφάλαιο εξετάζεται η δράση του ως φρουράρχου της Ακρόπολης από 

τα τέλη του 1822 έως και τα τέλη του 1824, οπότε και ο αγωνιστής έλαβε μέρος ως 

κύριος στρατιωτικός παράγοντας στον β΄ εμφύλιο πόλεμο. Ειδικότερα, σκιαγραφείται το 

ιστορικό πλαίσιο της Αθήνας της Επανάστασης, ο ρόλος που έπαιξε ο αγωνιστής στα 

πολιτικοκοινωνικά, στρατιωτικά και πνευματικά πράγματα της περιόδου και η αρχή της 

σχέσης καχυποψίας και ανταγωνισμού του που διαμορφώθηκε έκτοτε με τον Ανδρούτσο. 
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Το Ε΄ Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη δράση του κατά τον β΄ εμφύλιο πόλεμο, 

οπότε και ο Γκούρας διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων ως 

κεντρικός στρατιωτικός βραχίονας της Διοίκησης. Αναλύεται ακόμη η ρήξη της σχέσης 

του με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ως συνέπεια των μετασχηματισμών που προκάλεσε η 

οριστική επικράτηση της Διοίκησης έναντι των «ανταρτών», που οδήγησε στη 

δολοφονία του, ιταμή πράξη η οποία στιγμάτισε έκτοτε τη μνήμη του αγωνιστή. 

Στο ΣΤ΄ Κεφάλαιο περιγράφεται η δράση του ως Γενικού Αρχηγού των όπλων 

της Ανατολικής Ελλάδος κατά το 1825 και 1826. Η περίοδος κλείνει με την έναρξη της 

γ΄ πολιορκίας της Ακροπόλεως από τα στρατεύματα του Κιουταχή, οπότε ο Γκούρας 

κατά την υπεράσπιση του φρουρίου βρήκε τον θάνατο και ακολούθως τάφηκε μέσα σε 

αυτό. 

Στο Ζ΄ Κεφάλαιο αποδελτιώνονται ορισμένες κρίσεις και χαρακτηρισμοί για τον 

αγωνιστή από τους συγχρόνους του, Έλληνες και ξένους, πολλοί από τους οποίους τον 

γνώρισαν, συναναστράφηκαν, συνεργάστηκαν και συμπολέμησαν μαζί του στα διάφορα 

μέτωπα του Αγώνα. 

Στον Επίλογο της εργασίας επιχειρείται μια συνολική, κατά το δυνατόν νηφάλια 

και αντικειμενική, αποτίμηση της προσωπικότητάς, της δράσης και της προσφοράς του 

αγωνιστή. 

Τέλος, ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά σε κάποια τεχνικά ζητήματα της 

εργασίας: στα παραθέματα διατηρήθηκε η σύνταξη και η ορθογραφία του πρωτοτύπου 

κειμένου, όπως αυτό δημοσιεύεται στις πηγές και στη σχετική βιβλιογραφία που 

μελετήθηκαν· η μόνη διαφοροποίηση, για πρακτικούς λόγους, αφορά στη χρήση του 

μονοτονικού συστήματος τονισμού. Επίσης, σχετικά με τα τοπωνύμια, οι διάφορες 

πόλεις και περιοχές αναφέρονται κατά κύριο λόγο με τις παλαιές τους ονομασίες, όπως 

αυτές ήταν εν χρήσει κατά την περίοδο εκείνη, ενώ παρατίθενται εντός παρενθέσεως και 

οι σύγχρονες, όπου αυτό απαιτείται. Τέλος, οι ημερομηνίες αναφέρονται στο, ισχύον 

τότε, παλαιό (Ιουλιανό) ημερολόγιο. 

Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα 

διπλωματική εργασία δεν προχωρά στην εξαντλητική αξιοποίηση και παρουσίαση όλων 

των διαθεσίμων στοιχείων και τεκμηρίων από τις πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία. 

Κάτι τέτοιο θα υπερέβαινε αναγκαστικά τα όρια και τους περιορισμούς που ρυθμίζουν 
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την εκπόνησή της. Ως εκ τούτου, δύναται να αποτελέσει το σχεδίασμα για την εκπόνηση 

στο μέλλον μιας εκτενέστερης και πιο συστηματικής μελέτης που να αξιοποιεί με 

επιστημονικό τρόπο και αυστηρά μεθοδολογικά εργαλεία το σύνολο των διαθεσίμων 

τεκμηρίων. 
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Α΄ Κεφάλαιο 

Τα πρώτα χρόνια 

1.1. Γέννηση, οικογένεια και καταγωγή 

Η ανασύνθεση των πρώτων χρόνων της ζωής του Γιάννη Γκούρα6 καθίσταται 

ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς η σχεδόν παντελής έλλειψη στοιχείων για τη  γέννηση και την 

παιδική ηλικία του αγωνιστή δεν ευνοεί καθόλου την απόπειρα αυτή. Από ελάχιστες, 

έμμεσες κυρίως, μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να επιχειρήσουμε να 

φωτίσουμε με κάποια σχετική ακρίβεια ορισμένα βασικά γεγονότα αυτής της περιόδου 

της ζωής του. 

Η ακριβής χρονολογία της γέννησής του δεν είναι με ασφάλεια γνωστή. Η 

μαρτυρία του βιογράφου του, Αντωνίου Γεωργαντά, είναι κάπως αόριστη, καθώς 

αναφέρει ότι όταν ο αγωνιστής σκοτώθηκε «ήτο τριακοντούτης περίπου»7. Επομένως, 

δεδομένης της ημερομηνίας θανάτου του κατά τη νύχτα της 30ής  Σεπτεμβρίου προς 1η 

Οκτωβρίου 18268, ο Γεωργαντάς τοποθετεί τη γέννησή του γύρω στο 1796. Η μαρτυρία 

αυτή ωστόσο, πέραν της αοριστίας της, κρίνεται μάλλον επισφαλής, αν αναλογιστούμε 

τις αδυναμίες του έργου του Γεωργαντά που περιγράφηκαν ανωτέρω. Ο Αγαπητός, 

ακόμα πιο αόριστα,  τοποθετεί τη γέννηση του αγωνιστή «περί τα τέλη του παρελθόντος 

[18ου] αιώνος»9. Περισσότερο ακριβής είναι ο Διονύσιος Σουρμελής, ο οποίος αναφέρει 

ότι ο Γκούρας έχασε τη ζωή του στην ηλικία των τριάντα πέντε  ετών και αναφέρει 

ρητώς ως έτος γέννησής του το 179110. Λαμβανομένων υπ’ όψιν και του μεγαλύτερου 

σχετικά βαθμού αξιοπιστίας που διαθέτει η ιστορική αφήγηση του Σουρμελή καθώς και 

της προσωπικής σχέσης που είχε με τον αγωνιστή, θα πρέπει να δεχθούμε τη μαρτυρία 

του ως αρκετά αξιόπιστη και ασφαλή. 

Σχετική αοριστία υπάρχει και όσον αφορά  στον ακριβή τόπο γέννησης του 

αγωνιστή.  Ο Γεωργαντάς αναφέρει ότι «κατήγετο από την επαρχίαν Σαλώνων (νυν 

Φωκίδος)»11.  Ο Σουρμελής είναι και εδώ περισσότερο ακριβής, καθώς αναφέρει ως τόπο 

 
6 Πολύ συχνά αναφέρεται στις πηγές και ως Γούρας. 
7 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 579. 
8 Εφημ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 100, 13.10.1826. 
9 Αγ. Αγαπητός, ό. π., σ. 394. 
10 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51, 168. 
11 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 570. 
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γέννησής του το χωριό Γκουρίτσα της επαρχίας αυτής 12 .  Ίσως η σύμπτωση του 

επωνύμου του αγωνιστή με το όνομα του χωριού να μην είναι τυχαία. Το επώνυμό του 

άλλωστε δημιούργησε παρανοήσεις για την καταγωγή του ήδη από τα χρόνια της 

Επανάστασης13. Τη σύνδεσή του με την περιοχή της Φωκίδας και συγκεκριμένα με το 

γειτονικό χωριό Δρέμισα 14  υποδεικνύουν και οι συγγενικοί του δεσμοί με τους 

καταγόμενους από εκεί Δημήτριο Ξηρό, γνωστότερο ως Πανουργιά, και Γιάννη 

Μαμούρη15. Το βέβαιο πάντως είναι ότι κοιτίδα του αγωνιστή υπήρξε η ορεινή και άγονη 

περιοχή της τέως επαρχίας Παρνασσίδας, κάπου ανάμεσα στις τραχιές υπώρειες της 

Γκιώνας και της Οίτης. 

Καμιά θετική πληροφορία δεν υπάρχει για τους γονείς του ή για την πιθανή 

ύπαρξη αδελφών, παρά μόνο για κάποια πρόσωπα με τα οποία τον συνέδεαν στενότερες 

ή πιο μακρινές συγγενικές σχέσεις και με τα οποία συμπορεύθηκε στενά κατά τη 

διάρκεια του προεπαναστατικού ληστρικού του βίου και αργότερα στα γεγονότα της 

Επανάστασης. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο Γιάννης Μαμούρης, πρωτοξάδελφος, 

συμπολεμιστής και αργότερα πρωτοπαλίκαρό του, το πλέον έμπιστο άτομο του Γκούρα, 

πειθήνιο πάντοτε όργανο των εντολών του και γι’ αυτό βασικός κληρονόμος της 

περιουσίας και του ονόματός του. Μάλιστα, ο Γκούρας κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον 

Μαμούρη στη διαθήκη του, εκφράζει ανάμεσα σε άλλα και την επιθυμία του να 

ονομάζεται εφεξής «Γιάννης Γκούρας, δια να μην χαθή το όνομά μου», θεωρώντας τον 

ως τον διάδοχό του, καθ’ ότι ο ίδιος δεν είχε αποκτήσει παιδιά16. Ως συγγενής του και 

συγκεκριμένα θείος ή ξάδελφός του, μάλλον όχι πολύ κοντινός, μνημονεύεται και ο 

αρματολός Πανουργιάς 17 , ενώ ο Γεωργαντάς αναφέρει ως τους δύο πλησιεστέρους 

συγγενείς του τους οπλαρχηγούς Ιωάννη Ρούκη και Ευστάθιο Κατσικογιάννη18, χωρίς 

αυτό βέβαια να σημαίνει απαραίτητα εξ αίματος συγγένεια19. 

 
12 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51. Αναφέρεται και ως Γουρίτσα. Σημερινή ονομασία Πυρά. 
13 Πρβλ Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 274-275. 
14 Σημερινή ονομασία Πανουργιάς. 
15 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51, 168. 
16 Τ. Λάππας, Γύρω απ’ το Εικοσιένα, [Αθήνα] 1971, σ. 78. 
17  Βλ. Π. Στ. Πανουργιάς, Πανουργιάδες. Η ιστορία μιας οικογένειας από τα χρόνια της ελληνικής 

επανάστασης του 1821, [Αθήνα] 2012, τ. 1, σ. 39-40. 
18 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος», ό. π., σ. 580. 
19  Ο Κατσικογιάννης ήταν σύγαμπρος του Γκούρα καθότι είχαν παντρευτεί τις κόρες του ισχυρού 

προκρίτου του Λιδορικίου Αναγνώστη Λιδωρίκη. 
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 Σε αντίθεση με τη σχετική αοριστία των ανωτέρω πληροφοριών, εκείνο που 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι η αμιγώς ποιμενική και ταπεινή καταγωγή της 

οικογένειάς του. Ο Δ. Σουρμελής, έχοντάς τον γνωρίσει αρκετά καλά λόγω της στενής 

συνεργασίας τους κατά την περίοδο της φρουραρχίας του Γκούρα στην Αθήνα, 

αναφέρεται στην καταγωγή του λακωνικά και μάλλον με μια δόση ειρωνείας. Αναφέρει 

ότι γεννήθηκε «από γονείς ποταπούς [=ασήμαντους]», ενώ προσθέτει παρακάτω ότι «η 

παιδική ηλικία του ήτον ουτιδανή· εχρημάτησε [sic] και βοσκός προβάτων παρά τινι 

Τούρκω»20. Μια από τις δεξιότητες που απέκτησε μάλιστα κατά τη «θητεία» του αυτή 

ήταν και το άψογο παίξιμο της ποιμενικής φλογέρας και  η αγάπη του για το όργανο 

αυτό, το οποίο έφερε μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του και το χρησιμοποιούσε, 

πέραν από την ψυχαγωγία, και για να ξυπνάει πριν από τα χαράματα τους στρατιώτες του 

στα επαναστατικά στρατόπεδα21. Η γέννησή του στο τραχύ και άγονο περιβάλλον της 

ορεινής Φωκίδας, από γονείς άσημους, προφανώς αναλφάβητους και φτωχούς, 

προδιέγραφε την κατοπινή πορεία του παιδιού αυτού. Υπό τις συνθήκες αυτές που 

καθορίζονταν αμείλικτα από τη φτώχεια, την αθλιότητα και τα στεγανά του ποιμενικού 

περιβάλλοντος, η προοπτική κοινωνικής ανέλιξης ήταν ελάχιστη. Έτσι, πέρασε την 

παιδική του ηλικία ως ένα απλό βοσκόπουλο στην υπηρεσία άλλων, πιο ισχυρών, της 

εποχής του. 

 

1.2. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας ως συνάρτηση του περιβάλλοντος και των 

όρων διαβίωσης  

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια σύντομη αναφορά στους όρους 

της ζωής των ποιμενικών πληθυσμών και στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 

της εποχής, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα 

στις ορεινές περιοχές της Ρούμελης αλλά και ευρύτερα. Η αναφορά αυτή είναι 

απαραίτητη, επειδή οι συνθήκες αυτές επέδρασαν άμεσα στη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα, των νοοτροπιών και των συμπεριφορών των πληθυσμών αυτών, 

αιτιολογώντας σε σημαντικό βαθμό την σε πολλές περιπτώσεις φαινομενικά αντιφατική 

δράση τους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και ευρύτερα. Η κατανόηση του 

 
20 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51 σημ. 
21 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 581. 
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πλαισίου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί θεωρούμε ότι καθόρισε τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας και του τρόπου σκέψης και δράσης του Γιάννη Γκούρα, προσδίδοντάς 

τους ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. Συνιστά 

ταυτόχρονα και ένα αιτιολογικό ερμηνευτικό υπόβαθρο της «αμφιλεγόμενης», όπως έχει 

συχνά χαρακτηριστεί, δράσης του κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 

Η σημαντικότερη, λοιπόν, και σταθερά διαρκής παράμετρος που καθόρισε σε 

μεγάλο βαθμό τη ζωή των ποιμενικών πληθυσμών της ορεινής υπαίθρου στη Βαλκανική 

– της Ρούμελης, βεβαίως, συμπεριλαμβανομένης – υπήρξε η σε γενικές γραμμές 

περιορισμένη διαθεσιμότητα  των φυσικών πόρων. Η επάρκειά τους και, ασφαλώς, η 

προσβασιμότητα σε αυτούς επηρέαζε άμεσα την επιβίωση των ορεινών πληθυσμών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, αλλά και πολύ αργότερα, ο χαρακτήρας 

της οικονομίας της υπαίθρου παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αγροτικός και κτηνοτροφικός, 

ιδιαίτερα δε στις ορεινές περιοχές, όπου η κύρια και πολλές φορές μοναδική σχεδόν 

απασχόληση ήταν η εκτροφή αιγοπροβάτων. Στο πλαίσιο αυτό η νομή και πρόσβαση σε 

φυσικούς πόρους όπως οι βοσκότοποι, το νερό κ.λ.π. συνιστούσαν παράγοντες κρίσιμους 

για την ίδια την  επιβίωση των πληθυσμών αυτών και ταυτοχρόνως τους οδηγούσαν 

αναγκαστικά σε σχέση εξάρτησης και ανταγωνισμού με τους αγροτικούς πληθυσμούς, 

για τους οποίους οι φυσικοί πόροι που απαιτούνταν για την καλλιέργεια της γης είχαν 

εξίσου ζωτική σημασία. Παράλληλα, προσέδιδε πολλές φορές ένα χαρακτήρα νομαδικό 

ή ημινομαδικό στους ποιμενικούς πληθυσμούς, με συνέπεια αυτοί να μετακινούνται κατ’ 

ανάγκην σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή προς αναζήτηση των πόρων αυτών, 

πρακτική που και η άσκησή της ακόμα δεν ήταν διασφαλισμένη αλλά απαιτούνταν 

πολλές φορές να γίνει αντικείμενο διεκδίκησης22. 

Η αντικειμενικά περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και η 

αντίληψη του πεπερασμένου και ανεπαρκούς που είχαν οι άνθρωποι της υπαίθρου γι’ 

αυτούς, δημιουργούσαν ένα διαρκές αίσθημα ανασφάλειας, πλήρως συναρτημένο με το 

άγχος της επιβίωσης, τα οποία ως φυσική συνέπεια οδηγούσαν στη διαμόρφωση 

ανάλογων αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Ή για να ειπωθεί με πιο απλά λόγια, 

η αντίληψη ότι υπήρχε μια πίτα που δεν μεγάλωνε, και από την οποία όσο μεγαλύτερο 

 
22 Ν. Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828, Αθήνα 

2006, σ. 14-20. 
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ήταν το κομμάτι που θα έπαιρνε ένα άτομο, τόσο αυτό θα απέβαινε εις βάρος ενός άλλου 

ατόμου ή της κοινότητας, δημιουργούσε συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού μεταξύ των 

μελών της κοινωνίας αυτής και παράλληλα ενίσχυε τον ατομικισμό και την άκρατη 

οικογενειοκρατία σε έναν κόσμο όπου η λαϊκή έκφραση «ο θάνατός σου η ζωή μου» 

περιέγραφε σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα των όρων της καθημερινής ζωής. Σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον όπου η ανασφάλεια, το άγχος της επιβίωσης και η διαρκής 

αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον συνιστούσαν βασικές παραμέτρους της κοινωνικής 

συμβίωσης, η χρησιμοποίηση παντός μέσου – συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της 

βίας, στις διάφορες μορφές της – με σκοπό την αντιμετώπιση των ανωτέρω, την επιδίωξη 

ασφάλειας και τη διασφάλιση των όρων της επιβίωσης αποτελούσε θεμιτό και συνήθη 

τρόπο που χαρακτήριζε τη νοοτροπία,  τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές πρακτικές 

ατόμων και ομάδων23. 

Η επιδίωξη της ασφάλειας σε μια παραδοσιακή κοινωνία, της οποίας τον βασικό 

πυρήνα αποτελούσε η οικογένεια – στην εκτεταμένη συνήθως, πατριαρχική μορφή της – 

και στην οποία οι δεσμοί της συγγένειας υπερείχαν όλων των άλλων, οδηγούσε, επίσης, 

κατ’ ανάγκην στην προσπάθεια δημιουργίας ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου δικτύου 

«ημετέρων» ανθρώπων, το οποίο συνιστούσε το βασικό μέσον διασφάλισης των ζωτικών 

συμφερόντων ατόμων και ομάδων. Το δίκτυο αυτό εξαπλωνόταν με την επέκταση των 

δεσμών της συγγένειας μέσω κοινωνικών θεσμών όπως ο γάμος, η κουμπαριά, η 

υιοθεσία και η αδελφοποιία, αυξάνοντας την επιρροή μιας οικογένειας στο κοινωνικό 

σύστημα της εποχής. Κατά τον ίδιο τρόπο, μεγάλες οικογένειες ενώνονταν με 

συγγενικούς δεσμούς και ισχυροποιούνταν περαιτέρω, με στόχο την πρόσβαση των 

«δικών τους» ανθρώπων σε κρίσιμες θέσεις με κοινωνική και πολιτική λειτουργία και 

επιρροή και, κατ’ επέκτασιν, τον έλεγχό τους από αυτούς. Αυτή η πρακτική, με πυρήνα 

την οικογένεια, αποτέλεσε κατ’ επέκτασιν τη βάση για τη δημιουργία πολυσύνθετων 

πελατειακών δικτύων, όπου η σχέση προστάτη-πελάτη κυριαρχούσε, δημιουργώντας 

ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των μελών, που διαμόρφωναν την κοινωνική και πολιτική 

πυραμίδα της εποχής. Όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση αυτή εξέθρεφε την 

 
23 Ν. Διαμαντούρος, ό. π., σ. 16-17, 20-22. 
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οικογενειοκρατία, τον φατριασμό, τη συναλλαγή και τον άμετρο ανταγωνισμό, στοιχεία 

τα οποία σφράγιζαν καθοριστικά κάθε πτυχή της πραγματικότητας της εποχής εκείνης24. 

Εν κατακλείδι,  ο Γιάννης Γκούρας γεννήθηκε και ανδρώθηκε στο πλαίσιο ενός 

κράτους του οποίου οι θεσμοί βρίσκονταν σε βαθιά και παρατεταμένη αποσύνθεση και 

παρακμή και όπου η έννοια του κράτους δικαίου ήταν παντελώς άγνωστη, στοιχεία που 

χαρακτήριζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία του τέλους του 18ου και των αρχών του 

19ου αιώνα. Διαμόρφωσε  τον χαρακτήρα του και ανέπτυξε την προσωπικότητά του 

ζώντας, ή μάλλον επιβιώνοντας, σε μια κοινωνία βαθιά κατακερματισμένη και 

ανταγωνιστική, στην οποία οι δυσμενείς όροι διαβίωσης και, επομένως, η επιδίωξη 

ασφάλειας υπαγόρευαν τη χρησιμοποίηση κάθε μέσου, ακόμη και της ακραίας βίας, 

επιβεβαιώνοντας κυνικά τον κανόνα της επικράτησης του ισχυροτέρου. Στον κόσμο 

αυτόν, οι κοινωνικές σχέσεις κυριαρχούνταν από αισθήματα όπως η καχυποψία, ο 

φθόνος και ο εγωισμός, ενώ η διασφάλιση της επιβίωσης του ατόμου, της οικογένειας ή 

της κοινότητας, με τη στενή έννοια, απαιτούσε μια ρεαλιστική έως κυνική οπτική των 

πραγμάτων και υπαγόρευε συμπεριφορές συχνά καιροσκοπικές και, με τη σύγχρονη 

έννοια, «αντικοινωνικές». Ο αγώνας για την εξασφάλιση της αυτάρκειας και, κατά 

συνέπεια, η σύγκρουση αποτελούσαν διαρκή φαινόμενα, δημιουργώντας έναν φαύλο 

κύκλο φόβου και βίας, ενώ έννοιες όπως η τιμή και η γενναιότητα λάμβαναν ιδιαίτερο 

περιεχόμενο υπό τις συνθήκες αυτές. Στο πλαίσιο που περιγράφεται, πολλά μέλη των 

ποιμενικών κοινωνιών κατέφευγαν στην ένοπλη βία, τροφοδοτώντας το ιστορικό 

φαινόμενο της ληστείας. Προσχωρούσαν σε ομάδες οι οποίες δια των μεθόδων αυτών 

προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης ή ακόμη 

και να ασκήσουν ηγεμονικό ρόλο25  στην κοινωνία της εποχής. Τη διαδρομή αυτή από 

τον ποιμενικό στον ληστρικό βίο ακολούθησε και ο Γκούρας, θέμα το οποίο θα 

αποτελέσει αντικείμενο εκτενέστερης ανάλυσης στο κεφάλαιο που ακολουθεί.  

 
24 Ν. Διαμαντούρος, ό. π., σ. 28-30. 
25  Μέσω της δια της βίας και των όπλων απόκτησης θεσμικού ρόλου στο σύστημα της εποχής, 

«κατακτώντας» δηλαδή το αρματολίκι. Αναλυτικότερα για το φαινόμενο του αρματολισμού, βλ. Σπ. 

Ασδραχάς, «Γύρω από τον αρματολισμό κατά την Τουρκοκρατία και το ’21», στο: Σπ. Ασδραχάς, 

Πρωτόγονη επανάσταση. Αρματολοί και κλέφτες (18ος-19ος αι.), Αθήνα 2019, σ. 147-156. 
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Β΄ Κεφάλαιο 

Προεπαναστατική κλεφταρματολική δράση 

2.1. Ένοπλος στα σώματα του Πανουργιά και του Ανδρούτσου 

Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των ορεσίβιων ποιμενικών πληθυσμών, 

νομαδικών ή ημινομαδικών πολλές φορές, και του κόσμου των Ενόπλων, κλεφτών και 

αρματολών, ήταν κάτι περισσότερο από υπαρκτοί και ενεργοί. Το στοιχείο εκείνο το 

οποίο ευωοούσε την αλληλεπίδραση των δύο μερών ήταν ο τόπος: τα όρη αποτελούσαν 

τον κοινό χώρο μέσα στον οποίον κινούνταν, δρούσαν και επιβίωναν οι δύο αυτοί 

κόσμοι. Οι  αντικειμενικές συνθήκες οδηγούσαν αναγκαστικά στη δημιουργία ενός 

πλέγματος σχέσεων εξάρτησης, αλληλοϋποστήριξης αλλά και αντιπαλότητας μεταξύ 

τους. Τα τσελιγκάτα26 και οι ποιμένες ευρύτερα  χρησίμευαν ως καταφύγιο για τους 

ληστές σε περίπτωση ανάγκης και συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στη συντήρησή τους, 

τροφοδοτώντας τους με τα απαραίτητα. Από την πλευρά τους οι ληστές παρείχαν 

προστασία στους ποιμένες, καθώς οι τελευταίοι αντιμετώπιζαν κινδύνους και πολλές 

φορές έρχονταν σε σύγκρουση με τις διάφορες ανταγωνιστικές (αγρότες ιδιοκτήτες γης, 

υπάλληλοι κοινοτήτων) ή άλλες (αντίπαλοι ληστές, αρματολοί) ομάδες που κινούνταν 

στον ορεινό χώρο27. Πολλές φορές, μάλιστα, οι δυστυχείς ποιμένες, βίωναν τις δυσμενείς 

συνέπειες της δράσης τόσο των κλεφτών όσο και των αρματολών, ως εκ της θέσεώς 

τους, «κείμενοι μεταξύ σφύρας και άκμονος», όπως εύγλωττα περιγράφει την κατάστασή 

τους ο Κασομούλης28. 

Αυτή η εξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ ποιμένων και κλεφταρματολών29 

δεν περιοριζόταν μόνο στις ανωτέρω λειτουργίες αλλά τροφοδοτούσε τον κόσμο των 

Ενόπλων και με έμψυχο υλικό. Πολλοί κτηνοτρόφοι εγκατέλειπαν τον ποιμενικό βίο και 

προσχωρούσαν σε κάποια ληστρική ομάδα που δρούσε στην περιοχή. Οι δυσμενείς όροι 

 
26 Κοινωνικές δομές κατασκήνωσης των νομάδων κτηνοτρόφων. 
27 Στ. Δαμιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός, Αθήνα 22003, σ. 86. 
28 Ν. Κ. Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται 

ιστορία του Αρματωλισμού («Αρχεία της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» Δ΄),  εισαγ.-σημ. Γ. 

Βλαχογιάννης, Αθήνα 1939-1942, τ. 1, σ. 103. 
29 Για την αλληλεξάρτηση αυτή, βλ. Ν. Διαμαντούρος, ό. π., σ. 16-20 και Ν. Γ. Κοταρίδης, Παραδοσιακή 

επανάσταση και Εικοσιένα, Αθήνα 1993, σ. 76-77. Αναλυτικότερα, βλ. Στ. Δαμιανάκος, «Κοινωνική 

ληστεία και αγροποιμενικός πολιτισμός στην Ελλάδα», στο: Στ. Δαμιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και 

λαϊκός πολιτισμός, Αθήνα 22003, σ. 65-97. 
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διαβίωσης, οι συνθήκες εγγύτητας των δύο κόσμων όπως είχαν διαμορφωθεί και, 

ασφαλώς σε κάποιο σημαντικό βαθμό, και ο τραχύς και σκληρός χαρακτήρας των 

ανθρώπων αυτών συνέβαλλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσχώρηση αυτή με τη 

σειρά της ενίσχυε περαιτέρω και την πολιτισμική ανταλλαγή σε επίπεδο νοοτροπιών, 

συμπεριφορών και πρακτικών, δημιουργώντας σταδιακά μια, θα μπορούσαμε να την 

ονομάσουμε, κοινή κουλτούρα των βουνών. Το κλέφτικο τραγούδι αποτελεί 

αντανάκλαση της κουλτούρας αυτής. Έτσι, δε θα ήταν άστοχη η παρομοίωση των 

κόσμων αυτών που μοιράζονταν τον ορεινό χώρο με δύο συγκοινωνούντα δοχεία, δύο 

μεγάλες δεξαμενές που καθεμιά τροφοδοτούσε και υποστήριζε με διαφορετικό τρόπο την 

άλλη, ενισχύοντας σε ένα δεύτερο επίπεδο μια σειρά συγκλίσεων και ομογενοποιήσεων. 

Υπό τις συνθήκες αυτές είναι ερμηνεύσιμη και ως ένα βαθμό αναμενόμενη η 

μεταπήδηση του νεαρού Γκούρα από τον ποιμενικό στον ληστρικό βίο. Προς την 

κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε άλλωστε και το παράτολμο και θαρραλέο του 

χαρακτήρα του, ίσως το πιο σταθερό στοιχείο της προσωπικότητάς του, που του χάρισε 

αργότερα την καταξίωση και τον ανέδειξε σε σημαίνουσα μορφή της Επανάστασης. Ο 

ίδιος, μάλιστα, είχε αναφέρει στον συναγωνιστή του Γεωργαντά την αιτία – ή αφορμή –  

αυτής της μεταπήδησης, χωρίς, ωστόσο, ο δεύτερος να μας διαφωτίζει σχετικά, 

επικαλούμενος την αδυναμία της μνήμης του30. Η ληστεία άλλωστε, που ευδοκιμούσε σε 

ολόκληρο τον ορεινό χώρο της Πίνδου και  τις νότιες απολήξεις της, τα βουνά των 

Αγράφων και των Βαρδουσίων, τη Γκιώνα και τον Παρνασσό, παρείχε ίσως, με τα 

δεδομένα της εποχής εκείνης, τη μόνη δυνατότητα κοινωνικής ανόδου για αυτόν τον 

ασήμαντο και εξαθλιωμένο βοσκό της ορεινής Φωκίδας.  Έτσι, στην ηλικία των 

δεκαεπτά ετών – δηλαδή κατά το 1808, εάν είναι ακριβείς οι χρονολογίες που αναφέρει ο 

Σουρμελής – εγκατέλειψε τον ποιμενικό βίο και εντάχθηκε στην κλέφτικη ομάδα του 

Πανουργιά. Η ληστρική δράση του με το σώμα του Πανουργιά διήρκεσε επί μία δεκαετία 

περίπου, μέχρι το 1818, οπότε και με τη διάλυση του σώματος αυτού από τον Οδυσσέα 

Ανδρούτσο προσχώρησε στην ένοπλη ομάδα του τελευταίου31. 

Η δράση του κατά την περίοδο 1808-1818, είναι κάπως ασαφής, καθότι δεν 

υπάρχουν  μαρτυρίες που να σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπό του. Βοσκός μέχρι πριν 

 
30 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 570. 
31 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51. 
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λίγο άλλωστε, σε νεαρή ηλικία, νεοεισελθείς στον ληστρικό βίο και εντελώς άσημος, θα 

χρειαστεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι τα όποια κατορθώματά του στο πεδίο αυτό 

να τον κάνουν γνωστό, να δημιουργήσουν κάποια φήμη γύρω από το πρόσωπό του και 

να τον καταξιώσουν μεταξύ των Ενόπλων. Γι’ αυτό και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε 

εμμέσως τη δράση του τα χρόνια αυτά, παρακολουθώντας σε αδρές γραμμές τη δράση 

του κλέφταρματολικού σώματος του Πανουργιά κατά την ίδια περίοδο,  από τη 

συγκρότησή του και την προσχώρηση του Γκούρα σε αυτό, μέχρι και τη διάλυσή του και 

τη σύλληψη του αρχηγού του από τον Ανδρούτσο. 

Το 1808 ο Πανουργιάς, καταγόμενος από μια οικογένεια της Παρνασσίδας με 

μακρά κλέφτικη παράδοση και έχοντας και ο ίδιος ανάλογη εμπειρία από τη δράση του 

ως κλέφτης αλλά και ως συμμέτοχος μαζί με τον καπετάν Ανδρίτσο – πατέρα του 

Οδυσσέα – στο κίνημα του Λάμπρου Κατσώνη, συγκρότησε δικό του ένοπλο σώμα και 

ξεκίνησε και πάλι τη ληστρική δράση στα βουνά της Φωκίδας και στην ευρύτερη 

περιοχή. Στο σώμα του εντάχθηκαν νέοι ντόπιοι άνδρες, όπως ο Γιάννης Γκούρας, ο 

εξάδελφός του Γιάννης Μαμούρης κ.ά., με τους οποίους θα συμπορευτεί στενά ο 

Γκούρας και αργότερα, κατά τα χρόνια της Επανάστασης. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι το 

σώμα του Πανουργιά, ισχυρό και με ιδιαίτερα αξιοσημείωτη μαχητική ικανότητα – ο 

Φιλήμων μάλιστα αναφέρει ότι ο Πανουργιάς γενικότερα φρόντιζε ιδιαίτερα για την 

ομοιομορφία στην εμφάνιση και στον οπλισμό των ανδρών του 32 , αποτελούνταν, 

τουλάχιστον κατά την τελευταία περίοδο της δράσης του, πριν τη διάλυσή του, από 

ογδόντα και πλέον ένοπλους άνδρες33. Μεταξύ αυτών, ο μόνος ο οποίος μνημονεύεται 

ιδιαιτέρως λόγω των στρατιωτικών του ικανοτήτων ήταν το πρωτοπαλίκαρο και γαμπρός 

του, Αθανάσιος Μανίκας. Με αυτόν και άλλους δεκαεπτά άνδρες ο Πανουργιάς εισέβαλε 

στο Γαλαξίδι και το λεηλάτησε, στο πλαίσιο των αρματολικών ανταγωνισμών της 

περιοχής, γεγονός το οποίο ενέπνευσε μάλιστα και τη δημοτική ποίηση της εποχής και 

έγινε τραγούδι34. Λίγο νωρίτερα, το 1813, και λόγω της κλέφτικης δράσης του εκεί είχε 

επιτύχει να διοριστεί αρματολός των Σαλώνων (Άμφισσας), θέση όμως που πολύ 

 
32 Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1860, τ. 3, σ. 69 (εφεξής: 

Δοκίμιον Επαναστάσεως). 
33 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 570. 
34 Το λεγόμενο κλέφτικο δημοτικό τραγούδι «Του Πανουργιά», βλ. Αν. Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των 

επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 8 Ήρωες της ξηράς, Αθήνα 1876, σ. 239 και Τ. 

Λάππας, Ρουμελιώτες στην Επανάσταση, Β΄ Δημήτριος Αινιάνας, Γερο-Πανουριάς, Αθήνα 1958, σ. 19. 
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σύντομα έχασε από τον Σουλιώτη Λάμπρο Κοσμά (ή Κασμά), τον οποίο ο Αλή πασάς 

απέστειλε ως αρματολό με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της περιοχής από έναν 

άνθρωπο της εμπιστοσύνης του. Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, ο Πανουργιάς με το 

ένοπλο σώμα του «ξαναβγήκε στο κλαρί», συνέχισε δηλαδή και πάλι και για τα επόμενα 

χρόνια τη ληστρική δράση για να εκβιάσει με τον τρόπο αυτόν τον εκ νέου διορισμό του 

στο αρματολίκι, συνήθη πρακτική των Ενόπλων που οδήγησε στη δημιουργία του 

φαινομενικά αντιφατικού και παράδοξου όρου «κλεφταρματολοί»35. 

Είναι εύλογο, λοιπόν, να υποθέσουμε, καθώς, όπως ελέχθη, δεν υπάρχει καμία 

θετική μαρτυρία για τη δράση του κατά τα χρόνια αυτά, πως ο Γκούρας είχε λάβει 

ενεργό μέρος σε πολλά από τα γεγονότα της κατά το διάστημα αυτό δεκαετούς περίπου 

κλεφταρματολικής δράσης του Πανουργιά. Υπηρετούσε, άλλωστε στο ένοπλο σώμα του 

ως «παλικάρι», απλός δηλαδή στρατιώτης με σημερινούς όρους. Εκεί λοιπόν, στον 

«ταϊφά» του Πανουργιά, ο Γκούρας απέκτησε την πρώτη του εμπειρία στα όπλα και 

μυήθηκε στον κόσμο των κλεφταρματολών και στους τρόπους του κλεφτοπολέμου. Εκεί 

πήρε το βάπτισμα του πυρός, θεμελίωσε και διαμόρφωσε όλες εκείνες τις στρατιωτικές 

και ψυχικές του ικανότητες – θετικές και αρνητικές, με πιο χαρακτηριστική ανάμεσά 

τους το παράτολμο θάρρος του – τις οποίες ανέπτυξε ιδιαιτέρως αργότερα, υπηρετώντας 

δίπλα στον Ανδρούτσο ως πρωτοπαλίκαρο και κατεξοχήν πρόσωπο της εμπιστοσύνης 

του.  

Η κλέφτικη δράση του Πανουργιά αλλά και άλλων κλεφτών όπως του 

Δυοβουνιώτη, του Διάκου, του Σαφάκα, του Σκαλτσοδήμου κ.ά. είχε εξελιχθεί σε μεγάλο 

πρόβλημα για τον Αλή πασά και τους σχεδιασμούς του στην περιοχή της ανατολικής 

Στερεάς. Στόχοι του ήταν αφ’ ενός ο απόλυτος έλεγχος σημαντικών και σχετικά 

πλούσιων πόλεων που είχαν περιέλθει εντός των ορίων της επικράτειάς του, όπως των 

Σαλώνων και της Λειβαδιάς, και αφ’ ετέρου η επέκταση της επιρροής του και στις 

γειτονικές περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής. Για τον σκοπό αυτό, πέρα από τον 

διορισμό του Λάμπρου Κοσμά στο αρματολίκι των Σαλώνων, έστειλε το 1816 και τον 

Οδυσσέα Ανδρούτσο για να αναλάβει το αρματολίκι της Λειβαδιάς36. 

 
35 Για τη δράση του σώματος του Πανουργιά κατά την περίοδο αυτή, βλ. Τ. Λάππας, ό. π., σ. 19-20 και Π. 

Πανουργιάς, ό. π., σ. 56-66. 
36 Αν. Γούδας, ό. π., τ. 8, σ. 127-128 και Χρ. Στασινόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 

1821, Αθήνα 1970-1973, τ. 1, σ. 132. 
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Ο Ανδρούτσος ήταν άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Αλή πασά. Είχε 

μεγαλώσει δίπλα του, καθώς ο Αλής είχε αναλάβει την προστασία του μετά τον θάνατο 

του πατέρα του, καπετάν Ανδρίτσου, με τον οποίο ο Αλής είχε γίνει αδελφοποιτός. Εκεί, 

στην αυλή του Αλή, έναν χώρο φοβερών δολοπλοκιών και πολιτικών μηχανορραφιών,  ο 

Οδυσσέας διαμόρφωσε τον σκληροτράχηλο και πανούργο χαρακτήρα του, και έλαβε 

ιδιαίτερα αξιόλογη στρατιωτική εκπαίδευση. Υπηρέτησε πιστά τον Αλή αρχικά ως 

σωματοφύλακάς του («τζοχαντάρης») και αργότερα σε διάφορες στρατιωτικές 

αποστολές, όπως αυτή για την καταστολή της εξέγερσης των Αλβανών μπέηδων. Η όλη 

μέχρι τότε δράση του αποτελούσε εχέγγυο για την πίστη του προς τον Αλή και για τις 

στρατιωτικές του ικανότητες, στοιχεία που τον καθιστούσαν το πλέον κατάλληλο 

πρόσωπο για να αναλάβει την αποστολή αυτή στην ανατολική Στερεά με αξιώσεις 

επιτυχίας, όπως και τελικά έγινε37. 

Ο Ανδρούτσος, ως αρματολός της Λιβαδειάς, εξετέλεσε κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο την αποστολή που του είχε αναθέσει ο Αλής. Στο εσωτερικό του 

αρματολικιού του κατάφερε σύντομα να καταστείλει τη ληστρική δράση, είτε με το να 

θέσει υπό τον έλεγχο και τις εντολές του τους κλέφτες είτε, σε αντίθετη περίπτωση, με το 

να τους εξουδετερώσει. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής του αυτής πολλές κλέφτικες 

ομάδες διαλύθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του σώματος του Πανουργιά, και πολλοί 

Ένοπλοι πέρασαν από την κλέφτικη στην αρματολική δράση. Ξεχωριστή περίπτωση ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο οποίος αναδείχθηκε για ένα διάστημα σε πρωτοπαλίκαρό του. 

Ανάμεσα σε αυτούς που εγκατέλειψαν το σώμα του Πανουργιά ήταν ο Μανίκας, το 

πρωτοπαλίκαρό του, ο Μαμούρης και βέβαια ο Γκούρας. Αυτή υπήρξε και η αφετηρία 

της σχέσεως και της συνεργασίας του Γκούρα με τον Ανδρούτσο. Ο ίδιος ο Πανουργιάς 

παραδόθηκε στον Ανδρούτσο όταν ο τελευταίος συνέλαβε και έστειλε ως ομήρους τα 

μέλη της οικογένειάς του στον Αλή. Ο Ανδρούτσος όμως λόγω της σχέσης του πατέρα 

του με τον Πανουργιά και στο πλαίσιο της πολιτικής του, που προέκρινε την 

ενσωμάτωση υπό τις διαταγές του των κλεφτών από την εξουδετέρωσή τους, τον 

σεβάστηκε και μάλιστα τον έστειλε με καλές συστάσεις στον Αλή. Εκεί, στα Γιάννενα, 

κρατήθηκε  για τα επόμενα χρόνια ο Πανουργιάς μέχρι το 1820, όταν κατά τις παραμονές 

 
37 Για τη ζωή του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην αυλή του Αλή πασά και τις υπηρεσίες του προς αυτόν, βλ. Γ. 

Γ. Μπενέκος, Η δίκη του Οδυσσέα Ανδρούτσου, Αθήνα 31981, σ. 118-137. 
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της επιχείρησης καταστολής της ανταρσίας του Αλή δραπέτευσε και επέστρεψε στα 

Σάλωνα 38 . Τότε ο Γκούρας, παλιός του γνώριμος, έμπειρος και φημισμένος πλέον, 

προσχώρησε και πάλι στο σώμα του Πανουργιά. 

Εξίσου επιτυχής ήταν η δράση του Ανδρούτσου και έξω από τα όρια του 

αρματολικιού του, με καταδρομικού τύπου επιχειρήσεις στο έδαφος της Εύβοιας και της 

Αττικής, στο πλαίσιο των πολιτικών σχεδιασμών του Αλή στην περιοχή αλλά και των 

δικών του προσωπικών φιλοδοξιών. Για τον λόγο αυτό, ήρθε σύντομα σε ρήξη με την 

άρχουσα τάξη της περιοχής, την οποία δια της στρατιωτικής ισχύος του κατάφερε να 

ποδηγετήσει, ενώ η οικονομική αφαίμαξη που άσκησε με την υπερβολική φορολόγηση 

και τα διάφορα αυθαίρετα δοσίματα για λογαριασμό του Αλή – και του ιδίου –  είχε 

αρνητικό αντίκτυπο σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επαρχίας39. Οι κατηγορίες 

εναντίον του για σκληρότητα και αυταρχισμό δεν θα πρέπει να θεωρούνται εντελώς 

άδικες. Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Ανδρούτσος επέτυχε να αποκτήσει 

τον πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Στερεάς και να αναδειχθεί σε πανίσχυρο στρατιωτικό 

και πολιτικό παράγοντα της περιοχής, πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα 

του, τις προσωπικές του επιδιώξεις και τους μετασχηματισμούς που πυροδότησε η 

Επανάσταση στο μέχρι τότε υπάρχον σύστημα, θα οδηγούσε στις εμφύλιες διενέξεις του 

Αγώνα στην περιοχή, στην προοδευτική απομόνωσή του με την παράλληλη 

ισχυροποίηση του Γκούρα και τελικά στον άδοξο θάνατό του. 

Ο Γκούρας προσχώρησε στις δυνάμεις του Ανδρούτσου το 1818 κατά τον 

Σουρμελή, αναλαμβάνοντας πλέον αρματολική δράση, η οποία κατά τα χρόνια αυτά 

μέχρι και το 1820 καθορίστηκε από την υπηρεσία του στο πλευρό του σκληροτράχηλου 

και πανίσχυρου αρματολού της Λειβαδιάς. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και το 

φαινομενικά αστείο ότι ένα από τα καθήκοντά του ήταν να φροντίζει και να μεταφέρει το 

«Σαμψώνι», έναν μεγαλόσωμο σκύλο που είχε ο Οδυσσέας40.  Ωστόσο, με το παράτολμο 

θάρρος του και τις στρατιωτικές του ικανότητες κέρδισε σύντομα την προσοχή του 

Ανδρούτσου και εξελίχθηκε με τον καιρό στο πιο έμπιστο και ικανό πρωτοπαλίκαρό του, 

 
38 Αν. Γούδας, ό. π., τ. 8, σ. 127, 238-239, Τ. Λάππας, Η χώρα της Λειβαδιάς, ό. π., σ. 105, Τ. Λάππας, 

Ρουμελιώτες στην Επανάσταση, ό. π., σ. 20, 22, Γ. Μπενέκος, ό. π., σ. 127-128 και  Χρ. Στασινόπουλος, ό. 

π., τ. 1, σ. 132, τ. 4, σ. 104-106. 
39 Βλ. Αν. Γούδας, ό. π., τ. 8, σ. 127-130, Τ. Λάππας, Η χώρα της Λειβαδιάς, ό. π., σ. 103-106, Γ. 

Μπενέκος, ό. π., σ. 127-128· και Χρ. Στασινόπουλος, ό. π., τ. 1, σ. 132. 
40 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51 σημ.  
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ενώ κάποιον ρόλο θα έπαιξε ασφαλώς και η ομοιότητα του χαρακτήρα τους. Ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Ανδρούτσος, έχοντας εκτιμήσει την αξία του Γκούρα, τον 

χρησιμοποιούσε επιπλέον για τις πιο επικίνδυνες και εμπιστευτικές αποστολές. 

Μία από αυτές, την οποία αναφέρουμε όχι μόνο γιατί προσέδωσε μεγάλη φήμη 

στον Γκούρα αλλά, κυρίως, επειδή καταδεικνύει το μέγεθος της αξίας που είχε αυτός για 

τον Ανδρούτσο ήταν η ακόλουθη: ο Ανδρούτσος έλαβε εντολή από τον Αλή να 

δολοφονήσει κάποιον σημαντικό Οθωμανό, προσωπικό εχθρό και ανταγωνιστή του 

πασά, που βρισκόταν τότε στην Αθήνα. Ο Ανδρούτσος εμπιστεύθηκε την αποστολή στον 

Γκούρα, ο οποίος την εκτέλεσε με αποφασιστικότητα, ωστόσο συνελήφθη και 

οδηγήθηκε δέσμιος στον πασά της Εύβοιας όπου και καταδικάστηκε σε θάνατο. Σε 

απάντηση ο Ανδρούτσος συνέλαβε ως ομήρους Οθωμανούς, ανάμεσα στους οποίους και 

δύο ανώτερους αξιωματούχους του πασά, και ζήτησε την απελευθέρωση του παλικαριού 

του. Προκήρυξε ταυτόχρονα ευρεία στρατολόγηση και απείλησε με λεηλασία την Αθήνα 

και τη Θήβα. Τότε, με τη μεσολάβηση στον πασά των έντρομων προκρίτων των δύο 

πόλεων και υπό το βάρος των ομήρων, ο πασάς αναγκάστηκε να απελευθερώσει τον 

Γκούρα και με τον τρόπο αυτόν να δώσει τέλος στο επεισόδιο, ενώ έκτοτε αυτός 

προήχθη σε πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου. Η ακραία αυτή αντίδραση του Οδυσσέα 

έκανε την πράξη του Γκούρα να μαθευτεί και το όνομά του να ακουστεί σε ολόκληρη 

την ανατολική Στερεά και, κυρίως, κατέδειξε το ενδιαφέρον του γι’ αυτόν  και τη στενή 

σχέση συνεργασίας και αλληλεγγύης που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες41. 

 

2.2. Στις παραμονές του Αγώνα 

Την εποχή κατά την οποία ο Γκούρας έκανε τα πρώτα του βήματα ως 

αρματολός υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, συνέβαινε παράλληλα ένα γεγονός κρίσιμο για 

τη μετέπειτα επαναστατική τροπή των πραγμάτων. Η Φιλική Εταιρεία έκανε το μεγάλο 

της βήμα προς τη νότια Ελλάδα και, με βάση το σύστημα των Αποστόλων που είχε μόλις 

οργανώσει, πραγματοποιούσε αθρόες μυήσεις νέων μελών στον κυρίως ελλαδικό χώρο. 

Η Ανατολική Στερεά, μια περιοχή με σημαντικά αστικά κέντρα και ισχυρούς τοπικούς 

παράγοντες, δε θα μπορούσε να μείνει ασφαλώς μακριά από τις εξελίξεις αυτές. Από το 

 
41 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51-52 σημ., Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 421, Αν. Γούδας, ό. 

π., τ. 8, σ. 128, Αγ. Αγαπητός, ό. π., σ. 394, Αντ. Γεωργαντάς, ό. π., σ. 572-574, Τ. Λάππας, Η χώρα της 

Λειβαδιάς, ό. π., σ. 105-106 και Χρ. Στασινόπουλος, ό. π., τ. 1, σ. 132, 395. 
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1818 και ύστερα σπουδαία μυητική δράση ανέπτυξαν Φιλικοί, όπως ο Κωνσταντίνος 

Σακελλίωνος Κοκοσιώτης, ο Αθανάσιος Ζαρίφης και ο αρχιμανδρίτης Λεόντιος Ιωάννου 

στην επαρχία της Λιβαδειάς, ο παπα-Μόσχος στις επαρχίες Σαλώνων και Λιδωρικίου, 

καθώς και πολλοί άλλοι. Έτσι, μυήθηκαν στην Εταιρεία κορυφαίες μορφές του Αγώνα, 

όπως ο πρόκριτος Λιβαδειάς Ιωάννης Λογοθέτης, οι αγωνιστές Οδυσσέας Ανδρούτσος, 

Αθανάσιος Διάκος, Ιωάννης Δυοβουνιώτης κ.ά., και βέβαια ο Γιάννης Γκούρας 42 . 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αν και η μύηση πολλών επιφανών αγωνιστών 

αναφέρεται από τη μεταγενέστερη βιβλιογραφία, παραμένει ανοιχτό το πρόβλημα της 

πρωτογενούς τεκμηρίωσης της μύησής τους, ζήτημα πολλές φορές ανυπέρβλητο λόγω 

της εκτεταμένης έλλειψης ή και οριστικής απώλειας των σχετικών πρωτογενών 

τεκμηρίων. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν και το γεγονός της μύησης του Γκούρα στη Φιλική 

Εταιρεία αναφέρεται από πολύ σημαντικούς μελετητές, όπως ο Απόστολος 

Βακαλόπουλος κ.ά., δεν τεκμηριώνεται από κανέναν από τους δύο ονομαστικούς 

καταλόγους των Φιλικών που διαθέτουμε. Η μύησή του δεν αναφέρεται ούτε στον 

κατάλογο του Παναγιώτη Σέκερη, ταμία της Εταιρείας και μέλους της Ανωτάτης Αρχής, 

που απαριθμεί 520 μέλη, ούτε στον πληρέστερο – περιλαμβάνει 692 μέλη –  κατάλογο 

του Ιωάννη Φιλήμονος, Φιλικού, αγωνιστή και πρώτου ιστορικού της Εταιρείας 43 . 

Πρέπει να τονισθεί όμως για την αλήθεια του πράγματος ότι οι κατάλογοι αυτοί ήταν 

αποσπασματικοί και περιελάμβαναν μόνο ένα κλάσμα από το σύνολο των μελών της 

Φιλικής Εταιρείας που υπολογίζονται κατά γενική ομολογία σε μερικές χιλιάδες κατά 

την περίοδο της ακμής της δράσης της. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 1820 οδήγησαν 

στο να ανατραπούν άρδην οι ισορροπίες στην Ανατολική Στερεά και να διαμορφωθεί 

τάχιστα το νέο σκηνικό που θα προετοίμαζε σε πολύ σύντομο χρόνο την επαναστατική 

τροπή των πραγμάτων της περιοχής. Θρυαλλίδα των εξελίξεων υπήρξε η «ανταρσία» του 

Αλή πασά των Ιωαννίνων εναντίον της Υψηλής Πύλης και η συνακόλουθη, από τον 

 
42  Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας, Ναύπλιο 1834, σ. 209, Απ. Ε. 

Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, τ. 5, σ. 424 (εφεξής: ΙΝΕ) και Τ. 

Λάππας, Η χώρα της Λειβαδιάς, ό. π., σ. 107-108. 
43 Βλ. Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, Αθήνα 1859, τ. 1, παράρτημα Β΄, σ. 387-416 και Ι. Α. 

Μελετόπουλος, Η Φιλική Εταιρεία. Αρχείον Π. Σέκερη, Αθήνα 1967, σ. 98-165. 
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Ιούλιο του 1820 και ύστερα, σουλτανική εκστρατεία εναντίον του44, σε χρόνο μάλιστα 

που βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη οι οργανωτικές προετοιμασίες των Φιλικών στην 

Ανατολική Στερεά και ευρύτερα. Η θέση του Ανδρούτσου, ανθρώπου του Αλή  πασά, 

κατέστη σύντομα δυσχερής, η εξουσία του κλονίστηκε και υπό συνθήκες που 

παραμένουν αδιευκρίνιστες αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την περιοχή. Οι πηγές δεν 

συμφωνούν ούτε για τα αίτια της αποχώρησής του, τοποθετώντας τα σε μια κλίμακα από 

στενά προσωπικά έως και ευρύτερα εθνικά, ούτε για το μέρος στη δυτική Ελλάδα όπου 

κατευθύνθηκε ύστερα 45 , Το ίδιο συνέβη και με άλλους ανθρώπους του Αλή στην 

περιοχή, όπως τον Λάμπρο Κοσμά και τον Παναγιώτη Λιδωρίκη. Αποτέλεσμα των 

εξελίξεων αυτών ήταν μια άλλη σειρά ανθρώπων να αναλάβει τα ηνία της περιοχής, 

όπως ο Αθανάσιος Διάκος, αρματολός της Λιβαδειάς και Ταλαντίου (Αταλάντης) στη 

θέση του Ανδρούτσου, ο Πανουργιάς, αρματολός Σαλώνων στη θέση του Κοσμά, 

έχοντας στο μεταξύ δραπετεύσει –ή απελευθερωθεί – από το φρούριο των Ιωαννίνων, ο 

Δυοβουνιώτης αρματολός Ζητουνίου κ.ά. Αυτοί, όντας επίσης μυημένοι Φιλικοί, 

αποτέλεσαν και τον κινητήριο μοχλό της Επανάστασης στην περιοχή. 

Ο ίδιος ο Γκούρας, όπως και οι περισσότεροι από τους άνδρες και τα 

πρωτοπαλίκαρα του Ανδρούτσου, αναλογιζόμενοι τη νέα κατάσταση και τις ισορροπίες 

που διαμορφώνονταν στην περιοχή, δεν τον ακολούθησαν και σύντομα εντάχθηκαν στα 

ένοπλα σώματα που σχηματίστηκαν από τους νέους αρματολούς που ανέλαβαν. Έτσι, ο 

Γκούρας – όπως και ο εξάδελφός του Μαμούρης, ο Μανίκας, κ.ά., πέρασε για ένα πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα υπό τις διαταγές του Αθανασίου Διάκου και κατόπιν, με την 

επάνοδο του παλαιού αρχηγού και συγγενούς του, Πανουργιά, ο οποίος και ανέλαβε το 

αρματολίκι των Σαλώνων στις 26 Οκτωβρίου 1820, τέθηκε ξανά πρωτοπαλίκαρο ή 

«μπουλουκτσής»46 υπό τις διαταγές του47 . Παρέμεινε στην υπηρεσία του Πανουργιά 

μέχρι και την έναρξη της Επανάστασης, αναλαμβάνοντας και φέρνοντας εις πέρας με 

επιτυχία σημαντικές αποστολές για την οργανωτική προετοιμασία της. Παράλληλα, 

διατηρούσε ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον Ανδρούτσο, παραμένοντας το 

 
44 Βλ. αναλυτικότερα: Π. Στάθης, «Ο Αλή πασάς και η επανάσταση στη Στερεά», στην: Ιστορία των 

Ελλήνων, τ.9 (χ.χ.), σ. 96-99. 
45 Βλ. αναλυτικότερα: Γ. Μπενέκος, ό. π., σ. 136-137. 
46 Μπουλουκτσής = αρχηγός ένοπλης ομάδας (μπουλούκι), αποσπασματάρχης. 
47 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 574-575. Βλ. και Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 69, 

421. 
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κατεξοχήν άτομο της εμπιστοσύνης του, πράγμα που θα τον οδηγούσε πολύ σύντομα και 

πάλι στη συνεργασία μαζί του, υπηρετώντας τους σχεδιασμούς του Οδυσσέα αλλά 

ταυτόχρονα και τους δικούς του. 

Έτσι, κατά την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο Γιάννης Γκούρας, ήδη 

τριάντα χρονών και ύστερα από τη για δεκατρία περίπου έτη δράση του στα 

κλεφταρματολικά σώματα, είχε αποκτήσει μεγάλη πείρα και, χάρη στις ικανότητες που 

είχε αποδείξει ότι διέθετε, είχε καταξιωθεί στον κόσμο των Ενόπλων. Επιπλέον, είχε 

αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο σχέσεων  και είχε συνδεθεί ιδιαίτερα με μεγάλους 

αρματολούς, όπως ο Πανουργιάς και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, υπηρετώντας τους ως 

πρωτοπαλίκαρο και έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ιδιαίτερα στενή και 

εμπιστευτική ήταν η σχέση του με τον τελευταίο, σχέση που θα καθορίσει τη μετέπειτα 

πορεία και των δύο στα επαναστατικά πράγματα και που στο τέλος θα προδοθεί από τον 

Γκούρα και θα οδηγήσει στο άδοξο τέλος του Ανδρούτσου. Τα περιστατικά που 

συνδέονται με την αποστολή δολοφονίας του Οθωμανού αξιωματούχου στην Αθήνα 

καταδεικνύουν ολοφάνερα τη σχέση αυτή και την αξία που είχε ο Γκούρας για τον 

Ανδρούτσο. Ενδεικτικά είναι και τα λόγια μιας επιστολής του προς τους Γαλαξιδιώτες 

κατά τις παραμονές της Επανάστασης48. Στην επιστολή αυτή με ημερομηνία 22 Μαρτίου 

1821, ο Οδυσσέας καλεί το Γαλαξίδι, ισχυρό ναυτικό κέντρο της εποχής, στα όπλα, σε 

επανάσταση κατά της οθωμανικής τυραννίας και, επιδιώκοντας συνεννόηση και 

συντονισμό των ενεργειών, κλείνει την επιστολή του ως εξής: «Αύριο το βράδυ να έλθη 

ένας στο μοναστήρι και θα ευρή τον Γκούρα για να μιλήση, σαν να ήμουνα εγώ ο ίδιος. 

Τον Γκούρα να τον αγαπάτε· είναι παιδί δικό μου και καλό παλληκάρι.» 

  

 
48 Βλ. Αν. Γούδας, ό. π., τ. 8, σ. 131-132 και Μπ. Άννινος, ό. π., σ. 19-20 σημ.  
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Γ΄ Κεφάλαιο 

Επαναστάτης 

3.1. Σάλωνα, Γραβιά, Βασιλικά 

Από τα τέλη του 1820 η Ανατολική Στερεά βρισκόταν σε έντονο οργανωτικό 

αναβρασμό. Συνεχείς διεργασίες και ζυμώσεις μεταξύ της Φιλικής Εταιρείας  και 

ισχυρών τοπικών παραγόντων της περιοχής, αρματολών, προκρίτων κ.ά. προετοίμαζαν 

το επαναστατικό σκηνικό που επρόκειτο να διαμορφωθεί πολύ σύντομα. Ρόλο-κλειδί σε 

αυτές τις εξελίξεις έπαιξε ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, βασικός σύνδεσμος της Φιλικής 

Εταιρείας στην περιοχή. Επιστρέφοντας κατά την περίοδο αυτή από ένα ταξίδι του στην 

Κωνσταντινούπολη, διέτρεξε αμέσως την περιοχή πραγματοποιώντας μια σειρά 

μυστικών συναντήσεων – στη Λιβαδειά, στη μονή του Οσίου Λουκά και στα Σάλωνα – 

με όλους τους σημαντικούς παράγοντες της περιοχής, επίσης μέλη της Εταιρείας. Οι 

αρματολοί της Ανατολικής Στερεάς, Διάκος, Πανουργιάς, Δυοβουνιώτης κ.ά. συντόνισαν 

τις ενέργειές τους  περιμένοντας την έναρξη του κινήματος 49 . Στην ίδια προοπτική 

εντάσσεται και η συγκέντρωση των αρματολών της Στερεάς που έλαβε χώρα τον 

Ιανουάριο του 1821 στη Λευκάδα και στην οποία συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλους, ο 

Πανουργιάς και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος50. 

Έτσι, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, η Ανατολική Στερεά – 

σε αντίθεση με τη Δυτική, για τους δικούς της ιδιαίτερους λόγους – κινήθηκε τάχιστα 

προς την ίδια κατεύθυνση51. Την πρωτοβουλία των κινήσεων ανέλαβε ο Πανουργιάς 

κηρύσσοντας την Επανάσταση στην περιοχή του αρματολικιού του, στη Φωκίδα, στις 24 

Μαρτίου 1821, χωρίς να υποτιμάται η δράση των άλλων οπλαρχηγών και παρά τη 

μάλλον άδικη μομφή που διατυπώνει εναντίον του ο Ανδρούτσος στην επιστολή του 

προς τους Γαλαξιδιώτες, χαρακτηρίζοντάς τον ειρωνικά «φοβιτσάρη». Είχε προηγηθεί, η 

συνέλευση των προκρίτων και οπλαρχηγών της περιοχής, που είχε συγκαλέσει την ίδια 

μέρα στη μονή του Προφήτη Ηλία, αμέσως μόλις μαθεύτηκαν τα νέα της εξέγερσης της 

 
49 Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 5, σ. 424. 
50 Βλ. Γ. Μπενέκος, ό. π., σ. 137-138. 
51 Γενικότερα βλ. Θ. Χρήστου, Από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821) έως την ενσωμάτωση της 

Δωδεκανήσου (1947), Αθήνα 1999, Θ. Χρήστου, Προσεγγίσεις στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία. Από το Ρήγα 

Βελεστινλή (1757-1798) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1941), Αθήνα 

2001, Θ. Χρήστου, Πολιτικές και κοινωνικές όψεις της Επανάστασης του 1821, Αθήνα 2013. 
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Αχαΐας. Εκεί, και με τη βοήθεια ενός τεχνάσματος που έστησε, έπεισε και τους πιο 

διστακτικούς από τους παρισταμένους, έστειλε ανθρώπους του – μεταξύ των οποίων και 

τον Γκούρα – για να στρατολογήσουν άνδρες από τις γειτονικές περιοχές, τα 

Βλαχοχώρια και το Γαλαξίδι, και συνέστησε και οργάνωσε την άμεση προσβολή της 

πόλης των Σαλώνων. Ό όλος σχεδιασμός στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία καταλήγοντας 

στην κατάληψη της πόλης και του κάστρου της, χάρη στην αποφασιστικότητά του και 

στην ταχύτητα των ενεργειών του αλλά και χάρη στη γενικότερη προθυμία και τον 

πατριωτισμό όλων, ιδίως των Γαλαξιδιωτών που έσπευσαν να βοηθήσουν και που 

αργότερα πλήρωσαν πολύ ακριβά αυτή τους τη στάση με την ολοσχερή καταστροφή της 

πόλης και του στόλου τους και με την ίδια τη ζωή τους. Δεν είναι άνευ σημασίας 

άλλωστε ότι η Φωκίδα υπήρξε η πρώτη επαρχία της Στερεάς που επαναστάτησε (24/3), 

τα Σάλωνα η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε (27/3) και το κάστρο τους το πρώτο που 

καταλήφθηκε (10/4). Έτσι δόθηκε η ώθηση για την εξέγερση και των γειτονικών 

επαρχιών, με το Λιδορίκι να παίρνει τη σκυτάλη (28/3) και να ακολουθούν η Λιβαδειά 

(27/3-1/4), το Ταλάντι  (30/3), η Θήβα (3/4), η Μπουδουνίτσα (8/4) και η Αθήνα (25-

26/4)52. Κατά συνέπεια, αναγνωρίζεται ότι η Φωκίδα βρέθηκε στην πρωτοπορία του 

Αγώνα ανάβοντας τη σπίθα της Επανάστασης στη Στερεά και παροτρύνοντας και τις 

άλλες επαρχίες σε εξέγερση. 

Στον πυρήνα όλων αυτών των ζυμώσεων και των γεγονότων που ακολούθησαν 

βρισκόταν από την αρχή και ο Γιάννης Γκούρας. Η συμβολή του υπήρξε ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Αποτέλεσε τον σύνδεσμο μέσω του 

οποίου θα γίνονταν οι απαραίτητες συνεννοήσεις μεταξύ του Οδυσσέα Ανδρούτσου και 

των Γαλαξιδιωτών σχετικά με τις λεπτομέρειες της σχεδιαζόμενης εξέγερσης. 

Ταυτόχρονα, ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Πανουργιά που εστάλη από τον αρματολό των 

Σαλώνων στον Άγιο Γεώργιο και στο Γαλαξίδι με την εντολή να στρατολογήσει όσο το 

δυνατόν περισσότερους άνδρες και να εξεγείρει την περιοχή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί 

ότι η ανάθεση του έργου αυτού στον Γκούρα καταδεικνύει την αντίληψη που είχε ο 

Πανουργιάς για το πρόσωπό του, θεωρώντας τον άξιο και ικανό να επιτύχει στην κρίσιμη 

αυτή αποστολή. Η συμμετοχή του Γαλαξιδίου στην Επανάσταση ήταν εξόχως σημαντική 

 
52   Έφ. Αλλαμανή, «Γεγονότα, ενέργειες και αποφάσεις κατά τους τελευταίους μήνες πριν την 

επανάσταση», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 96-97, 105. 



31 

 

όχι μόνο για τους άνδρες που θα πρόσφερε αλλά κυρίως για τα περισσότερα από 

σαράντα πλοία που διέθετε και τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για 

την επιτυχία του Αγώνα, με τη μαχητική τους ικανότητα, τον αποκλεισμό των εχθρικών 

φρουρίων που θα μπορούσαν να προσφέρουν, τον ανεφοδιασμό και την προστασία των 

απελευθερωμένων περιοχών, ιδίως αυτών που βρίσκονταν γύρω από τον Κορινθιακό 

κόλπο. Ο Γκούρας επέτυχε απόλυτα στην αποστολή του στρατολογώντας τριακόσιους ή, 

κατά άλλους ιστορικούς, επτακόσιους άνδρες, με το Γαλαξίδι να κηρύσσει την 

Επανάσταση στις 25/26 Μαρτίου53 . Πρέπει να παρατηρήσουμε επίσης ότι κατά την 

κρίσιμη εκείνη περίοδο λειτουργούσε ταυτόχρονα ως πρωτοπαλίκαρο και άνθρωπος της 

απολύτου εμπιστοσύνης τόσο του Ανδρούτσου όσο και του Πανουργιά. 

Με τους Γαλαξιδιώτες του και υπό τις εντολές του Πανουργιά βάδισε στη 

συνέχεια εναντίον των Σαλώνων και μαζί με τις υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις συνέβαλε 

καθοριστικά στην απελευθέρωση της πόλης την ίδια μέρα, στις 27 Μαρτίου, ενώ οι 

εξακόσιοι περίπου Οθωμανοί της περιοχής αλλά και της Βοστίτσας (Αιγίου), που είχαν 

μόλις προσφύγει εκεί, οχυρώθηκαν στο κάστρο μαζί με τις οικογένειές τους. Συμμετείχε 

στη σύντομη σχετικά πολιορκία του φρουρίου που ακολούθησε, καθώς οι εξαντλημένοι 

από την πείνα και τη δίψα Οθωμανοί αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν με σχετικά 

ευνοϊκούς όρους και παρέδωσαν το κάστρο στις 10 Απριλίου. Και τότε όμως έπαιξε 

ενεργό ρόλο, αφού ύστερα από πρότασή του οι επισημότεροι των Οθωμανών 

κρατήθηκαν στην πόλη ως όμηροι μένοντας στα σπίτια τους ή, για μεγαλύτερη 

ασφάλεια, στα σπίτια χριστιανών φίλων τους. Οι υπόλοιποι δεν είχαν την ίδια τύχη 

καθώς διασκορπίστηκαν στα χωριά και το επόμενο διάστημα οι περισσότεροι 

εξοντώθηκαν54. Ως οπλαρχηγός υπό τον Πανουργιά, λοιπόν, ο Γκούρας ήταν από αυτούς 

που πρώτοι πυροδότησαν την Επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα και συμμετείχε δυναμικά 

σε όλα αυτά τα γεγονότα που οδήγησαν στην απελευθέρωση της επαρχίας Σαλώνων, της 

πόλης και του κάστρου της, ευρισκόμενος κατά τον τρόπο αυτόν στην πρωτοπορία του 

Αγώνα. 

 
53 Σπ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο 21860, τ. 1, σ. 135-136, Ιω. Φιλήμων, 

Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 70,  Αγ. Αγαπητός, ό. π., σ. 394 και Έφ. Αλλαμανή, ό. π., σ. 97. 
54 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 1, σ. 135-136, Ιω. Φιλήμων, ό. π., τ. 3, σ. 71-73 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 

5, σ. 425. 
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Η γενίκευση της εξέγερσης στη νότια Ελλάδα οδήγησε στην αντίδραση του 

Χουρσίτ πασά του Μοριά, ο οποίος βρισκόταν στα Ιωάννινα πολιορκώντας τον Αλή. 

Άμεσα οργανώθηκε εκστρατευτικό σώμα αποτελούμενο από 8.000 στρατιώτες και 800 

ιππείς και κινήθηκε νότια του Ζητουνίου (Λαμίας) για την καταστολή της εξέγερσης55. 

Οι ελληνικές δυνάμεις στις 18 Απριλίου απελευθέρωσαν το Πατρατζίκι (Υπάτη), το 

οποίο όμως εγκατέλειψαν βιαστικά την ίδια νύχτα για να μην εγκλωβιστούν λόγω της 

επικείμενης οθωμανικής προέλασης,  και στη συνέχεια στρατοπέδευσαν διαδοχικά στους 

Κομποτάδες και στη Χαλκομάτα. Εκεί, συναποφασίστηκε από τους Δυοβουνιώτη, Διάκο 

και Πανουργιά το σχέδιο άμυνας που πρότειναν οι δύο τελευταίοι, το οποίο, δεδομένου 

του μικρού όγκου των ελληνικών δυνάμεων – 1.500 τον αριθμό, οδήγησε λίγες μέρες 

αργότερα στη διάλυσή τους και στον ηρωικό θάνατο του Διάκου και πολλών άλλων 

επιφανών ανδρών στη γέφυρα της Αλαμάνας και στις κοντά σε αυτήν θέσεις μάχης, ενώ 

την ίδια τύχη κινδύνεψε να έχει και ο Πανουργιάς. Όσον αφορά δε στον Γκούρα, κατά το 

σύντομο εκείνο διάστημα η δράση του παραμένει μάλλον αδιευκρίνιστη. Οι πηγές, ενώ 

αναφέρονται σε αρκετά πρόσωπα που συμμετείχαν στις συγκρούσεις εκείνων των 

ημερών, σιγούν για το πρόσωπό του, μέχρι και τη θριαμβευτική επανεμφάνισή του στη 

μάχη της Γραβιάς. Εξ αυτού θα πρέπει μάλλον να υποθέσουμε ότι δεν ακολούθησε τον 

Πανουργιά μετά την κατάληψη του κάστρου των Σαλώνων, αλλά παρέμεινε εκεί, εκδοχή 

υπέρ της οποίας συνηγορεί και ο Κρέμος56. 

Τον ξαναβρίσκουμε, λοιπόν, στις αρχές Μαΐου στη Γραβιά, πρωτοπαλίκαρο του 

Πανουργιά. Εκεί είχε σπεύσει ο τελευταίος μαζί με τον Δυοβουνιώτη για να 

συναντήσουν τους Ανδρούτσο και Κοσμά,  άρτι αφιχθέντες από τη Δυτική Στερεά, και 

να οργανώσουν το νέο σχέδιο άμυνας. Βάσει αυτού αποφάσισαν να οχυρώσουν τις 

δυνάμεις τους στο χάνι που βρισκόταν πάνω στην κεντρική οδό από την οποία θα 

διέρχονταν οι οθωμανικές δυνάμεις και γύρω από αυτό. Στο μεταξύ, ο Γκούρας 

υλοποιώντας εντολή του Πανουργιά επέστρεψε στα Σάλωνα για να φροντίσει για την 

εξόντωση των Οθωμανών αιχμαλώτων, επισήμων και μη, που κρατούνταν στην πόλη – 

από τον εξάδελφό του Μαμούρη – και στα γύρω χωριά, με το σκεπτικό ότι θα 

μπορούσαν να αποβούν πολύ επικίνδυνοι στη νέα συγκυρία που διαμορφωνόταν. Στη 

 
55 Ιω. Φιλήμων, ό. π., τ. 3, σ. 191. 
56 Γ. Π. Κρέμος, Νεωτάτη Γενική Ιστορία, Αθήνα 1890, σ. 783. 
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συνέχεια, ενισχυμένος και από τη φρουρά του Μαμούρη, επέστρεψε στο χάνι για να 

συμβάλει στη μάχη για την αναχαίτιση της οθωμανικής προέλασης προς νότον57. 

Η προθυμία του αυτή και το παράτολμο του χαρακτήρα του φαίνεται και από το 

ακόλουθο περιστατικό: αναλαμβάνοντας ο Οδυσσέας να οχυρωθεί στο πλινθόκτιστο και 

σχεδόν ετοιμόρροπο χάνι σηκώνοντας το κύριο βάρος της οθωμανικής επίθεσης ζήτησε 

με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χαρακτηριστικό του ήθους των επαναστατών, εθελοντές για να 

συμπαραταχθούν μαζί του σε αυτήν την επικίνδυνη αποστολή. Ξεκίνησε έναν λεβέντικο 

χορό καλώντας όσους θέλουν να τον συντροφεύσουν στο χάνι να πιαστούν μαζί του. 

Από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν αμέσως ήταν ο Γκούρας και σύντομα πιάστηκαν 

σε αυτόν τον χορό «της ζωής ή του θανάτου» 117 παλικάρια από τους 1.500 περίπου 

άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Οχυρώθηκαν αμέσως στο χάνι, φράσσοντας με 

πέτρες τα ανοίγματα και ανοίγοντας πολεμίστρες και ανέμεναν την εμφάνιση του 

εχθρού58. 

Το επόμενο πρωί, στις 8 Μαΐου κατέφθασαν οι οθωμανικές δυνάμεις και 

επακολούθησε σκληρή μάχη που διήρκεσε όλη την ημέρα. Τα ελληνικά σώματα που 

είχαν καταλάβει τα πλευρά της τοποθεσίας διαλύθηκαν γρήγορα και όλη η επίθεση 

επικεντρώθηκε στους υπερασπιστές του χανιού που αντιμετώπισαν με επιτυχία της 

αλλεπάλληλες σφοδρές εφόδους των Οθωμανών, οι οποίοι προσπαθούσαν να ρίξουν 

τους χωμάτινους τοίχους σπρώχνοντας με τα σώματα τους και να ανοίξουν τρύπες με τα 

σπαθιά τους. Ο Γκούρας, καλύπτοντας την πλέον ευπρόσβλητη θέση, πίσω από την 

εξώθυρα της μάντρας του χανιού, πολέμησε γενναία και κράτησε τη θέση του με 

απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα αναφέρεται και ένα περιστατικό διαρκούσης της μάχης κατά 

το οποίο υπέκλεψε μια οθωμανική σημαία, την οποία εχθρός κατά την έφοδό του 

προσπαθούσε να στήσει  πάνω στη χωμάτινη μάντρα59. Με τη δύση του ηλίου η μάχη 

σταμάτησε ενώ ο Ομέρ Βρυώνης απογοητευμένος έστειλε να φέρουν από το Ζητούνι 

κανόνια τα οποία θα χρησιμοποιούσε την επομένη. Πριν ξημερώσει όμως οι 

υπερασπιστές του χανιού, και λόγω ελλείψεως των αναγκαίων προμηθειών και 

πολεμοφοδίων, εγκατέλειψαν κρυφά το σημείο με πρώτο τον Γκούρα και τελευταίο τον 

Οδυσσέα, και αιφνιδιάζοντας το εχθρικό στρατόπεδο διέφυγαν προς ασφαλή κατεύθυνση 

 
57 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 1, σ. 181 και Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 199. 
58 Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 200. 
59 Αν. Γούδας, ό. π., τ. 8, σ. 135-137 και Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 575-6. 
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αφήνοντας πίσω τους έξι νεκρούς και βαριές απώλειες για τους εχθρούς – τριακόσιους 

περίπου νεκρούς και πολλούς τραυματίες60. 

Η θαρραλέα αντίσταση και νίκη στη Γραβιά αντιστάθμισε την ήττα στην 

Αλαμάνα και ανέβασε το ηθικό των επαναστατών, στοιχείο κρίσιμο σε αυτά τα πρώτα 

βήματα του Αγώνα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι καθυστέρησε και τελικά ανέκοψε 

την προέλαση των Οθωμανών στη νότια Ελλάδα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην 

Επανάσταση να στερεωθεί στην Πελοπόννησο. Ο Ανδρούτσος επανήλθε δυναμικά στα 

πράγματα της Ανατολικής Στερεάς αναλαμβάνοντας και πάλι τα όπλα της Λιβαδειάς και 

αναγνωριζόμενος από όλους ως ο ισχυρότερος οπλαρχηγός στην περιοχή, γεγονός που 

θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα πολιτικές περιπλοκές και τους ανταγωνισμούς 

που θα ξεσπάσουν μεταξύ του ιδίου αφενός και του Αρείου Πάγου και της 

επαναστατικής εθνικής Διοίκησης αφετέρου. Ο ίδιος ο Γκούρας διακρίθηκε 

πραγματοποιώντας το έως τότε λαμπρότερο πολεμικό κατόρθωμά του και ενίσχυσε το 

στρατιωτικό του κύρος, πράγμα το οποίο, ειδικά μετά την ακόμη λαμπρότερη νίκη του 

στα Βασιλικά που επακολούθησε, θα του επέτρεπε να παίξει ένα πιο ανεξάρτητο ρόλο 

στα στρατιωτικά πράγματα της εποχής. Η επανασύνδεσή του με τον παλιό καπετάνιο του 

στο πεδίο της μάχης στη Γραβιά θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία για την όλο και 

στενότερη συνεργασία τους έκτοτε, η οποία συν τω χρόνω θα εξελισσόταν σε έναν 

αδυσώπητο μεταξύ τους ανταγωνισμό. 

Ως οπλαρχηγός πλέον με το δικό του ένοπλο σώμα, σε συνεργασία ακόμα με 

τον Πανουργιά κυρίως, συμμετείχε ενεργότατα στις πολεμικές συγκρούσεις που 

ακολούθησαν το επόμενο διάστημα στην Ανατολική Στερεά, αποδεικνύοντας και πάλι το 

σθένος και την αποφασιστικότητά του στις μάχες τις Γκιώνας και του Αετού, στη 

Σούρπη και στην Πέτρα. Στη Γκιώνα επέτυχε να σώσει τα Βλαχοχώρια – με τους 

αμάχους και τα ποίμνια που είχαν καταφύγει εκεί –  και τα Σάλωνα από την 

επελαύνουσα ισχυρή οθωμανική δύναμη, ματαιώνοντας έτσι προσωρινά τα σχέδια των 

πασάδων για επικείμενη οθωμανική απόβαση στην Πελοπόννησο και στρέφοντάς τους 

αναγκαστικά προς τις ανατολικότερες επαρχίες με πρώτο στόχο τη Λιβαδειά. Η 

αντίδραση των επαναστατών ακολούθησε με τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης 

αποκλεισμού της οθωμανικής στρατιάς και αποκοπής της από τη βάση της στο Ζητούνι. 

 
60 Έφ. Αλλαμανή, ό. π., σ. 114-115. 
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Έτσι, ο Ανδρούτσος και άλλοι οπλαρχηγοί κατέλαβαν το Καστράκι ενώ ο Γκούρας μαζί 

με άλλους επιχείρησαν την κατάληψη του Πατρατζικίου. Ο σχεδιασμός όμως δεν 

ευοδώθηκε εξαιτίας του αιφνιδιασμού των ελληνικών δυνάμεων, της εγκατάλειψης των 

θέσεών τους και του συνακόλουθου πανικού που προκλήθηκε. Στη θέση Αετός κοντά 

στο χωριό Καστανιά του Πατρατζικίου ο Γκούρας, ο Σαφάκας και οι άνδρες τους, αν και 

απέμειναν μόνοι στο πεδίο της μάχης, πολέμησαν γενναία επί μια ολόκληρη ημέρα και 

τελικά κατάφεραν να διασωθούν με μικρές απώλειες. Εξίσου ατυχής ήταν και η 

επιχείρηση-αντιπερισπασμός για την απελευθέρωση των πολιορκημένων στο κάστρο της 

Λιβαδειάς, η οποία είχε στο μεταξύ καταληφθεί από τις οθωμανικές δυνάμεις. Η 

επιχείρηση ματαιώθηκε όταν από σύγχυση οι άνδρες του Γκούρα χτύπησαν μέσα στο 

σκοτάδι της νύχτας συμπολεμιστές τους με αποτέλεσμα τη φανέρωση στους Οθωμανούς 

του ελληνικού σχεδίου και τη διάλυση του ελληνικού στρατοπέδου στη Σούρπη μετά από 

επίθεσή τους.  Προσώρας, ο Γκούρας επέστρεψε με τους άνδρες του στα Σάλωνα, στον 

Πανουργιά, για να συνδράμει και πάλι ύστερα από λίγο με επιτυχία τον Ανδρούτσο στην 

Πέτρα της Βοιωτίας κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του που είχαν ως στόχο την 

απελευθέρωση της Λιβαδειάς61. 

Εκεί όμως όπου αναδείχθηκε περίτρανα η πολεμική ανδρεία και η στρατηγική 

δεινότητα του Γκούρα ήταν στη μάχη των Βασιλικών, την πιο κρίσιμη από τις μέχρι τότε 

αναμετρήσεις στην Ανατολική Στερεά. Στα στενά των Βασιλικών τα ελληνικά σώματα 

υπό τους οπλαρχηγούς Δυοβουνιώτη, Γκούρα, Νάκο Πανουργιά, Παπαντρέα κ.ά. 

έδρασαν συντονισμένα στήνοντας ενέδρα στη μεγάλη οθωμανική στρατιά του Μπεϋράν 

πασά, αποτελούμενη από 8.000 άνδρες, κυρίως ιππείς. Η στρατιά αυτή αφού κατέπνιξε 

την εξέγερση στη Μακεδονία, κινήθηκε νότια για να ενισχύσει τις δυνάμεις των Κιοσέ 

Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη, ώστε να κατέλθουν στη συνέχεια στην Πελοπόννησο για να 

καταστείλουν την Επανάσταση. Η επιλογή της στρατηγικής θέσης, η κατάστρωση του 

σχεδίου μάχης, η διάταξη των ελληνικών δυνάμεων και ο συντονισμός τους οφείλονται 

στον παλαιό και εμπειροπόλεμο αρματολό Γιάννη Δυοβουνιώτη. Οι ελληνικές δυνάμεις 

ενισχυμένες και από άλλους οπλαρχηγούς της περιοχής – ο Ανδρούτσος παρά τη σπουδή 

του δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως από τη Μεγαρίδα όπου βρισκόταν ώστε να λάβει 

μέρος στη μάχη – έφταναν τους 2.000 άνδρες περίπου. Οι οπλαρχηγοί αποσκοπούσαν 

 
61 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 1-4 και Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 3, σ. 362-370. 
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στο να επιφέρουν ένα καίριο πλήγμα στην  οθωμανική στρατιά, ύστερα από ενέδρα και 

εγκλωβισμό της στα στενά των Βασιλικών από όπου διερχόταν ο κύριος, αμαξιτός, 

δρόμος προς τη Λειβαδιά. Μετά από μια μικρής έκτασης συμπλοκή που σημειώθηκε στις 

25 Αυγούστου, η κύρια δύναμη των Οθωμανών επιχείρησε την επομένη να περάσει τα 

στενά, οπότε και σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση. 

Ο Γκούρας, που είχε σπεύσει από τη Λειβαδιά ειδοποιημένος δι’ 

αλληλογραφίας από τον Ανδρούτσο και τον Δυοβουνιώτη, είχε τοποθετηθεί με τους 

άνδρες του – το μεγαλύτερο σε αριθμό από τα υπόλοιπα ελληνικά σώματα – στην έξοδο 

των στενών. Επιπλέον, είχε αναλάβει να σπεύσει προς ενίσχυση όπου θα παρίστατο 

ανάγκη, πράγμα που κατά την εξέλιξη της μάχης τον κατέστησε ουσιαστικά αρχηγό των 

ελληνικών δυνάμεων και ψυχή της μάχης. Ο κύριος όγκος της πολυάριθμης οθωμανικής 

στρατιάς στράφηκε με σφοδρότητα εναντίον της οχυρής θέσης που είχε καταλάβει. Με 

τους άνδρες του προέβαλε σθεναρή άμυνα, ενώ στη συνέχεια και αφού οχυρώθηκαν σε 

ένα ερημοκλήσι αντιμετώπισε με επιτυχία τις  αλλεπάλληλες οθωμανικές εφόδους. Όταν 

μάλιστα κατέφθασαν ενισχύσεις, θέλοντας να τονώσει το ηθικό των αγωνιστών, 

αναφώνησε σύμφωνα με προφορική μαρτυρία της εποχής «Μωρέ παιδιά, ο καπετάνιος 

[Οδυσσέας] έρχεται, απάνω τους» και, επωφελούμενος από τη σύγχυση που προκλήθηκε 

στον εχθρό, οδήγησε το σώμα του με έναν στρατηγικό κυκλωτικό ελιγμό στα νώτα της 

οθωμανικής στρατιάς, εγκλωβίζοντάς την στα στενά ανάμεσα στα ελληνικά σώματα και 

οδηγώντας την σε ολοκληρωτική καταστροφή. Αναφέρεται ότι το δεξί χέρι του πρήστηκε 

από την ορμή με την οποία πολεμούσε με το γιαταγάνι, ενώ ο ίδιος αρίστευσε στη μάχη, 

με αποκορύφωμα τον φόνο του Μεμίς πασά. Στη μάχη σκοτώθηκαν επίσης και πολλοί 

άλλοι υψηλόβαθμοι Οθωμανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο  γιος του 

Μπεϋράν πασά, ενώ εξοντώθηκε συνολικά το 1/3 της οθωμανικής στρατιάς, η οποία 

διαλύθηκε εγκαταλείποντας στο πεδίο της μάχης και στο γειτονικό στρατόπεδό της 

πλούσια λάφυρα, προμήθειες και πολεμοφόδια που έπεσαν στα χέρια των επαναστατών. 

Η σφαγή συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες καθώς εντοπίζονταν Οθωμανοί που είχαν 

κρυφτεί στα κοντινά δάση62. 

 
62 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 54-55, Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 4, σ. 126-134,  Έφ. 

Αλλαμανή, «Η μάχη των Βασιλικών», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 153-158 και 

Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 5, σ. 714-717. 
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Η σημασία της λαμπρής αυτής νίκης ήταν τεράστια, καθώς απέτρεψε τη 

συνένωση και ισχυροποίηση των δυνάμεων των πασάδων στην Ανατολική Στερεά, 

διασώζοντας την Επανάσταση στα παρθενικά της βήματα και οδηγώντας στην αποτυχία 

της εκστρατείας και στην εγκατάλειψη πολλών περιοχών από τις οθωμανικές δυνάμεις. 

Ακόμα πιο σημαντικό, απέτρεψε την οθωμανική απόβαση στην Πελοπόννησο, δίνοντας 

πνοή στην εξέγερση και συμβάλλοντας, μόλις τον επόμενο μήνα στην πτώση του 

ισχυρού κέντρου του Μοριά, της Τριπολιτσάς, στα χέρια των επαναστατών. Η μεγάλη 

νίκη στα Βασιλικά – με αναλογικά ελάχιστες ελληνικές απώλειες –  πιστώνεται κατά 

κύριο λόγο στον γενναίο Γκούρα, καθώς ο ίδιος αναδείχτηκε ως αρχηγός στο πεδίο της 

μάχης63, του προσέδωσε πανελλήνιο κύρος και συνετέλεσε τα μέγιστα στην εξόντωση 

της οθωμανικής στρατιάς, στη ματαίωση των περαιτέρω σχεδιασμών της και κατ’ 

επέκτασιν στη σωτηρία και σταθεροποίηση της Επανάστασης σε αυτό το κρίσιμο πρώτο 

έτος του Αγώνα. Αξίζει να αναφερθούν τα λόγια με τα οποία ο Ανδρούτσος, ως γενικός 

αρχηγός των όπλων της Ανατολικής Στερεάς,  επαίνεσε τον Γκούρα σε σχετική επιστολή 

που απέστειλε στις 27 Αυγούστου προς τους Μεσολογγίτες: «Ο Γκούρας ξεσπαθώντας 

και μεθώντας από τον πόλεμο το θρήνος όπου έκαμεν τις διηγήσεται. Οι Έλληνες ωσάν 

γίγαντες εχύθησαν και έτρωγαν τους Τούρκους ζωντανούς»64. 

Η καταστροφή στα Βασιλικά μετέβαλε ριζικά την κατάσταση των πραγμάτων 

στην Ανατολική Στερεά. Οι οθωμανικές δυνάμεις με πεσμένο το ηθικό, ύστερα και από 

την πτώση της Τριπολιτσάς, και μην έχοντας πλέον να περιμένουν άλλες ενισχύσεις στο 

προσεχές χρονικό διάστημα όχι μόνο ματαίωσαν την εκστρατεία στην Πελοπόννησο 

αλλά και αντιλαμβάνονταν πλέον ότι η παραμονή τους στην Ανατολική Στερεά θα 

καθίστατο όλο και πιο επισφαλής. Έτσι, οι πασάδες, ενόψει μάλιστα και του 

επερχόμενου χειμώνα οπότε και για αντικειμενικούς λόγους περιορίζονταν οι πολεμικές 

επιχειρήσεις, δεν είχαν άλλη επιλογή από τη σύμπτυξη των δυνάμεών τους. 

Εγκατέλειψαν την Αττική και τη Βοιωτία και από το Ζητούνι όπου υποχώρησαν 

επέστρεψαν τελικά στις έδρες τους στα Γιάννενα. Η Επανάσταση σε αυτό κρίσιμο πρώτο 

έτος του Αγώνα είχε παγιωθεί και, δεδομένων των δυσκολιών, είχε νικήσει. 

 
63 Ο Φιλήμων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ονόματι άρα ο γέρων Δυοβουνιώτης, πράγματι δε ο Γούρας 

εγένετο η διεύθυνσις της μάχης» και «η ψυχή γενόμενος της μάχης […] έκτοτε απήλαυσεν υπόληψιν 

εθνικήν» (Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Επαναστάσεως, τ. 4, σ. 129, 132). 
64 Όπως παρατίθεται στο Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 5, σ. 715. 
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3.2. Στη διαμάχη Αρείου Πάγου - Οδυσσέα 

Ο περιορισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων συνέπεσε χρονικά με τις πρώτες 

προσπάθειες πολιτικής οργάνωσης των επαναστατημένων Ελλήνων σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο. Το αποφασιστικό βήμα για την Ανατολική Στερεά πραγματοποιήθηκε 

στα Σάλωνα στις 15 Νοεμβρίου 1821 με πρωτοβουλία του Φαναριώτη πολιτικού 

Θεόδωρου Νέγρη. Η συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν εβδομήντα τρείς  

πληρεξούσιοι, προερχόμενοι από ένα μεγάλο εύρος του επαναστατημένου χώρου – 

μεταξύ αυτών και ο Γκούρας, ο Ανδρούτσος, ο Πανουργιάς κ.ά. οπλαρχηγοί, κληρικοί 

και πρόκριτοι – κατέληξε στην ψήφιση της «Νομικής Διατάξεως της Ανατολικής 

Χέρσου Ελλάδος». Με αυτήν ιδρυόταν ο Άρειος Πάγος, ένας δωδεκαμελές πολιτικό 

όργανο που θα επιχειρούσε έκτοτε να ασκήσει την εκτελεστική, νομοθετική και 

δικαστική εξουσία στην Ανατολική Στερεά65. Λίγο αργότερα, μια αντίστοιχη συνέλευση 

πληρεξουσίων από ολόκληρο το επαναστατημένο έθνος στην Επίδαυρο θα οδηγούσε, με 

την ψήφιση του «Προσωρινού Πολιτεύματος της Επιδαύρου», στη συγκρότηση 

κεντρικής εξουσίας, απαραίτητης για τη διεύθυνση του Αγώνα, τη διοίκηση των 

επαναστατημένων περιοχών και την αντιπροσώπευση του επαναστατημένου έθνους στο 

εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη αυτή θα δημιουργούσε σοβαρούς τριγμούς 

μεταξύ των επαναστατών, σχηματοποιώντας φατρίες και πυροδοτώντας ανταγωνισμούς 

που τα επόμενα χρόνια θα οδηγούσαν σε ανοικτή εμφύλια ρήξη με τραγικές συνέπειες 

για την πορεία του Αγώνα. 

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πεδία εκδήλωσης αυτών των διενέξεων που 

οδήγησαν ακόμη και στη φυσική εξόντωση αντιπάλων υπήρξε η Ανατολική Στερεά. 

Εκεί, η ίδρυση του Αρείου Πάγου λειτούργησε ως καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση, 

καθότι ερχόταν να ανατρέψει τις κατεστημένες ισορροπίες και σχέσεις εξουσίας που 

βασίζονταν κυρίως στην ισχύ των όπλων και να εγκαθιδρύσει ένα νέο σύστημα εξουσίας 

στην περιοχή. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αποφάσεις της συνελεύσεως των Σαλώνων 

ήταν η κατάργηση των αρματολικιών και η υπαγωγή των Ενόπλων, ως στρατιωτικών 

πλέον, στην πολιτική εξουσία και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ο πλέον 

 
65  Βλ. αναλυτικότερα: Β. Σφυρόερας, «Τοπική επικράτηση της επαναστάσεως», στην: Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 195-197. 
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«θιγόμενος» από αυτή τη μεταβολή ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος έχοντας 

δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο σχέσεων και συμμαχιών ήταν ο πλέον ισχυρός 

παράγοντας στην Ανατολική Στερεά, τόσο προεπαναστατικά ως αρματολός της 

Λιβαδειάς όσο και κατά την παρούσα φάση του Αγώνα, οπότε και είχε επανακάμψει και 

αναγνωριστεί καθολικά σχεδόν ως αρχηγός των όπλων της Ανατολικής Στερεάς. 

Ασφαλώς και δεν ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει την εξουσία του αυτή σε ένα 

νεόκοπο πολιτικό όργανο, αποτελούμενο από ανθρώπους των οποίων το κύρος, τη γνώση 

και την ικανότητα να διευθύνουν όχι μόνο τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και τα 

πολιτικά πράγματα αμφισβητούσε, με πλέον χαρακτηριστικό ανάμεσά τους τον ιθύνοντα 

νου, Θεόδωρο Νέγρη 66 . Έτσι, σύντομα σχετικά βρέθηκε στην τροχιά μιας ολοένα 

επιδεινούμενης σύγκρουσης με τον Άρειο Πάγο,  αμφισβητώντας ανοιχτά την εξουσία 

του και αποτελώντας παράλληλα έναν αντίπαλο πόλο εξουσίας στην Ανατολική 

Ρούμελη, γύρω από τον οποίο συνασπίζονταν πολλοί παράγοντες της περιοχής, ιδιαίτερα 

από τον κόσμο των όπλων. Κορυφαίος ανάμεσά τους ήταν ο Γκούρας, που έκτοτε 

βρισκόταν υπό την άμεση επιρροή του Ανδρούτσου ως ο πλέον έμπιστος και ικανός από 

τους ανθρώπους του. 

Η σύγκρουση του Ανδρούτσου με τον Άρειο Πάγο, το υπόβαθρο της οποίας 

ήταν κυρίως πολιτικό με επίδικο την εξουσία στην Ανατολική Στερεά, ξεκίνησε ήδη από 

την αρχή της λειτουργίας του θεσμού, κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα με αφορμή τις υπό 

εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις και οδήγησε σε μόλις μερικούς μήνες στην οριστική 

ρήξη, στην αμοιβαία αποκήρυξη και σε προσπάθειες αλληλοεξόντωσης. Η αποτυχημένη 

έκβαση της πολιορκίας της Καρύστου (Ιανουάριος 1822) και των επιχειρήσεων στη 

Στυλίδα, το Πατρατζίκι και την Αγία Μαρίνα (Μάρτιος-Απρίλιος) οδήγησαν σε μια 

ανταλλαγή αλληλοκατηγοριών μεταξύ του Οδυσσέα και του Αρείου Πάγου και ανάλογη 

επίρριψη των ευθυνών της αποτυχίας, αν και φαίνεται ότι ο Άρειος Πάγος δεν είχε 

υποστηρίξει τον αρχηγό των επιχειρήσεων όσο έπρεπε. Οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν 

όταν τον Απρίλιο ο Νέγρης απένειμε στον Ανδρούτσο το αξίωμα του χιλιάρχου, βαθμού 

κατώτερου, δεδομένων των συνθηκών, και προσβλητικού για τον Οδυσσέα, πράγμα που 

οδήγησε στη σκλήρυνση της στάσης του, στην άρνηση και στην παραίτησή του από την 

 
66 Ν. Ροτζώκος, «Η πολιτική και θεσμική θεμελίωση του επαναστατημένου έθνους (1822-1825)», στην: 

Ιστορία των Ελλήνων, τ. 9 (χ.χ.), σ. 219, 231. 
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αρχιστρατηγία. Εξίσου δυσμενή ρόλο έπαιξε και η προσπάθεια του Αρείου Πάγου να 

προσεταιριστεί τον Νικηταρά και να του προτείνει την αρχιστρατηγία – πράγμα που 

εκείνος αρνήθηκε – ενώ ο Σπηλιάδης αναφέρει ότι του πρότειναν ακόμη και να 

δολοφονήσει τον Οδυσσέα67. Η κατάσταση έφτασε στα άκρα τον Μάιο με το θλιβερό 

περιστατικό της δολοφονίας από τον Ανδρούτσο και τους άνδρες του των Αλέξη 

Νούτσου και Χρήστου Παλάσκα, απεσταλμένων της Διοίκησης για να κατευνάσουν τα 

πνεύματα και να εξομαλύνουν την κατάσταση – ή κατ’ άλλες πηγές για να συλλάβουν 

τον Οδυσσέα, ζωντανό ή νεκρό. Η δολοφονία αυτή οδήγησε στην καθαίρεση του 

Οδυσσέα από τον Άρειο Πάγο, την επικήρυξή του ως ληστή και τον αφορισμό του από 

τον επίσκοπο Ανδρούσης Ιωσήφ68. 

Στη διαμάχη αυτή ενεπλάκησαν και οπλαρχηγοί όπως ο Δημήτριος Υψηλάντης, 

ο Γκούρας και ο Νικηταράς, εναντίον των οποίων αδίκως στράφηκαν οι Αρεοπαγίτες 

καθότι δεν προέκυπτε από πουθενά  η συμμετοχή τους στα γεγονότα αυτά. Αρχικά 

μάλιστα, μετά την επικήρυξη του Ανδρούτσου ο Άρειος Πάγος προσπάθησε να 

προσεταιριστεί τον Γκούρα, ζητώντας από τη Διοίκηση να του αναθέσει, σε 

αντικατάσταση του Ανδρούτσου, την αρχηγία των όπλων της Λιβαδειάς. Μάλιστα, στο 

πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, ο Άρειος Πάγος  στις 21 Φεβρουαρίου του 1822 του 

απένειμε και τον στρατιωτικό βαθμό του πεντακοσίαρχου και ακολούθως στις 9 Μαΐου 

του χιλίαρχου69. Η δε Διοίκηση, μετά από μια αντίστοιχη αποτυχημένη απόπειρα προς 

τον Νικηταρά,  θέλησε να τον χρησιμοποιήσει για την επιχείρηση σύλληψης και, αν 

χρειαζόταν, φυσικής εξόντωσης του Ανδρούτσου. Ο Γκούρας, από τα Σάλωνα όπου 

βρισκόταν εκείνο το διάστημα, αρνήθηκε τις προτάσεις αυτές, πιστός στον Οδυσσέα, 

χάρη και στη συμφιλιωτική και πατριωτική παρέμβαση του Μακρυγιάννη, και τον 

Ιούνιο, μαζί με τον Νικηταρά, τον Δυοβουνιώτη και τον Πανουργιά ζήτησαν από τη 

Διοίκηση να σταματήσει την άδικη καταδρομή του Οδυσσέα 70 . Η στάση αυτή του 

Γκούρα είχε ως αποτέλεσμα να περιπέσει και αυτός στη δυσμένεια του Αρείου Πάγου, ο 

 
67 Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1851-1852, τ. 1, σ. 314. 
68 Για τη δολοφονία των Νούτσου και Παλάσκα, βλ. Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 172-178. 
69 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 1 (1971), σ. 486, 496, τ. 9 (1976), σ. 62, 71 (εφεξής: ΑΕΠ) και Δ. 

Σουρμελής, ό. π., σ. 53. 
70 Αρχείον του Στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη. Τόμος δεύτερος-Περιέχων τα Απομνημονεύματα («Αρχεία 

της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» Β΄), επιμ. Ιω. Βλαχογιάννης, Αθήνα 1907, σ. 72-75 (εφεξής: Αρχείον 

Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα),  Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 272-273 και Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 

253. 
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οποίος έφτασε μάλιστα στο σημείο να τον κατηγορήσει άδικα μαζί με τους Ανδρούτσο 

και Νικηταρά για προδοτικές ενέργειες που είχαν ως στόχο να διευκολύνουν το πέρασμα 

της στρατιάς του Δράμαλη από την Ανατολική Στερεά71.  Με τη μεσολάβηση και του 

Υψηλάντη, προέδρου τότε του Βουλευτικού, και με δεδομένη την ισχυρή θέση και τις 

συμμαχίες που παρ’ όλα αυτά διέθετε ακόμη ο Ανδρούτσος στην Ανατολική Στερεά, η 

Διοίκηση αποφάσισε τελικά τη χορήγηση αμνηστίας στο πρόσωπό του και ζήτησε από 

τον Άρειο Πάγο να σταματήσει την καταδίωξή του 72 . Βέβαια, η απόφαση αυτή 

υπαγορεύθηκε κυρίως από τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Επανάσταση λόγω της 

επέλασης στη νότια Ελλάδα της πολυάριθμης οθωμανικής στρατιάς του Δράμαλη και, 

από την άλλη πλευρά, της πλήρους αποδιοργάνωσης των ελληνικών δυνάμεων της 

Ανατολικής Στερεάς λόγω των εμφυλίων διενέξεων. Η κατάσταση αυτή δεν επέτρεψε 

καμία αποτελεσματική άμυνα με αποτέλεσμα η στρατιά να φτάσει σχεδόν ατουφέκιστη 

στην Κόρινθο και να εισχωρήσει στον Μοριά, οδηγώντας την Επανάσταση στην 

κρισιμότερη μέχρι τότε καμπή της73. 

 

3.3. Στην Αθήνα: Αφετηρία μιας νέας δυναμικής πορείας 

Το κύρος που απολάμβανε ο Ανδρούτσος στην Ανατολική Στερεά σε 

συνδυασμό με την επιρροή που είχε και τις τοπικές συμμαχίες που είχε διαμορφώσει 

αλλά και χάρη στη συγκυρία των εσωτερικών πραγμάτων της Αθήνας κατά το θέρος του 

1822 συνετέλεσαν στο να γίνει απροσδόκητα κύριος του φρουρίου της Ακροπόλεως τον 

Αύγουστο του 1822. Η κατοχή ενός ισχυρού  και σε επίκαιρη θέση φρουρίου απετέλεσε 

πολλές φορές το μήλον της Έριδος μεταξύ των στρατιωτικών αρχηγών της 

Επανάστασης, καθώς ισχυροποιούσε τη θέση τους με το να τους παρέχει ασφάλεια από 

εξωτερικούς και, κυρίως, εσωτερικούς αντιπάλους και ταυτόχρονα τους εξασφάλιζε μιας 

μορφής ανεξαρτησία από τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς της Διοίκησης. Επιπλέον, 

όσο πιο παραγωγική και προσοδοφόρα ήταν η ύπαιθρος γύρω από το κάστρο και, ακόμα 

καλύτερα, η πόλη, εφόσον υπήρχε, τόσο καλύτερη και διαρκέστερη συντήρηση θα 

μπορούσε να εξασφαλίσει στον κάτοχό του και τους άνδρες του από την εκμετάλλευση 

 
71 ΑΕΠ, τ. 1 (1971), σ. 224. 
72 ΑΕΠ, τ. 1 (1971), σ. 126. 
73 Β. Σφυρόερας, «Η επανάσταση κατά το 1822», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 

225-226. 
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της περιοχής. Γι’ αυτό και πολλές φορές η κατοχή του κατέληγε σε σκληρή καταπίεση 

και αφαίμαξη των κατοίκων της περιοχής με μάλλον ιδιοτελείς σκοπούς από την πλευρά 

των Ενόπλων74. Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες συνταιριάζονταν θαυμάσια στο φρούριο 

της Ακρόπολης της Αθήνας, γι’ αυτό και όταν απροσδόκητα περιήλθε στην κατοχή του 

Οδυσσέα – και επί της ουσίας, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, του Γκούρα –  απετέλεσε 

γι’ αυτόν ένα ανεκτίμητο δώρο της συγκυρίας, παρέχοντας του ένα εφαλτήριο και μια 

ισχυρή βάση, η οποία θα μπορούσε να του εξασφαλίσει την υλοποίηση των προσωπικών 

σχεδιασμών του και τη χάραξη της στρατηγικής του από θέση ισχύος και σε ένα πλαίσιο 

ανεξαρτησίας από τις επιταγές της εθνικής και περιφερειακής διοίκησης, δηλαδή της 

επαναστατικής κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου αντίστοιχα. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Μακρυγιάννης, ο Οδυσσέας «γύρευε κάστρο εις τον ουρανό κι’ όταν τόβρε 

εις την γης, έτρεξε σαν το όρνιον εις το ψοφίμι»75. 

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως ως απότοκο του διχασμού και των 

εσωτερικών διενέξεων στην πόλη των Αθηνών, που ακολούθησαν μετά την παράδοση 

του φρουρίου της Ακρόπολης από τους Οθωμανούς στις 10 Ιουνίου του 182276 . Η 

παράταξη που έχασε τον έλεγχο του φρουρίου προσέφυγε στον Δ. Υψηλάντη και τον 

Νικηταρά που βρίσκονταν στα Δερβενοχώρια και ζήτησε τη μεσολάβησή τους για την 

αποκατάσταση των πραγμάτων στην πόλη. Κατόπιν της άκαρπης παρέμβασής τους και 

δεδομένης της απροθυμίας του φρουράρχου Νικολάου Σαρρή και της παράταξης που τον 

υποστήριζε να παραχωρήσουν το κάστρο στον Υψηλάντη – και κατά συνέπεια, μέσω 

αυτού, στην αντίπαλη αθηναϊκή φατρία – αποφάσισαν να στείλουν εκπροσώπους στον 

Οδυσσέα ζητώντας του να αναλάβει τον έλεγχο του κάστρου. Εκείνος ασφαλώς δέχθηκε 

και μαζί με τον Γκούρα – ο οποίος τις μέρες εκείνες είχε αντιμετωπίσει νικηφόρα μια 

δύναμη 3.000 Οθωμανών στη Φοντάνα κοντά στο όρος Καλλίδρομο77, τον Μακρυγιάννη 

και  εκατόν πενήντα άνδρες του ήρθε στην Αθήνα στα τέλη του Αυγούστου όπου και 

 
74 Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821. Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, 

ανατύπωση, Θεσσαλονίκη 1970 (11948), σ. 181-183. 
75 Αρχείον Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα, σ. 81. 
76  Αναλυτικότερα για τις διενέξεις αυτές βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 36-39, Αρχείον Μακρυγιάννη / 

Απομνημονεύματα, σ. 80-83, Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 254 και Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 577-

578. Επίσης βλ. Γ. Ψύλλας, Απομνημονεύματα του βίου μου («Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας» 8), εισαγ. 

Ν. Λούρος, έκδ.-σημ. Ελ. Γ. Πρεβελάκης, Αθήνα 1974, σ. 84-88. 
77 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 257. 



43 

 

παρέλαβε τα κλειδιά του φρουρίου78. Υποχρέωσε μάλιστα τους κοινοτικούς άρχοντες να 

διαθέσουν  τα οθωμανικά λάφυρα του κάστρου για λογαριασμό των ανδρών του που 

πολεμούσαν στην Ανατολική Στερεά εμποδίζοντας την κάθοδο του Κιοσέ Μεχμέτ στην 

Αθήνα και για τον ανεφοδιασμό του κάστρου79. Η οργάνωση της φρουράς του κάστρου 

και ο ανεφοδιασμός του με όλες τις αναγκαίες προμήθειες και πολεμοφόδια 

πραγματοποιήθηκε άμεσα και, σε μεγάλο βαθμο, με προσωπική δαπάνη του Οδυσσέα – 

ύψους περίπου 13.000 γροσίων 80 . Διακόσιοι άνδρες, όλοι της εμπιστοσύνης του, 

στελέχωσαν τη φρουρά του κάστρου, ενώ η φρουραρχία ανατέθηκε στον πλέον έμπιστο 

άνθρωπό του, τον Γκούρα. Εξασφάλισε επιπλέον την υδροδότηση του κάστρου μετά την 

ανακάλυψη της αρχαίας πηγής της Κλεψύδρας στην βορειοδυτική κλιτύ του και ανέθεσε 

στον Γκούρα να φροντίσει για την περιτείχισή της με προμαχώνα, τη λεγόμενη «ντάπια 

του νερού». Παράλληλα, μεθόδευσε και την αντικατάσταση της δημογεροντίας της 

πόλεως, με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του νέου πενταμελούς 

αντιπροσωπευτικού οργάνου, της «Εφορείας» των Αθηνών81. 

Από θέση ισχύος πλέον, ο Ανδρούτσος είχε την ευκαιρία να λύσει μια για πάντα 

τους λογαριασμούς του με τον Άρειο Πάγο. Έδρασε άμεσα καταφέροντας επί της ουσίας 

θανάσιμο πλήγμα στον ήδη πνέοντα τα λοίσθια από την εκ των πραγμάτων ευρεία 

αμφισβήτηση της εξουσίας του οργανισμό. Εκμεταλλευόμενος τη σφοδρή αντίθεση 

πολλών προκρίτων της Ανατολικής Στερεάς, ιδίως πόλεων όπως η Αθήνα και η 

Λιβαδειά, προς τον Άρειο Πάγο, τον οποίο θεωρούσαν ως εμπόδιο στην εξουσία τους, 

επέτυχε τη σύγκληση στις 18 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα συνέλευσης με ευρεία 

αντιπροσώπευση από πολλές περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Η συνέλευση των 

Αθηνών αποφάσισε επί της ουσίας την κατάργηση του Αρείου Πάγου, αναθέτοντας τις 

αρμοδιότητές του στους εφόρους και στους αντιπροσώπους των ελευθέρων επαρχιών 

μέχρι τη σύγκληση νέας Εθνοσυνέλευσης. Επιπλέον, η ίδια συνέλευση ανακήρυξε τον 

 
78 Βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα, σ. 81-82, όπου ο απρόθυμος αρχικά Μακρυγιάννης μαζί 

με τον Γκούρα πείθεται τελικά από τον Οδυσσέα να κατέλθουν στην Αθήνα για την παραλαβή του 

φρουρίου. 
79 Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 1, σ. 241. 
80 Ο Μακρυγιάννης μέμφεται τον Ανδρούτσο και τον Γκούρα για ιδιοτέλεια στη διαχείριση των λαφύρων 

με αποτέλεσμα τον ανεπαρκή ανεφοδιασμό του φρουρίου, ο οποίος τελικά πραγματοποιήθηκε όπως έπρεπε 

ύστερα από δυναμική δική του παρότρυνση και συνωμοτικές ενέργειες (Αρχείον Μακρυγιάννη / 

Απομνημονεύματα, σ. 83-87). 
81 Δ. Σουρμελής,  ό. π., σ. 39-43. 
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Ανδρούτσο «Αρχιστράτηγον πάσης της Ανατολικής Ελλάδος και της Θεσσαλίας» και, σε 

μια πανηγυρική τελετή που πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες αργότερα στην πόλη 

παρουσία πλήθους λαού, οι μητροπολίτες Αθηνών και Θηβών του χορήγησαν το 

δίπλωμα της αρχιστρατηγίας και τον περιέζωσαν τιμητικά με τη σπάθη του Ομέρ 

Βρυώνη, που αποτελούσε λάφυρο της πόλεως. Ο Άρειος Πάγος, πλήρως 

αποδυναμωμένος πλέον, περιορίστηκε στην αποκήρυξη της συνέλευσης των Αθηνών και 

σε διαμαρτυρίες προς τη Διοίκηση συνεχίζοντας να κατηγορεί τον Οδυσσέα 82 , ενώ 

έκτοτε δε διαδραμάτισε κανέναν ουσιαστικό ρόλο στα πράγματα της Ανατολικής 

Στερεάς μέχρι και την τυπική κατάργησή του τον επόμενο χρόνο, κατόπιν των 

αποφάσεων της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Ο Ανδρούτσος, αφού τακτοποίησε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τα πράγματα στην Αθήνα και εμπιστεύθηκε το φρούριο στον Γκούρα, αναχώρησε 

στις 23 Οκτωβρίου από την πόλη83 συνοδευόμενος από 350 Αθηναίους ενόπλους και 

κινήθηκε προς τη Λοκρίδα για να αντιμετωπίσει με τη βοήθεια και άλλων ενισχύσεων τη 

νέα οθωμανική εισβολή του Κιοσέ Μεχμέτ στην Ανατολική Στερεά84. 

Ο Γκούρας, χιλίαρχος πλέον, μετά και τον επίσημο διορισμό του στις 22 

Οκτωβρίου του 1822 από την τοπική Εφορεία ως φρουράρχου της Αθήνας, ήταν, σε 

συνεννόηση πάντα με τον Οδυσσέα, ο απόλυτος κύριος της πόλης και ολόκληρης της 

επαρχίας των Αθηνών. Η επιλογή του στη θέση αυτή από τον ευφυή και πανούργο 

Ανδρούτσο δεν ήταν καθόλου τυχαία. Κατά τον Κασομούλη, τον τοποθέτησε φρούραρχο 

των Αθηνών όχι μόνο επειδή ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης του και κατ’ αυτόν τον 

τρόπο διασφάλιζε μέσω αυτού τον έλεγχο του φρουρίου και της πόλης, αλλά και με 

στόχο να περιορίσει στην Αττική την ολοένα αυξανόμενη επιρροή που αποκτούσε ο 

Γκούρας στις επαρχίες της Ανατολικής Στερεάς85. Ο γάμος του τον Φεβρουάριο του 

επόμενου χρόνου με την περιώνυμη για την ομορφιά της Ασήμω Λιδωρίκη, γνωστή και 

ως Νταλιάνα, κόρη του ισχυρού προκρίτου του Λιδορικίου Αναγνώστη Λιδωρίκη, είχε 

την ίδια στόχευση. Ως φρούραρχος και στρατιωτικός διοικητής πλέον της περιοχής, είχε 

ως αποστολή του τη διαφύλαξη της τάξης και την προστασία της πόλης από κάθε 

 
82 ΑΕΠ, τ. 1 (1971), σ. 500-502. 
83 ΑΕΠ, τ. 1 (1971), σ. 231-232. 
84 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 39-43, Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 2, σ. 254-257. Για τα γεγονότα στην Αθήνα κατά 

τις ημέρες εκείνες, βλ. επίσης: G. Finlay, History of the Greek Revolution, Edinburgh-London 1861, τ. 1, σ. 

373-375. 
85 Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 1, σ. 243. 
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εξωτερικό και εσωτερικό εχθρό 86 . Οι στρατιωτικές του επιτυχίες των δύο πρώτων 

χρόνων της Επανάστασης είχαν αυξήσει σημαντικά το κύρος του μεταξύ των 

οπλαρχηγών. Η φήμη του είχε αρχίσει να διαδίδεται ανάμεσα στους φιλελληνικούς 

κύκλους της Ευρώπης μέσω των ξένων εφημερίδων που αφιέρωναν συχνά δημοσιεύματα 

για τις εξελίξεις στο μέτωπο του ελληνικού Αγώνα, προβάλλοντας μεταξύ άλλων και τις 

νίκες του εναντίον των Οθωμανών87. Ωστόσο, αξίζει εδώ να σημειωθεί η μαρτυρία του 

Raybaud, ο οποίος κατά την πρώτη γνωριμία του με τον Γκούρα το φθινόπωρο του 1822 

παρατηρεί ότι «ένοιωθε τόση αφοσίωση στον Οδυσσέα ώστε απέφευγε να μιλήσει για 

τους δικούς του πολεμικούς άθλους για να εξυψώσει τον σύντροφό του» 88 . Ως 

φρούραρχος των Αθηνών, θα συνδέσει έκτοτε άρρηκτα τη ζωή και τη δράση του, θετική 

και αρνητική, με την ιστορία της πόλεως και του κάστρου της, μέχρι και τον θάνατό του 

μέσα στις οχυρώσεις της Ακρόπολης λίγα χρόνια αργότερα, αμυνόμενος ενάντια στην 

πανίσχυρη οθωμανική στρατιά του Κιουταχή. 

  

 
86 ΑΕΠ, τ. 1 (1971), σ. 541. 
87 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 274. 
88 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 1, σ. 330. 
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Δ΄ Κεφάλαιο 

Φρούραρχος της Ακροπόλεως 

4.1. Η Αθήνα της Επανάστασης 

 Ο Γκούρας ανέλαβε τη φρουραρχία μιας πόλης της οποίας το πρόσωπο είχε 

μεταβάλει ριζικά ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας. Η Αθήνα των χρόνων της Επανάστασης 

ήταν μια πόλη πολύ διαφορετική από εκείνη που υπήρχε κατά τις παραμονές του 

Αγώνα. Οι δύο πρώτες πολιορκίες για την απελευθέρωση της Ακρόπολης και ιδίως η 

εισβολή των οθωμανικών δυνάμεων υπό τον Ομέρ Βρυώνη το καλοκαίρι του 1821 

είχαν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη και είχαν μεταβάλει ένα μεγάλο 

μέρος της σε σωρό ερειπίων89. Γλαφυρές είναι οι περιγραφές των Ευρωπαίων που 

επισκέφτηκαν την Αθήνα κατά τα χρόνια 1824-1826. Ο William Black, Άγγλος ιατρός, 

μας δίνει την εικόνα μιας πόλης κατεστραμμένης και στρατοκρατούμενης, με 

ενισχυμένες τις οχυρώσεις της, με Οθωμανούς αιχμαλώτους στην Ακρόπολη και 

κατάμεστης από τραχείς στρατιώτες που για την ώρα γέμιζαν τα καφενεία και τις 

λοκάντες της πόλης. Η εξαθλίωση αποτυπωνόταν στα πρόσωπα των φτωχών Αθηναίων 

και κυρίως των προσφύγων που είχαν συρρεύσει στην πόλη κυρίως από την Εύβοια 

αλλά και από άλλες περιοχές. Παρόμοιες περιγραφές της καταστροφής της πόλης και 

των αρχαιοτήτων της μας δίνει και ο Άγγλος James Emerson, εθελοντής και πολεμικός 

ανταποκριτής των Times του Λονδίνου. Αλλά και δυο Άγγλοι κληρικοί και 

ιεραπόστολοι, ο George Waddington και ο Sheridan Wilson, κάνουν λόγο για τις 

εκτεταμένες καταστροφές στα κτήρια,  στους χώρους λατρείας, στα νεκροταφεία της 

πόλης και στα μνημεία της Ακρόπολης, ενώ ο πρώτος υπολογίζει τον αριθμό των 

κατεστραμμένων οικιών της πόλης στο 1/3 του συνόλου. Περιγράφει μάλιστα γλαφυρά 

τις αντιφατικές εικόνες της ζωής στην Αθήνα: από τη μια, οι καταστροφές της πόλης, η 

ερήμωση των οικισμών της υπαίθρου και των μοναστηριών, ακόμη και σκόρπια εδώ κι 

εκεί άταφα οστά, το δράμα και η αθλιότητα κατοίκων και προσφύγων· από την άλλη, η 

 
89 Ιω. Ν. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών. Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 

19ου αιώνος, Αθήνα 21993, σ. 229-230. 
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έντονη κίνηση του παζαριού, οι εκδηλώσεις χαράς με μουσική και χορό και, το πιο 

εντυπωσιακό, οι ζωηροί εορτασμοί της Αποκριάς του 182490.  

Αυτές οι ειρηνικές πλευρές της ζωής αποτυπώνονται επίσης από τους ξένους 

επισκέπτες, καθώς, ακόμη και υπό τις συνθήκες αυτές, η κοινωνική, οικονομική και 

πνευματική-πολιτιστική ζωή της πόλεως συνεχιζόταν κανονικά. Ο Black είδε τους 

Αθηναίους να ασκούν τις αγροτικές εργασίες και τα επαγγέλματά τους, το παζάρι της 

πόλης να σφύζει από εμπορεύματα και την πόλη να μεριμνά για την προστασία και την 

ανάδειξη των αρχαιοτήτων της. Παρόμοιες περιγραφές της πόλης μας παρέχει και ο 

Edward Blaquiere, Άγγλος φιλέλληνας και κομιστής του α΄ δανείου της Ανεξαρτησίας. 

Σημειώνουμε μόνο την εντυπωσιακή εικόνα της πεδιάδας ανάμεσα στην Αθήνα και τον 

Πειραιά, καλυμμένης από πυκνούς ελαιώνες και καλλιέργειες με καλαμπόκια, αμπέλια 

και κηπευτικά. O Julius Millingen, Άγγλος εθελοντής ιατρός που επισκέφθηκε την 

Αθήνα τον Ιανουάριο του 1825, περιγράφει επίσης την πλούσια παραγωγή της πόλης 

χάρη στην οποία πραγματοποιούνταν και εξαγωγές προϊόντων, όπως λάδι, μελισσοκέρι, 

μαλλί, μετάξι, βελανίδι, κ.ά. . Εντυπωσιάστηκε επίσης από το επίπεδο του πολιτισμού 

των κατοίκων, τη φροντίδα για την παιδεία αλλά και την ευταξία της πόλης, την οποία 

αποδίδει στον συνδυασμό της αυστηρής αστυνομίας που είχε εγκαταστήσει ο 

Ανδρούτσος και στον ήπιο και καλόβολο χαρακτήρα των Αθηναίων 91. 

Η Επανάσταση είχε επιφέρει ασφαλώς δραματικές αλλαγές και στον πληθυσμό 

της πόλεως. Ο Waddigton κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1824 υπολογίζει και 

τον πληθυσμό της σε περίπου 13.000 ψυχές, ενώ στην πόλη αλλά, κυρίως, στα κοντινά 

νησιά είχαν καταφύγει χιλιάδες προσφύγων από διάφορες επαναστατημένες περιοχές92. 

Σχετικά με το θέμα αυτό όμως, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ακριβέστερα δεδομένα 

από την επίσημη απογραφή που διενεργήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1824 επί της 

φρουραρχίας του Γκούρα. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανωτέρω απογραφής, ο 

πληθυσμός της Αθήνας κατά το 1824, κατανεμημένος σε 35 μαχαλάδες/ενορίες, 

ανερχόταν σε 9.040 κατοίκους – χωρίς να υπολογίζονται οι στρατιώτες οι οποίοι 

 
90  Κ. Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21.Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, 

υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 

Αθήνα 41999, τ. 3, σ. 380-384, 444-446, τ. 4, σ. 374. 
91 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 360-362, 380-384, τ. 4, σ. 57-59, 60-61. 
92 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 446. 
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διέμεναν πάνω στην Ακρόπολη, ενώ καταγράφονται επίσης 1.605 οικίες93. Το μέγεθος 

και η σύνθεση του πληθυσμού της πόλεως είχε σαφώς μεταβληθεί εξαιτίας της 

Επανάστασης, κυρίως λόγω της αποχώρησης των Οθωμανών κατοίκων και της 

εγκατάστασης πολλών χριστιανών προσφύγων. Από την περίοδο εκείνη σώζεται επίσης 

και τοπογραφικό σχέδιο της πόλεως, αγνώστου δημιουργού, που εκπονήθηκε το 1826 

κατά διαταγήν του φρουράρχου Γκούρα και αποτυπώνει αναλυτικά τα οικοδομικά 

«τετράγωνα», τις οχυρώσεις, τα δημόσια κτήρια, τα μνημεία και άλλα σημαντικά 

σημεία της Αθήνας94. 

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και δι’ αυτού ο Γιάννης Γκούρας έγιναν πολύ 

σύντομα απόλυτοι κυρίαρχοι σε μια πόλη η οποία βίωνε τους κλυδωνισμούς που είχε 

προκαλέσει η Επανάσταση. Στην επιβολή τους αυτή συνέβαλε και η κοινωνική 

κατάσταση της πόλης όπως είχε διαμορφωθεί ήδη από την προεπαναστατική περίοδο. 

Στην Αθήνα, σε αντίθεση με την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά, δεν υπήρχαν 

εκείνες οι κοινωνικές ιεραρχίες οι οποίες με την πολιτική, οικονομική ή στρατιωτική 

δύναμη τους θα ήταν ικανές να αποτελέσουν τους ισχυρούς πόλους εξουσίας που θα 

ασκούσαν στιβαρά τη διακυβέρνηση της πόλης στο επίπεδο της κοινότητας ή του 

αρματολικιού. Δεν υπήρχαν ούτε οι πανίσχυρες οικογένειες των προκρίτων, τα 

λεγόμενα «τζάκια», όπως στον Μοριά, που με τη δύναμη ενός τεράστιου πλέγματος 

σχέσεων πελατείας-προστασίας που είχαν αναπτύξει είχαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους 

ολόκληρες περιοχές, ούτε οι πανίσχυροι αρματολοί που  με τη δύναμη των όπλων τους 

είχαν υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική εξουσία, όπως στη Δυτική 

Στερεά95. Αντιθέτως, στην κατεξοχήν αγροτική και φιλήσυχη Αθήνα η εξουσία ήταν 

διασπασμένη ανάμεσα σε κάποιες ανάλογης περίπου ισχύος αρχοντικές οικογένειες, 

ενώ ουδέποτε είχε διαμορφωθεί μια κατά κάποιο τρόπο στρατιωτική αριστοκρατία. Η 

έκρηξη της Επανάστασης με τη ανάδειξη μιας σειράς μικροκαπεταναίων-χωρικών που 

επέφερε και τις συνακόλουθες ανατροπές εν μέσω πολέμου στη ζωή της πόλης επέτεινε, 

ως αποτέλεσμα, τη ρευστότητα και ενίσχυσε την πολυδιάσπαση της εξουσίας, τον 

εσωτερικό διχασμό και τις ευκαιριακές συμμαχίες. Υπό τις συνθήκες αυτές 

 
93 Για τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής, βλ. Ιω. Τραυλός, ό. π., σ. 232-234. 
94 Ιω. Τραυλός, ό. π., σ. 234. Αντίγραφο του σχεδίου αυτού, όπως παρατίθεται στο προαναφερόμενο 

πόνημα, βλ. στο Παράρτημα εικόνων της παρούσας εργασίας. 
95 G. Finlay, ό. π., τ. 1, σ. 373. 
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διαμορφώθηκε η κατάλληλη συγκυρία που, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, ανέδειξε 

απροσδόκητα τον Ανδρούτσο και τον έμπιστό του Γκούρα στην ηγεσία της πόλης. 

 

4.2. Η διοίκηση της πόλεως από τον Γκούρα και τον Ανδρούτσο 

Το ύφος της εξουσίας που άσκησαν οι δύο άνδρες δεν ήταν ασύμβατο με τον 

χαρακτήρα, τη νοοτροπία και την κοσμοθεώρησή τους,  όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί 

κατά τη μακρά θητεία τους στον τραχύ κόσμο των βουνών και των όπλων. Καχύποπτοι 

και αυταρχικοί, «άκουγαν και οι δύο το κακό», όπως χαρακτηριστικά λέει ο 

Μακρυγιάννης, ενώ κατέτρεχαν κάθε τίμια και συνετή φωνή και συσπείρωναν γύρω 

τους κατώτερης ποιότητας και ιδιοτελείς ανθρώπους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

προσπαθούσε πάντοτε να τους συνετίσει, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι, μέχρι και 

την οριστική ρήξη του μαζί τους η οποία τον ανάγκασε να φύγει από την Αθήνα και από 

την επιρροή τους τον Οκτώβριο του 182396. Στην αρχή ιδίως αλλά και για όλο το 

διάστημα που είχαν τον έλεγχο των πραγμάτων της πόλης εγκατέστησαν και άσκησαν 

μια εξουσία τυραννική που είχε ως βασικά συστατικά τον αυταρχισμό, τη βία και την 

εξυπηρέτηση της ιδιοτέλειάς τους. Τόσο οι ξένοι που επισκέφτηκαν την Αθήνα κατά 

την περίοδο της φρουραρχίας του Γκούρα όσο και αυτοί που τον γνώριζαν καλά και 

είχαν στενότατη συνεργασία και συναναστροφή μαζί τους, όπως ο Σουρμελής και ο 

Μακρυγιάννης, βεβαιώνουν ότι πολλές φορές η ιδιοτέλεια και η ικανοποίηση της 

απληστίας τους αποτελούσε πολλές φορές το βασικό κίνητρο των πράξεων και της 

πολιτικής τους. Από την άλλη όμως, πρέπει να ειπωθεί, μαρτυρούν επίσης για  τη 

γενναιότητά τους και για τον σωτήριο ρόλο που έπαιξαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης. Σε κάθε περίπτωση, σφράγισαν με τη δράση τους τη ζωή της Αθήνας 

για τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Όργανα της εξουσίας αυτής και μοχλοί εφαρμογής της πολιτικής αυτής έγιναν 

άνθρωποι εξίσου βίαιοι και άπληστοι, παλαιοί σύντροφοι και συμπολεμιστές του 

Οδυσσέα και του Γκούρα, όπως ο Γιάννης Μαμούρης, ο Στάθης Κατσικογιάννης κ.ά. Ο 

Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του περιγράφει με γλαφυρότητα τα δεινά, τη βία 

και τις αρπαγές που υπέστησαν οι χωρικοί της Αττικής  από τους ανθρώπους αυτούς. 

Παρομοιάζει τον Μαμούρη με έναν Οθωμανό αξιωματούχο του Αλή πασά που «τζάκιζε 

 
96 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 93, 100-104. 
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τα κόκκαλα των ανθρώπων με το τζεκούρι· έτζι τζάκιζε κι’ ο Μαμούρης τους χωργιάτες 

όσοι δεν ήταν φίλοι του. Και γύμνωναν του κάστρου το βιον και των χωριών»97. Χωριά 

όπως το Μενίδι, η Χασιά, κ.ά. υπέστησαν βαρύτατα δεινά από τους ανθρώπους του 

Γκούρα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην προβάλουν καμία αντίσταση κατά την εισβολή 

του Κιουταχή στην Αττική την άνοιξη του 1826, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις να 

συνεργαστούν μαζί του για να απαλλαγούν από τα δεινά που τους είχε προκαλέσει η 

τυραννία του Γκούρα και των ανθρώπων του. Είναι ενδεικτικά τα λόγια που 

χρησιμοποιεί ο Σουρμελής αναφερόμενος σε αυτούς: «τη αληθεία δεν ήτον άλλο μεταξύ 

τούτου [του Γκούρα] και των στρατιωτών του, ει μη  συντροφία τις ληστών 

αποβλεπόντων προς το ίδιον τέλος»98. 

Οι παντοειδείς καταχρήσεις όμως έλαβαν και τη μορφή της παράνομης 

ιδιοποίησης  δημοσίων προσόδων, όπως αυτών της Ανατολικής Ελλάδος (Στερεάς) που 

οι δύο αρχηγοί είχαν υπό τον έλεγχό τους, αμοιβών, ακόμη και τη μορφή της 

κιβδηλοποιίας. Μια συνηθισμένη μορφή κατάχρησης που συνέβαινε σε εκτεταμένο 

βαθμό κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όχι μόνο στην Αττική από τον Γκούρα και 

τον Οδυσσέα αλλά και σχεδόν παντού, ήταν η ψευδής δήλωση από τους αρχηγούς των 

Ενόπλων στη Διοίκηση υπερβάλλοντος αριθμού στρατιωτών που είχαν υπό τις εντολές 

τους και στη συνέχεια η ιδιοποίηση από αυτούς όχι μόνο των πλεοναζόντων μισθών που 

η Διοίκηση πλήρωνε βάσει των εντολών στρατολογίας που είχε δώσει, αλλά πολλές 

φορές του συνόλου της μισθοδοσίας. Η πρακτική αυτή κατέληγε εις βάρος όχι μόνο του 

δημοσίου ταμείου, αλλά ακόμη και των πραγματικών στρατιωτών που είτε δεν 

πληρώνονταν, είτε πληρώνονταν με κάλπικο χρήμα. Για τον σκοπό αυτό, κατά τους 

ισχυρισμούς του Μακρυγιάννη, οι δύο αρχηγοί είχαν εγκαταστήσει στην Ακρόπολη 

τεχνίτες κιβδηλοποιούς για να παραγάγουν κάλπικο νόμισμα με το οποίο θα 

πραγματοποιούσαν τις πληρωμές των στρατιωτών τους. Ο ίδιος περιγράφει με τον δικό 

του τρόπο την ανωτέρω πρακτική των αρχηγών: «κι’ όποιος είχε δέκα, τους έκανε 

 
97 Αρχείον Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα, σ. 84 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 84. 
98 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 51-53. Αναλυτικότερα για τα δεινοπαθήματα των Αθηναίων από τους ανθρώπους 

του Γκούρα, βλ. ενδεικτικά: Αρχείον Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα, σ. 84-86 και 98-100, Κ. 

Σιμόπουλος, ό. π., τ. 5, σ. 428, σημ. 60. 
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εκατό ’σ τον λογαριασμόν, και πάλε εκείνοι οι δέκα απλέρωτοι· κι’ αν θα τους 

πλέρωναν, κάλπικα εικοσάρια»99. 

Για την ικανοποίηση όμως των ανωτέρω φιλοδοξιών τους και την επιβολή τους 

στην Αθήνα, ο Γκούρας και ο Οδυσσέας δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

παρακάμψουν το τοπικό σύστημα εξουσίας όπως είχε διαμορφωθεί στην πόλη ύστερα 

και από τις ανατροπές που είχε φέρει η Επανάσταση. Η παγίωση της εξουσίας τους τους 

έφερνε αναγκαστικά ενώπιον επιλογών είτε συνεργασίας είτε σύγκρουσης με τους 

λιγότερο ή περισσότερο ισχυρούς παράγοντες της περιοχής. Με πιο απλά λόγια, οι δύο 

άνδρες θα έπρεπε να βασιστούν σε κάποιους Αθηναίους και να εξουδετερώσουν 

κάποιους άλλους. Ιδιαίτερα διαφωτιστική ως προς αυτό είναι μία μυστική συζήτηση 

μεταξύ των τριών ανδρών με πρωτοβουλία του Οδυσσέα, την οποία μας μεταφέρει ο 

Μακρυγιάννης. Στη σκηνή που εκτυλίσσεται στην Ακρόπολη κάτω από τον νυχτερινό 

αττικό ουρανό, ο Οδυσσέας επιχειρεί με έντεχνο τρόπο να μυήσει τον Μακρυγιάννη στο 

σχέδιο του, τάζοντάς του μεγάλο μερίδιο από τα σπίτια, τις ελιές και τα περιβόλια που 

αντικρίζει κάτω. Το σχέδιο περιλαμβάνει επί της ουσίας την εκτέλεση «προγραφών», 

την εξόντωση δηλαδή ορισμένων ισχυρών Αθηναίων, προκρίτων ή οπλαρχηγών, που θα 

μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στους σχεδιασμούς του. Του λέει χαρακτηριστικά: «δια 

να τα πάρωμε όμως χρειάζεται να κάμωμε ένα πράμα· να παστρέψωμε καμμίαν 

εικοσαριά αγκάθια από τούτους τους γκαγκαραίους» 100 .  Ο Γκούρας φαίνεται να 

πείθεται στον παλαιό αρχηγό του αλλά ο Μακρυγιάννης διαφωνεί και προσπαθεί να τον 

μεταπείσει. Το ίδιο τέχνασμα χρησιμοποίησε ο Ανδρούτσος για να μυήσει και άλλους 

Ενόπλους στο σχέδιό του101. 

Στο πλαίσιο αυτό των «προγραφών» ο Μακρυγιάννης εντάσσει, όχι δίκαια 

πάντοτε, και την εξόντωση ορισμένων σημαντικών Αθηναίων οπλαρχηγών, οι οποίοι 

είχαν παίξει κομβικό ρόλο στην επιτυχία της Επανάστασης στην Αθήνα και στην 

απελευθέρωση της πόλης, αλλά επιπλέον ανήκαν και στην παράταξη που κάλεσε τον 

Οδυσσέα τον Αύγουστο του 1822 για να του παραδώσει το κάστρο. Επιφανέστεροι 

 
99 Αρχείον Μακρυγιάννη / Απομνημονεύματα, σ. 85. 
100 Η λέξη «Γκάγκαροι» ως παρωνύμιο χρησιμοποιείτο για να δηλώσει τους αυτόχθονες Αθηναίους. 
101 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 88, 90-92. 
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ανάμεσά τους ο Νικόλαος Σαρής, ο Μελέτης Βασιλείου, ο Μήτρος Λέκκας κ.ά.102 Ο 

φρικτός φόνος του έντιμου και γενναίου Σαρή αποδίδεται από τον Σουρμελή στην 

πανουργία του Γκούρα και του Οδυσσέα και στον φόβο της ανατροπής τους που 

δημιούργησε η αυξανόμενη επιρροή του στους Αθηναίους. Είναι βέβαιο όμως ότι 

διαπράχθηκε από στρατιώτες του Γκούρα, πιθανότατα κατ’ εντολήν του, οι οποίοι με 

ένα τέχνασμα τον συνέλαβαν στις 23 Ιουνίου του 1823 στην αγορά της πόλης και, αφού 

τον ανέβασαν στο κάστρο, τον διαμέλισαν πετώντας τα κομμάτια του κάτω και 

φωνάζοντας, σύμφωνα με την παράδοση, στους Αθηναίους: «θέλετε πόδι, θέλετε 

πλευρό; Πάρτε»103. Η πιο ωμή και σκληρή βία ακόμη και προς ομοεθνείς δεν ήταν κάτι 

ασυνήθιστο κατά τα χρόνια εκείνα· η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης βρίθει από 

ανάλογα παραδείγματα. 

Από την άλλη πλευρά, οι δύο άνδρες κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της 

συσχέτισης και σύμπηξης πολιτικών συμμαχιών με ισχυρούς Αθηναίους παράγοντες για 

να ισχυροποιήσουν και να παγιώσουν την εξουσία τους.  Ο Οδυσσέας, που διακρινόταν 

σταθερά, πέρα από την αυταρχικότητα και την απόλυτη επιβολή που ήθελε να έχει, και 

από ένα  μεγάλο μίσος εναντίον των προκρίτων, κάποιους από τους οποίους είχε 

κακοποιήσει και εξοντώσει βάναυσα στο παρελθόν, ξεκινούσε από μια αρνητική 

αφετηρία, αντιμετωπίζοντας από την αρχή τη δυσαρέσκεια πολλών εξ αυτών. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα του 1823 και 1824 από την 

Αττική για τις ανάγκες των πολεμικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Στερεάς άφηνε 

ελεύθερο το πεδίο στον νέο ισχυρό φρούραρχο της πόλης να κινηθεί πιο δραστήρια για 

να παγιώσει τις δικές του πολιτικές συμμαχίες. Ο Γκούρας, αν και εξίσου τυραννικός 

και βίαιος αφελέστερος όμως από τον Οδυσσέα όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς 

συγχρόνους του και πιο εύπλαστος, έτυχε ευνοϊκότερης αποδοχής από πολλούς 

Αθηναίους προκρίτους, καθώς τον είδαν ως το αντίβαρο στην τυραννία του 

Ανδρούτσου. Πολλοί, όπως οι αρχοντικές οικογένειες Βλάχου και Ζαχαρίτσα αλλά και 

άλλοι όπως ο ισχυρός ηγούμενος Βρανάς και ο λόγιος Σουρμελής συνασπίστηκαν γύρω 

 
102  Ο φόνος του Μελέτη Βασιλείου που διαπράχθηκε από συγχωριανούς του κατά την εισβολή του 

Κιουταχή στην Αττική το 1826 αδίκως αποδίδεται στους Γκούρα και Ανδρούτσο (νεκρό τότε). Οι 

Λεκκαίοι κατέφυγαν στην Πελοπόννησο και γλίτωσαν. 
103 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 97-98 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 40-42, σημ. . 
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από αυτόν104, προκαλώντας πολλές φορές και τροφοδοτώντας μια ολοένα αυξανόμενη 

αμοιβαία καχυποψία που αργότερα κατέληξε σε διχόνοια και ανοικτή εχθρότητα μεταξύ 

των δύο ανδρών. Άλλωστε, ενδεικτικό της αυξανόμενης επιρροής και υπόληψης που 

αποκτούσε ο Γκούρας ανάμεσα στους Αθηναίους είναι και το γεγονός ότι φαίνεται 

πιθανόν να ήταν μέλος και της λεγόμενης «Συναναστροφής», τακτικών συγκεντρώσεων 

επιφανών Αθηναίων που διοργάνωνε στην πόλη η νεοϊδρυθείσα τότε «Λέσχη των 

Αθηναίων», πολιτικού κυρίως χαρακτήρα, με σκοπό να συζητήσουν θέματα που 

αφορούσαν στη διεξαγωγή και στις εξελίξεις του Αγώνα105. 

Ο Σουρμελής ανάγει την αρχή της αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ των δύο 

ανδρών σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Η ισχυροποίηση του Γκούρα επιχειρήθηκε 

αρχικά μέσω ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου των σχέσεών του με ισχυρές 

οικογένειες της Αθήνας. Στην προοπτική αυτή, ο ίδιος και άνθρωποι του στενού 

περιβάλλοντος του, όπως ο Μαμούρης και ο Κατζικογιάννης, συνήψαν γάμους με 

γυναίκες από τα «τζάκια» αυτά – ο Γκούρας   παντρεύτηκε τη φημισμένη για την 

ομορφιά της Ασήμω Λιδωρίκη, κόρη του ισχυρού προκρίτου Αθανασίου Λιδωρίκη, 

γνωστή και ως Νταλιάνα. Η σε εμβρυακό ακόμη στάδιο διχόνοια των δύο ανδρών 

επιδεινώθηκε από την αντιζηλία των γυναικών τους, της Ασήμως από τη μια και της 

συζύγου και της μητέρας του Οδυσσέα από την άλλη, για τα πρωτεία και τις τιμές, όταν 

αυτοί μετέφεραν και εγκατέστησαν τις οικογένειές τους μέσα στο φρούριο της 

Ακρόπολης το 1823 106 . Ενισχύθηκε στη συνέχεια από στοχευμένες ενέργειες και 

τεχνάσματα μερίδας των προκρίτων της πόλης, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό 

αποσκοπούσαν στην προστασία τους από τις απρόβλεπτες διαθέσεις του Ανδρούτσου. 

Αυτός από την άλλη δεν έμεινε αδρανής. Έχοντας με το μέρος του την αντίπαλη 

αθηναϊκή φατρία αλλά και μεγάλο μέρος του λαού και των χωρικών της Αθήνας 

προκάλεσε εξέγερση στην πόλη στις αρχές του 1824 που οδήγησε στην, προσωρινή 

έστω, αντικατάσταση των μελών της Εφορείας (δημογεροντίας) και του Κριτηρίου 

(δικαστηρίου) της Αθήνας με ανθρώπους της εμπιστοσύνης του. Οι πολιτικές έριδες 

μεταξύ των προκρίτων της πόλεως τροφοδοτούσαν τον ανταγωνισμό μεταξύ Οδυσσέα 

 
104 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 84. 
105 Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), Ο Τύπος στον Αγώνα 1821-1827. Τόμος πρώτος. Χειρόγραφες εφημερίδες 

1821-1822, Σάλπιγξ Ελληνική 1821, Εφημερίς Αθηνών 1824-1826, Αθήνα 1971, σ. ξ΄-ξα΄. 
106 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 53-55. 
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και Γκούρα και αυτός με τη σειρά του, σε έναν φαύλο κύκλο, ενίσχυε την εσωτερική 

σύγκρουση και τον διχασμό στην Αθήνα. Ωστόσο, μέχρι και τα μέσα περίπου του 1824 

ο ανταγωνισμός των δύο ανδρών συνέβαινε παρασκηνιακά χωρίς μέχρι τότε να 

εξελιχθεί σε ρήξη και ανοιχτή σύγκρουση, ενώ φανερά τουλάχιστον συνεχιζόταν η 

συνεργασία τους αλλά και η στενή σχέση που είχαν από το παρελθόν. Είναι ενδεικτικός 

ο τόνος επιστολής του Οδυσσέα προς τον Γκούρα στις αρχές του 1824, στην οποία για 

άλλη μια φορά τον καλεί να εξοντώσει τους Αθηναίους που θεωρεί ότι έχουν δόλιους 

και ανατρεπτικούς σκοπούς: «Παιδί μου Γκούρα, πολλαίς φοραίς εβάλθηκαν οι εχθροί 

μας να μας διαιρέσουν· όμως δεν εκατόρθωσαν τίποτε»107. 

Στο σημείο αυτό και εις επίρρωσιν όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, αξίζει να 

παρατεθεί και η μαρτυρία του William Humphreys, του πρώτου Άγγλου εθελοντή που 

έφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Humphreys γοητεύτηκε από την 

προσωπικότητα του Οδυσσέα, τον οποίον γνώρισε όταν συνόδευσε τον Άγγλο 

συνταγματάρχη Stanhope κατά το ταξίδι του στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1824. 

Παρατήρησε αμέσως ότι ο στρατιωτικός ηγέτης διέθετε ισχυρό λαϊκό έρεισμα μεταξύ 

των φτωχών Αθηναίων και των χωρικών της Αττικής, ενώ αντιθέτως αντιμετωπιζόταν 

με μεγάλη αντιπάθεια έως και εχθρότητα από πολλούς από τους άρχοντες, τους 

προεστούς και γενικώς τους ευκατάστατους οικονομικά Αθηναίους. Η στάση τους αυτή 

οφειλόταν, όπως σημείωνε ο ίδιος, στο ότι υποχρέωνε όλους ανεξαιρέτως τους 

Αθηναίους να συμμετάσχουν στα έξοδα για τις ανάγκες του πολέμου, αντίθετα με την 

μέχρι τότε καθιερωμένη πρακτική που απέβαινε εις βάρος κυρίως των οικονομικά 

ασθενεστέρων. Επιπλέον, παρατηρούσε ότι οι άνδρες του Οδυσσέα ήταν οι μόνοι που 

δεν διέπρατταν λεηλασίες και αρπαγές εις βάρος των φτωχών κατοίκων, επιδεικνύοντας 

αξιοθαύμαστη τάξη και πειθαρχία προς τον αρχηγό τους, σε αντίθεση με πολλούς από 

τους άλλους ενόπλους. Με τον τρόπο αυτό και με τη βοήθεια κάποιων τεχνασμάτων, 

απόρροια της πανουργίας του, ωφέλιμης στην περίπτωση αυτή, είχε επιτύχει να 

εφοδιάσει αρκετά ικανοποιητικά το φρούριο της Ακρόπολης και σε συνδυασμό με την 

εξασφάλιση της υδροδότησής του μέσω της αρχαίας πηγής της Κλεψύδρας και των 

πρόσθετων οχυρωματικών έργων που υλοποίησε είχε επιτύχει να το καταστήσει 

 
107 Βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 55-56, 58-61, Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 101-102 και Μπ. 

Άννινος, ό. π., σ. 36-39. 
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ουσιαστικά απόρθητο108. Μέχρι και το 1824 επομένως, ο Ανδρούτσος εξακολουθούσε 

να διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην Αθήνα και να παίζει ενεργότατο πολιτικό και 

στρατιωτικό ρόλο σε ολόκληρη την επαρχία. Εγγύηση για τη διατήρηση του ρόλου του 

αυτού στην ευρύτερη περιοχή αποτελούσε ο έλεγχος του ισχυρού φρουρίου της 

Ακρόπολης, τον οποίο δεν ήταν διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να χάσει109. 

 

4.3. Πολιτική και στρατιωτική δράση 

Οι εσωτερικές έριδες και οι ανταγωνισμοί στην Αθήνα, παρά τη σχετική 

απομόνωση της πόλης κατά τα χρόνια εκείνα από τα όσα συνέβαιναν στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, κυρίως στην Πελοπόννησο, αποτελούν εικόνα του γενικότερου 

εμφυλιοπολεμικού κλίματος που είχε διαμορφωθεί στην επαναστατημένη Ελλάδα την 

περίοδο αυτή, τα σπέρματα του οποίου εντοπίζονται ήδη στο πρώτο έτος της 

Επανάστασης. Οι δύο πόλοι εξουσίας που διαμορφώθηκαν προοδευτικά, οι «πολιτικοί» 

και οι «στρατιωτικοί» όπως εντελώς γενικευτικά και σχηματικά αποκλήθηκαν από την 

ιστοριογραφία του Αγώνα, επιδόθηκαν σε έναν ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό με 

στόχο τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης. Η κατάσταση οξύνθηκε ιδιαίτερα ειδικά 

μετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση (Μάρτιος –Απρίλιος 1823), του Άστρους, όταν λόγω της 

επικράτησης της παράταξης των πολιτικών,  οι στρατιωτικοί κινήθηκαν περισσότερο 

δυναμικά έως και αντιθεσμικά με σκοπό την ανατροπή των τετελεσμένων. Τα πράγματα 

οδηγήθηκαν σε ανοιχτή ρήξη τον Δεκέμβριο του 1823, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία και ταυτόχρονη ύπαρξη δύο Διοικήσεων που δεν αναγνώριζαν η μία την 

άλλη, με το δικό της Βουλευτικό και Εκτελεστικό σώμα η καθεμιά και με έδρα την 

Τρίπολη οι στρατιωτικοί και το Κρανίδι οι πολιτικοί αντίστοιχα. Μοιραία, η σύγκρουση 

εξελίχθηκε σε ένοπλη αναμέτρηση, η οποία διήρκεσε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 

του 1824 και αποτέλεσε τον α΄ εμφύλιο πόλεμο της Επανάστασης, που μαζί με τον β΄ 

που ακολούθησε την οδήγησαν σε σοβαρή κάμψη και επέφεραν ισχυρό πλήγμα 

εναντίον της ευόδωσης του εθνικού αγώνα.  

Σε σχέση με τις παραπάνω εξελίξεις, ο Γκούρας, αν και φαίνεται ότι ήταν με το 

μέρος του παλαιού Εκτελεστικού, που είχε καταφύγει στην Τρίπολη, της παράταξης 

 
108 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 485. 
109 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 275-277. 
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των στρατιωτικών δηλαδή, δεν έλαβε ενεργό μέρος στις διενέξεις του α΄ εμφυλίου, 

όπως και οι περισσότεροι από τους πιο σημαντικούς Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς 110 . 

Φαίνεται μάλιστα ότι προσπάθειες προσεταιρισμού του που έγιναν από την παράταξη 

αυτή έπεσαν στο κενό χωρίς να έχουν κάποιο αποτέλεσμα111. Αμέτοχος έμεινε και ο 

Ανδρούτσος που αν και έκλινε και αυτός με την πλευρά των στρατιωτικών δεν έπαιξε 

κανέναν ουσιαστικό ρόλο στη σύγκρουση αυτή, απασχολημένος με τα τεκταινόμενα 

στην Ανατολική Στερεά που τον αφορούσαν άμεσα. Ο α΄ εμφύλιος παρέμεινε σε 

μεγάλο βαθμό μια διένεξη, θα μπορούσαμε να πούμε, ενδοπελοποννησιακή. Η θέση των 

δύο ανδρών ξεκαθαρίστηκε λίγο αργότερα τoν Απρίλιο του 1824, όταν η συνέλευση 

των Σαλώνων αναγνώρισε την κυβέρνηση του Κρανιδίου. Τη σημασία του είχε και το 

γεγονός ότι ο Άγγλος συνταγματάρχης Stanhope, που φαινόταν να διάκειται υπέρ της 

κυβερνητικής παράταξης του Κρανιδίου, διορίστηκε από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του 

Λονδίνου ως επίτροπος του αγγλικού δανείου στην Ελλάδα και άρα υπεύθυνος για να 

εποπτεύσει τη διάθεση και διαχείριση των χρημάτων 112 . Τότε, οι Γκούρας και 

Ανδρούτσος σε μια κίνηση επίδειξης νομιμοφροσύνης επέλεξαν στρατόπεδο 

ευθυγραμμιζόμενοι με της αποφάσεις της συνέλευσης, αναγνωρίζοντας το νέο 

Εκτελεστικό, την κυβέρνηση δηλαδή που ελεγχόταν από τους Υδραίους προκρίτους, 

των Κωλέττη και τον Μαυροκορδάτο113. Και αν για τον Γκούρα η πρόσδεση αυτή στην 

κυβέρνηση Κουντουριώτη έγινε πολύ πιο ισχυρή το επόμενο διάστημα, για τον 

Ανδρούτσο δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, καθώς ύστερα από λίγο άρχισε το ανηλεές 

κυνήγι του από τη Διοίκηση που οδήγησε τον επόμενο χρόνο στη δολοφονία του. Η 

αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική απομόνωση και αποδυνάμωση του Ανδρούτσου 

ξεκίνησε μετά και την αποτυχία του συνεδρίου των Σαλώνων που διοργάνωσε σε 

συνεργασία με τον Θεόδωρο Νέγρη, μια κίνηση πολιτικού αντιπερισπασμού, 

φαινομενικά συμφιλιωτική, όχημα επί της ουσίας που θα τους οδηγούσε να 

διαδραματίσουν έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο σε κεντρικό επίπεδο στο επαναστατικό 

κράτος. Ο Γκούρας συμμετείχε και αυτός δίπλα στον Ανδρούτσο στις εργασίες της 

συνέλευσης που διήρκεσε από τις 8 έως τις 28 Απριλίου του 1824 και έληξε άδοξα, 

 
110 Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 465. 
111 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 283-286. 
112 Πρακτικά ο Stanhope κατά τη στιγμή εκείνη ήταν ο μόνος εκ των τριών επιτρόπων του δανείου. Ο 

Napier είχε αρνηθεί τον διορισμό του και ο Byron είχε στο μεταξύ χάσει τη ζωή του. 
113 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 252-253. 
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κατόπιν και της απουσίας, εσκεμμένης και μη, σημαντικών παραγόντων που είχαν 

προσκληθεί, χωρίς να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα114. 

Η εσωστρέφεια αυτή του Γκούρα και η ενασχόλησή του κυρίως με τα 

εσωτερικά πράγματα της Αθήνας και την ισχυροποίηση της εξουσίας του κατά το 1823 

και 1824 ευνοήθηκε, πέραν από τον ρόλο του ως φρουράρχου της πόλης, και από τα 

περιορισμένα πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο έδαφος της Αττικής κατά τα έτη 

αυτά. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 1823 χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια σχετικά 

μικρής κλίμακας επιδρομή οθωμανικών στρατευμάτων του Ομέρ πασά της Καρύστου 

που είχε ως κύριο σκοπό τη λεηλασία και αντιμετωπίστηκε εύκολα χωρίς να έχει 

περαιτέρω συνέχεια 115 . Αξιοσημείωτη είναι η απροθυμία του Γκούρα και του 

Ανδρούτσου κατά τις περιστάσεις αυτές να στρατολογήσουν ντόπιους Αθηναίους στη 

φρουρά της Ακρόπολης, φοβούμενοι μήπως με τον τρόπο αυτό χάσουν εκ των ένδον 

τον έλεγχο του κάστρου116. Χάρη στις υπηρεσίες του πάντως, η Διοίκηση προβίβασε 

τον Γκούρα στον βαθμό του στρατηγού στις 5 Σεπτεμβρίου 1823117. 

Πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα τον επόμενο χρόνο, το θέρος του 1824. Τότε, ο 

νέος Ρούμελη βαλεσή Δερβίς πασάς και ο Ομέρ πασάς της Καρύστου εισέβαλαν ξανά 

στην Αττική αποβιβάζοντας στον Ωρωπό 3.000 άνδρες, επίλεκτες δυνάμεις, συνοδεία 

ισχυρού ιππικού και πυροβολικού. Ο Γκούρας με τριακόσιους – ή κατ’ άλλους 

εξακόσιους – άνδρες επέλεξε να τους αντιμετωπίσει στον Μαραθώνα. Στη σκληρή 

ολοήμερη μάχη που ακολούθησε στις 6 Ιουλίου 1824 αντιμετώπισε με επιτυχία τις 

αλλεπάλληλες οθωμανικές εφορμήσεις και με την ενίσχυση του σώματος του Δ. 

Ευμορφόπουλου, που κατέφθασε από τον Ισθμό κατά το απόγευμα, επέτυχε να διαλύσει 

και να τρέψει σε φυγή τις οθωμανικές δυνάμεις καταγάγοντας μια λαμπρή νίκη118. Ο 

ίδιος ήταν περήφανος για τη νίκη του αυτή και τη θεωρούσε ανώτερη σε ηρωισμό και 

από εκείνη της Γραβιάς, θεωρώντας ότι «ενίκησαν εκεί όπου ενίκησε πάλαι ποτέ και ο 

Μιλτιάδης», παραβάλλοντάς την με τον τρόπο αυτό με την αρχαία μάχη του Μαραθώνα 

 
114 Για τη συνέλευση των Σαλώνων, βλ. Δ. Κατηφόρη, «Η επανάσταση κατά το 1824», στην: Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τ. 12  (1975), σ. 337,  Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 231-232,234 και Απ. 

Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 649-658. 
115 Βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 56-58. 
116 Για τη σχετική με τα γεγονότα αυτά αλληλογραφία του Γκούρα, βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 275-

282. 
117 ΑΕΠ, τ. 11 (1978), σ. 194. 
118 Πρβλ. Εφημ. Εφημερίς Αθηνών,  6.7.1824, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 61-63. 
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αλλά εμμέσως και τον εαυτό του με τον Οδυσσέα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε 

ευρεία στρατολόγηση Αθηναίων και κατάφερε να αναχαιτίσει το οθωμανικό ιππικό που 

προσέβαλε την πόλη στις 20 Ιουλίου, σε μια μάχη που διεξήχθη στις υπώρειες του 

Λυκαβηττού και στη μονή των αγίων Ασωμάτων. Στις 3 Αυγούστου αντιμετώπισε ξανά 

με επιτυχία το οθωμανικό ιππικό στους στύλους του Ολυμπίου Διός, ενώ σε μια 

επιχείρηση να διαλύσει το οθωμανικό στρατόπεδο που είχε μεταφερθεί στον Κάλαμο 

και επιχειρώντας να συγκρατήσει τις ελληνικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης κινδύνεψε 

να αιχμαλωτιστεί. Οι μεγάλες απώλειες των Οθωμανών από τη γενναία αντίσταση των 

Αθηναίων υπό τον Γκούρα σε συνδυασμό και με μια λοιμική επιδημία που είχε 

ξεσπάσει στην περιοχή οδήγησε κατά τα μέσα Αυγούστου στην απόσυρση των 

οθωμανικών στρατευμάτων από την Αττική, στην αποτυχία της εκστρατείας και στη 

σωτηρία της Αθήνας 119 . Μάλιστα, στις 9 Αυγούστου πρότεινε στην κυβέρνηση 

Κουντουριώτη να τεθεί επικεφαλής εκστρατείας στην Εύβοια  με στόχο την πολιορκία 

των φρουρίων της Χαλκίδας και της Καρύστου – περιοχή όπου δρούσε ο Ανδρούτσος, 

πρόταση στην οποία όμως η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία συνέχεια. Το Εκτελεστικό του 

ανέθεσε την αρχηγία, μαζί με τον Κατσικογιάννη, του στρατοπέδου της Αττικής, 

δύναμης 1.000 ανδρών120. 

 

4.4. Τύπος, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη στην πόλη 

Την περίοδο εκείνη ιδιαίτερη σημασία είχε για την Αθήνα η άφιξη εκεί μιας 

ξεχωριστής προσωπικότητας, του Άγγλου συνταγματάρχη Leicester Stanhope. O 

Stanhope, όπως και ο λόρδος Byron, είχε έρθει τον Δεκέμβριο του 1823 στην 

επαναστατημένη Ελλάδα ως εκπρόσωπος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου 

για να συνεισφέρει στην ελληνική υπόθεση, να προωθήσει τη σύναψη του αγγλικού 

δανείου προς την ελληνική κυβέρνηση και κυρίως να συμβάλει με τις γνώσεις του και 

τις ικανότητές του στην οργάνωση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των 

 
119  S. H. Ilicak, “Revolutionary Athens trough Ottoman Eyes (1821-1828): New Evidence from the 

Ottoman State Archives”, in: Georgopoulou M. – Thanasakis K. (eds.), Ottoman Athens. Topography, 

Archaeology, History, Athens 2019, p. 249. 
120 ΑΕΠ, τ. 11 (1978), σ. 216. Βλ. επίσης: Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 62-71, Ν. Σπηλιάδης, ό. π., τ. 2, σ. 107-

108, Ελ. Κούκκου, «Η επανάσταση κατά το 1824. Τα πολεμικά γεγονότα από τον Ιούλιο ως τον 

Δεκέμβριο», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 362-363 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 

6, σ. 683-684. 
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ταχυδρομείων, του Τύπου και της τυπογραφίας. Βαθιά φιλελεύθερος και δημοκρατικός, 

εμπνεόμενος από τις θεωρίες του Jeremy Bentham, υπέρμαχος της ελευθεροτυπίας, 

πίστευε πολύ στη δύναμη του Τύπου για τη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης και 

την πνευματική καλλιέργεια των πολιτών. Η σύντομη – δίμηνη περίπου – αλλά πυκνή 

σε δραστηριότητα παραμονή του στην Αθήνα άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στη ζωή 

της πόλης και συνέβαλε σημαντικά στην προαγωγή του πνευματικού και πολιτιστικού 

επιπέδου της121. 

Μετά από την ολιγόμηνη παραμονή αλλά γόνιμη δράση του μαζί με τον Byron 

στο Μεσολόγγι, ο Stanhope έφθασε στην Αθήνα στις 2 Μαρτίου 1824, θεωρώντας ότι 

μία περιοχή αμέτοχη – φαινομενικά – στις εμφύλιες διενέξεις, που τότε είχαν ιδιαίτερα 

οξυνθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα λαμπρό πεδίο στο οποίο θα επεδίωκε να 

εφαρμόσει τις φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές πολιτικές και κοινωνικές ιδέες του. 

Ενθουσιάστηκε από την πόλη με το ένδοξο αρχαίο παρελθόν και γοητεύτηκε αμέσως 

από την προσωπικότητα του Ανδρούτσου τον οποίον εκθείαζε στις επιστολές του προς 

τον Byron, θεωρώντας τον εξιδανικευτικά ως παράδειγμα ηγέτη βαθιά εμφορούμενου 

από δημοκρατικές και φιλελεύθερες αρχές. Εξήρε μάλιστα το ενδιαφέρον του για την 

καλλιέργεια και την πνευματική προκοπή της Ελλάδας, το οποίο ο Οδυσσέας έδειξε 

εμπράκτως στην Αθήνα με την ίδρυση δύο σχολείων και την άδεια που έδωσε στον 

Stanhope να εγκαταστήσει τυπογραφείο και να προχωρήσει στην έκδοση εφημερίδας. Ο 

Οδυσσέας δέχτηκε ακόμη την πρόταση του συνταγματάρχη για τη δημιουργία εθνικού 

μουσείου στην πόλη. Διευθυντής του, όπως και της εφημερίδας, ορίστηκε με πρόταση 

του Άγγλου συνταγματάρχη ο λόγιος και σπουδαγμένος στην Εσπερία Γεώργιος 

Ψύλλας122. Για τη στέγασή του επελέγη αρχικά ο Παρθενώνας στον οποίο άρχισαν να 

συγκεντρώνονται αρχαιότητες, ενώ σχεδιαζόταν η μεταστέγασή του στο Ερέχθειο που 

χρησιμοποιείτο μέχρι τότε ως πυριτιδαποθήκη, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ 

καθώς τον επόμενο χρόνο, τον Μάρτιο του 1825, εγκαταστάθηκε σ’ αυτό ο Γκούρας με 

την οικογένειά του123. 

 
121 Δ. Κατηφόρη, ό. π., σ. 337. 
122 Γ. Ψύλλας, ό. π., σ. 109. 
123 L. Stanhope, Greece in 1823 and 1824; being a series of letters, and other documents, on the Greek 

Revolution, written during a visit to that country, London 1824, p. 130, Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 324-

325, Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 228-231, 361 σημ. 61 και Δ. Κατηφόρη, ό. π., σ. 337. Για το ενδιαφέρον 
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Ιδιαίτερα δυσχερές έργο μέσα στις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου που 

επικρατούσε στάθηκε, ωστόσο, η μεταφορά του τυπογραφικού πιεστηρίου από το 

Μεσολόγγι στην Αθήνα. Το αγγλικό πολεμικό πλοίο που το μετέφερε μαζί με τα άλλα 

απαραίτητα υλικά είχε κρατηθεί στο Ναύπλιο από τους ανθρώπους του Πάνου 

Κολοκοτρώνη. Η αποδέσμευση του πλοίου πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του 

Stanhope αλλά και του ίδιου του Γκούρα, ο οποίος είχε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την εγκατάσταση της τυπογραφίας στην πόλη και την έκδοση εφημερίδας και με 

αλλεπάλληλες επιστολές του προς τον Πάνο του εξέφρασε τις ανησυχίες του και τη 

δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη αυτή124. Μια επιπλέον δυσχέρεια ήταν η έλλειψη 

τυπογράφου, η οποία τελικά αντιμετωπίστηκε μόλις στα τέλη Αυγούστου του 1824, 

οπότε και ο Ν. Βαρότσης από τα Σάλωνα ανέλαβε τα καθήκοντα του τυπογράφου, 

τέχνη την οποία είχε μάθει στη Βενετία. Έτσι, αφού ξεπεράστηκαν οι περιπλοκές αυτές 

το τυπογραφείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τυπώνοντας την Εφημερίδα Αθηνών, αλλά  

επίσης και φυλλάδια, προκηρύξεις της Φιλομούσου Εταιρείας, κείμενα στρατιωτικού 

περιεχομένου, μεταξύ των οποίων και τις διαταγές του Φαβιέρου αργότερα, αλλά και 

ποιητικά κείμενα όπως τα «Λυρικά» του Αθανάσιου Χριστόπουλου125. 

Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος Αθηνών τυπώθηκε στη Σαλαμίνα, όπου 

βρισκόταν προσωρινά το πιεστήριο, στις 20 Αυγούστου 1824. Από το επόμενο όμως 

φύλλο, τον Σεπτέμβριο, η έκδοση συνεχίστηκε κανονικά στην Αθήνα, δύο φορές την 

εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εκεί του τυπογραφείου. Ο εκδότης 

και συντάκτης της Γεώργιος Ψύλλας, άνθρωπος κατεξοχήν φιλελεύθερος και 

οραματιστής, έδωσε το προσωπικό του στίγμα στην εφημερίδα. Έτσι, εκτός από την 

κάλυψη των πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων του Αγώνα, η 

Εφημερίς Αθηνών στόχευε στη γενικότερη διαφώτιση των αναγνωστών της, 

δημοσιεύοντας κείμενα για την πολιτική, τους νόμους και τους θεσμούς του κράτους, 

τον ρόλο του Τύπου και την ελευθεροτυπία, την ποίηση και τη λογοτεχνία αλλά και 

προβάλλοντας την πνευματική και εκπαιδευτική δραστηριότητα της πόλης που είχε να 

κάνει με τη λειτουργία των σχολείων, τη διάσωση των αρχαιοτήτων, τη δράση της 

 
και την ευαισθησία των Αθηναίων για τις αρχαιότητες της πόλης τους, βλ. χαρακτηριστικά την αφήγηση 

του Black στο: Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 382-383. 
124 L. Stanhope, ό. π., σ.149 και Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 234, 247. 
125 Ιω. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Τα ελληνικά τυπογραφεία του Αγώνα 1821-1827, Αθήνα 2007, σ. 25, 28. 
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Φιλομούσου και της Φιλανθρωπικής Εταιρείας των Αθηνών κ.ά. Ενδεικτική του στόχου 

αυτού της εφημερίδας ήταν και η ρέουσα και καλλιεργημένη δημοτική γλώσσα στην 

οποία έγραφε ο Ψύλλας, υπέρμαχος της εκπαιδευτικής αναγέννησης του έθνους μέσω 

της φυσικής του γλώσσας. Κυκλοφόρησαν συνολικά 140 φύλλα της Εφημερίδος 

Αθηνών μέχρι και τις 15 Απριλίου 1826, όταν ο Κιουταχής εισέβαλε στην πόλη και την 

κατέλαβε, οδηγώντας την τυπογραφία των Αθηνών στο τέλος της126. 

Από την πρώτη στιγμή, όπως είχε φανεί και από την αγωνία του για την 

εγκατάσταση του τυπογραφικού πιεστηρίου, είχε αντιληφθεί ο Γκούρας – και ο 

Οδυσσέας βέβαια – τη δύναμη του Τύπου και τη μεγάλη πολιτική σημασία που θα είχε 

ο έλεγχός του από την όποια εξουσία. Έτσι, από την πρώτη στιγμή συνδέθηκε στενά με 

τον Ψύλλα και τον έθεσε, κατά κάποιον τρόπο, υπό την προστασία του. Ενδεικτική 

είναι η διαμεσολάβησή του προς τη Διοίκηση υπέρ του Ψύλλα, όταν εκείνος κλήθηκε 

σε απολογία από αυτήν για ένα άρθρο που είχε δημοσιεύσει εναντίον του Αθηναίου 

παραστάτη Ζαχαρίτσα – η πραγματική ελευθεροτυπία παρέμενε ακόμη ζητούμενο127. 

Είναι γεγονός όμως ότι στη βάση της σχέσης αυτής βρισκόταν μία ειλικρινής εκτίμηση, 

ίσως και θαυμασμός του Γκούρα, για την προσωπικότητα, την παιδεία και τις 

ικανότητες του Ψύλλα128. Η εφημερίδα βρέθηκε από την αρχή υπό τον απόλυτο έλεγχο 

της εξουσίας του, σε σημείο που να γίνει, όπως επισημαίνει η Κουμαριανού, 

«προσωπικό όργανο του Γκούρα που υπακούει σ’ αυτόν και προστατεύεται απ’ αυτόν». 

Η μαρτυρία επίσης του Φιλήμονος επιβεβαιώνει την απόλυτη υποταγή της εφημερίδας 

σε αυτόν129. Το τέλος της εφημερίδας, οφείλεται επί της ουσίας στον ασφυκτικό έλεγχο 

που προσπαθούσε να διατηρήσει ο Γκούρας, θέλοντας, κατά την εισβολή του Κιουταχή, 

να μεταφέρει το πιεστήριο στην Ακρόπολη για να συνεχιστεί από εκεί η έκδοσή της, 

πράγμα αδύνατον, και  όχι στη Σαλαμίνα, όπως του είχε ζητήσει ο Ψύλλας130. Παρά τις 

συνθήκες υπό της οποίες λειτούργησε η τυπογραφία στην Αθήνα, γεγονός παραμένει 

ότι, ασχέτως των προθέσεων, στηρίχθηκε σημαντικά σε ηθικό και υλικό επίπεδο πλην 

 
126 Αναλυτικότερα για την Εφημερίδα Αθηνών, βλ. Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. ν΄-ξβ΄, 57-58. 
127 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 362-363. Για το περιστατικό, βλ. Γ. Ψύλλας, ό. π., σ. 110-112. 
128 Βλ. και ορισμένα ενδιαφέροντα περιστατικά που αφηγείται ο Γ. Ψύλλας, ό. π., σ. 113-114, 118-119, 

121. 
129 Βλ. Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. μ΄. 
130 Γ. Ψύλλας, ό. π., σ. 126 και Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. ξβ΄. 
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των άλλων επιφανών Αθηναίων και από τον Γκούρα, ο οποίος από την αρχή μέχρι το 

τέλος της υπήρξε ο προστάτης-πάτρωνας της εφημερίδας και του εκδότη της. 

Το ίδιο έτος, 1824, σηματοδότησε και μια σπουδαία, δεδομένων των συνθηκών 

του πολέμου, πνευματική αναγέννηση της Αθήνας. Προς την κατεύθυνση αυτή 

συνέβαλε καθοριστικά και ο Stanhope με τη δυναμική επαναδραστηριοποίηση της 

Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών, που είχε ιδρυθεί το 1813 αλλά λόγω των 

συνθηκών είχε περιπέσει σε αδράνεια131. Η Εταιρεία, με το προοδευτικό πνεύμα που τη 

διέκρινε, φρόντισε για την ίδρυση, στελέχωση και συντήρηση σχολείων, τους 

διορισμούς δασκάλων, χορήγησε υποτροφίες σε ελληνόπουλα για να σπουδάσουν στην 

Ευρώπη, ίδρυσε μουσείο για τη διαφύλαξη και έκθεση των αρχαιοτήτων, ενώ 

εντυπωσιάζουν οι φιλόδοξοι για την εποχή στόχοι που είχε θέσει, καθώς επιχείρησε να 

συστήσει στην πόλη δημόσια βιβλιοθήκη, βοτανικό κήπο και «Σχολείον των 

Επιστημών», ενώ σχεδίαζε ακόμη «Πανεπιστήμιον της Φιλομούσου Εταιρείας» και 

«Ακαδημίαν των Ωραίων Τεχνών»132. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1825 λειτουργούσαν 

στην πόλη πέντε ανώτερα σχολεία: δύο αλληλοδιδακτικά ή της «νέας παιδαγωγίας», 

όπως λέγονταν, ένα «της ελληνικής γλώσσης», ένα «των υψηλοτέρων μαθημάτων δια 

την ελληνικήν γλώσσαν» και ένα «της ιστορίας και των φιλοσοφικών επιστημών»133. 

Ξεχωριστή σημασία είχε και η λειτουργία του  πρώτου σχολείου θηλέων, κίνηση 

ιδιαίτερα πρωτοποριακή για την εποχή της, στο οποίο φοιτούσαν πενήντα δύο κορίτσια 

και είχε την ονομασία «Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον του Παρθενώνος»134. 

Στο κέντρο της ζωηρής αυτής πνευματικής κίνησης στην πόλη βρισκόταν, 

παρά το ταπεινό κοινωνικό και πνευματικό υπόβαθρό του, και ο Γκούρας – «νέος και 

αναλφάβητος» χαρακτηριζόταν από τον Blaquiere «αλλά άνθρωπος της δράσης»135. Το 

1824, εκτός από μέλος, είχε εκλεγεί και ως ένας από τους τέσσερις εφόρους της 

Φιλομούσου Εταιρείας – ένας ακόμα ήταν ο Ψύλλας – και με την ιδιότητά του αυτή 

επισκεπτόταν καθημερινά τα σχολεία της πόλης136. Από τη θέση αυτή και αυτός και ο 

Οδυσσέας έδειξαν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της παιδείας στην 

 
131 Για την Εταιρεία, βλ. Δ. Κ. Μαυροσκούφης, «Η εκπαίδευση στην αγωνιζόμενη Ελλάδα. 1821-1832», 

στην: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3 (2003), σ. 294. 
132 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 79-80 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 822. 
133 Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 37, 21.1.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 119. 
134 Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 823. 
135 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 360. 
136 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 324-325 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 72. 
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πόλη και συνέβαλαν αποφασιστικά, ηθικά και υλικά, προσφέροντας χρήματα, για να 

ευοδωθεί και να τελεσφορήσει όλη αυτή η σπουδαία προσπάθεια πνευματικής 

αναγέννησης της Αθήνας και του έθνους ευρύτερα137. Πλήθος στοιχείων για την έντονη 

αυτή δραστηριότητα μας διασώζει η Εφημερίς Αθηνών σε πολλά άρθρα της 138 .  

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που στέλνει ο Γκούρας στις 16 Ιανουαρίου 1825 προς 

τους άλλους εφόρους της Εταιρείας από τον Πύργο Ηλείας όπου βρίσκεται, εν μέσω 

των επιχειρήσεων που διεξάγει εναντίον των «ανταρτών» κατά τη διάρκεια του β΄ 

εμφυλίου πολέμου· σε αυτήν εκφράζεται η αγωνία του για την υλική επάρκεια του 

Ελληνικού σχολείου («Γυμνασίου»), του οποίου προΐστατο ως Έφορος 139 , και η 

πρόθεσή του να στείλει χρήματα για τις ανάγκες του, ενώ ακόμα και εκεί, στην Ηλεία, 

και εν μέσω του πολέμου, αναζητά και βρίσκει τριάντα πρόσωπα που επιδιώκει να 

εγγράψει ως συνδρομητές στην Εταιρεία για να στηρίξουν οικονομικά το πολυσχιδές 

πνευματικό και πολιτιστικό της έργο140. Επομένως, αν και ακούγεται υπερβολικό, δεν 

θα απείχε όμως ολότελα από την αλήθεια  το γεγονός που αναφέρει ο Σουρμελής για 

τον απαίδευτο και άξεστο Γκούρα, ότι, χάρις στη συναναστροφή του στην Αθήνα με 

τους επιφανείς Αθηναίους και συμμετέχοντας ενεργά σε όλη αυτή την πνευματική 

δραστηριότητα μέσα από τους κόλπους της Φιλομούσου Εταιρείας, άρχισε να 

εξευγενίζεται κάπως και να βελτιώνεται ως χαρακτήρας, παρά βέβαια τον αυταρχισμό 

και τη σκληρότητά του που εξακολουθούσε να τον συνοδεύει μέχρι τέλους. Λέει 

χαρακτηριστικά ότι «έτυχε να είναι φύσεως επιδεκτικής των καλών και φιλοτίμου, και 

εκ τούτου ημέραν παρ’ ημέραν μετεμορφούτο ο Γκούρας επί το κρείττον, άλλος εξ 

άλλου γενόμενος»141.  

 
137 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 408-410 και Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. νθ΄. 
138  Βλ. ενδεικτικά: Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 1, 20.8.1824, 3, 10.9.1824, 20, 8.11.1824,  37, 

21.01.1825,  39, 28.01.1825, 41, 14.2.1825, 47-48, 11.3.1825, 61, 25.5.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού 

(επιμ.), ό. π., σποράδην, Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 71-82, 124-131. 
139 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 320-321. 
140  Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 39, 28.1.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 121, Δ. 

Σουρμελής, ό. π., σ. 89-90. Βλ. και απάντηση των εφόρων στην Εφημ.  Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 41, 

14.2.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 124-125. 
141 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 53-54. 
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Ε΄ Κεφάλαιο 

Στη δίνη του εμφυλίου 

5.1. Ρήξη με τον Ανδρούτσο, πρόσδεση στη Διοίκηση 

Έγινε ήδη λόγος για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη και έλαβε τέλος η 

συνέλευση των Σαλώνων, χωρίς να επιφέρει τα επιδιωκόμενα πολιτικά οφέλη στους 

εμπνευστές της, Ανδρούτσο και Νέγρη. Η σημαντικότερη από τις αποφάσεις της ήταν η 

αναγνώριση του νέου Εκτελεστικού που έδρευε στο Κρανίδι, με την οποία τελικά 

ευθυγραμμίστηκαν όλοι οι σύνεδροι, ανάμεσά τους και οι Γκούρας και Ανδρούτσος 

παρά την κλίση τους προς το παλαιό Εκτελεστικό. Η διαφαινόμενη επικράτηση της 

κυβέρνησης του Κρανιδίου στη διαμάχη της με αυτήν της Τρίπολης γινόταν όλο και 

καθαρότερη πλέον, ειδικά μετά την αναγνώρισή της από τον κύκλο του λόρδου Byron 

και την ως εκ τούτου επικείμενη παραλαβή από αυτήν της α΄ δόσης του αγγλικού 

δανείου. Σημαντικά ισχυροποιημένη πλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα 

του δανείου για να προσελκύσει με το μέρος της Ενόπλους, με τη δύναμη τον οποίων θα 

μπορούσε να επικρατήσει τελικά στην εμφύλια διαμάχη που από πολύ καιρό σοβούσε. 

Στις 28 Απριλίου 1824, την ίδια μέρα κατά την οποία η συνέλευση ολοκλήρωσε 

τις εργασίες της, ο Γκούρας, με έγγραφη αναφορά του στην κυβέρνηση του Κρανιδίου, 

εξεδήλωνε τα φίλα προσκείμενα σε αυτήν φρονήματά του και έθετε τις στρατιωτικές 

δυνάμεις του, το λεγόμενο «Αθηναϊκόν σώμα», υπό τις διαταγές της. Επρόκειτο επί της 

ουσίας για μια ξεκάθαρη έκφραση της κεντρικής, από εδώ και στο εξής, πολιτικής 

επιλογής του, την οποία θα υπηρετούσε έκτοτε με συνέπεια. Η Διοίκηση από την πλευρά 

της, δράττοντας την ευκαιρία, ανταποκρίθηκε θετικά και άμεσα, εκφράζοντας την 

ευαρέσκειά της και την πρόθεσή της να του παράσχει σύντομα όλα τα αναγκαία, όπλα, 

πολεμοφόδια κ.ά. ενόψει μιας νέας αντιοθωμανικής εκστρατείας που σχεδίαζε, με 

ιδιαίτερο βάρος στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια. Μάλιστα, έκανε μνεία με 

νόημα, στα πολυαναμενόμενα σε λίγες μέρες χρήματα του αγγλικού δανείου με τα οποία 

θα χρηματοδοτείτο η επιχείρηση αυτή142. Ήταν η έναρξη, με πρωτοβουλία του Γκούρα, 

μιας βαθμιαίας προσέγγισής του με τη Διοίκηση, η οποία επρόκειτο να εξελιχθεί και να 

ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, μέσα σε δύο μόλις μήνες, με τον πιο επίσημο τρόπο. 

 
142 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 289. 
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Η Διοίκηση είχε πολλούς λόγους να επιχαίρει για την προσέγγιση αυτή. Η 

αναζήτηση από αυτήν ερεισμάτων στον κόσμο των Ενόπλων που θα την ισχυροποιούσαν 

και θα της πρόσφεραν την τελική επικράτηση στην εμφύλια διαμάχη έβρισκε στο 

πρόσωπο του Γκούρα, με τις αδιαμφισβήτητες στρατιωτικές ικανότητες, έναν πρώτης 

τάξεως σύμμαχο. Οι λίρες του δανείου θα ήταν το κύριο μέσον για την επιτυχή ανάπτυξη 

αυτής της επιχείρησης προσεταιρισμού των Ενόπλων. Ταυτόχρονα όμως, η Διοίκηση, η 

εξουσία της οποίας παρέμενε κατά κάποιον τρόπο σκιώδης στην Ανατολική Στερεά, 

καθώς δεν διέθετε ισχυρά ερείσματα ούτε είχε έως τότε τον έλεγχο κάποιου σημαντικού 

φρουρίου στην περιοχή, θα μπορούσε να αποκτήσει μέσω του Γκούρα, εκ των 

πραγμάτων φρουράρχου της Ακρόπολης,  τον έλεγχο του πανίσχυρου κάστρου της 

Αθήνας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο προσεταιρισμός του Γκούρα θα λειτουργούσε ως 

αντίβαρο προς τον απρόβλεπτο και «πανούργο» Ανδρούτσο, προς τον οποίο η Διοίκηση 

έχανε όλο και περισσότερη την εμπιστοσύνη της, αντιμετωπίζοντάς τον με αυξανόμενη 

καχυποψία. Είναι ενδεικτική ως προς αυτό μια επιστολή 143  του Προέδρου του 

Εκτελεστικού Γεωργίου Κουντουριώτη προς τον αδελφό του Λάζαρο με ημερομηνία 19 

Μαΐου 1824, κατόπιν συνάντησής του με τον Οδυσσέα, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στο 

πλοίο του στους Μύλους την ίδια μέρα. Είχε έρθει με διάθεση θετική επιδιώκοντας πλέον 

τη συνεργασία με την κυβέρνηση Κουντουριώτη, ύστερα και από τις αποφάσεις της 

συνέλευσης των Σαλώνων. Στην επιστολή του αυτή, ο Γ. Κουντουριώτης, παρ’ ότι 

αναγνωρίζει ότι «ο Οδυσσεύς […] έχει μεγάλην κλίσιν εις την οικογένειάν μας, και 

επομένως επιθυμεί μεγάλως την στερέωσιν της Διοικήσεως», θεωρεί ότι ο δόλος και η 

πανουργία έχει υπερισχύσει και αυτή τη φορά, υπαγορεύοντάς του την παρούσα στάση 

και συμπεριφορά. Είχε μόλις πληροφορηθεί από έγκυρες πηγές τη ρήξη του με τον 

Γκούρα με αφορμή το κάστρο, την «αποβολή» του από την Αθήνα και την απομόνωση 

στην οποία είχε αρχίσει να βρίσκεται πλέον όλο και εντονότερα. Έτσι, η κυβέρνηση 

Κουντουριώτη θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον Οδυσσέα και να βασιστεί 

σε αυτόν, προτιμώντας στη θέση του τον επίσης ικανό αλλά ευκολότερα χειραγωγήσιμο 

Γκούρα, ο οποίος είχε ήδη εκδηλώσει τις προθέσεις του και θα αποτελούσε το μέσον για 

να ισχυροποιήσει η Διοίκηση την εξουσία της στην Ανατολική Στερεά, αποκτώντας το 

ισχυρό έρεισμα του κάστρου της Ακρόπολης. 

 
143 Για την επιστολή, βλ. Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 679-680. 
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Οι συνεννοήσεις αυτές και η διαφαινόμενη προσέγγιση του Γκούρα με τη 

Διοίκηση είχαν από την πρώτη στιγμή γίνει γνωστές στον Οδυσσέα, επιβεβαιώνοντας τις 

υποψίες του και προκαλώντας την έντονη ανησυχία του για την τύχη του κάστρου. Το 

φρούριο της Ακρόπολης, μετά και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, ήταν το 

τελευταίο ισχυρό έρεισμα που διέθετε ο Ανδρούτσος στην Ανατολική Στερεά και δεν 

ήταν διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να χάσει τον έλεγχό του. Γι’ αυτό σε επιστολή 

που του στέλνει στις 19 Μαΐου 1824 του επισημαίνει με νόημα τα εξής: «δια του Κρόκου 

το άλογον ευγήκαν πολλοί μουστερίδες να το αγοράσουν και κοίταξε καλά να μη σε 

γελάσουν, ότι τώρα τα άλογα μας χρειάζονται και έχουν πέρασιν. Και αν πάλιν θέλεις να 

το δώκης, να μου δώκης και εμέ χαμπέρι και να έχω απόκρισίν σου». Και ο Αθηναίος 

πρόκριτος και συνεργάτης του Γκούρα Ιωάννης Βλάχος σχολιάζει ότι με τη φράση «του 

Κρόκου το άλογον» εννοεί το φρούριο της Ακρόπολης. Γνωρίζοντας τις συνεννοήσεις 

που γίνονταν στο παρασκήνιο και ανήσυχος ο Ανδρούτσος φοβάται μήπως ο σε κάποιο 

βαθμό αφελής Γκούρας ξεγελαστεί από τους ανθρώπους της Διοίκησης και τους 

παραδώσει το φρούριο και του τονίζει ότι ο ίδιος ως μουστερής, δηλαδή αγοραστής, 

είναι διατεθειμένος να του δώσει περισσότερα για να το πάρει, γι’ αυτό και του ζητά να 

τον ενημερώσει προτού ο Γκούρας προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση144. Ωστόσο, το αίτημα 

αυτό του Οδυσσέα έπεσε στο κενό μιας και ο Γκούρας φαίνεται ότι είχε ήδη λάβει τις 

αποφάσεις του. 

Οι εξελίξεις τις αμέσως επόμενες ημέρες ήταν ταχύτατες, διέψευσαν με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο τις προσδοκίες του Ανδρούτσου και επισημοποίησαν την 

οριστική προσχώρηση του Γκούρα στο πολιτικό στρατόπεδο και στις επιταγές της 

κυβέρνησης Κουντουριώτη. Καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση αυτή έπαιξε ο 

Κωλέττης, μέλος του Εκτελεστικού και Υπουργός των Εσωτερικών τότε, ο οποίος με τις 

πολιτικές του ικανότητες είχε αναλάβει δυναμικά την επιχείρηση προσεταιρισμού των 

Ενόπλων στην πλευρά της κυβέρνησης του Κρανιδίου. Στις 25 Μαΐου το Εκτελεστικό 

για τα «πατριωτικά φρονήματα» του Γκούρα και την «υπακοήν εις τους καθεστώτας 

νόμους της Πατρίδος» τον αναγόρευσε «των νόμων υπερασπιστήν και πρόμαχον της 

ασφαλείας των Ελληνικών λαών», ενώ χορήγησε στρατιωτικούς προβιβασμούς στον 

 
144 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 290. 



67 

 

σύγαμπρό του Στάθη Κατσικογιάννη και στους ανθρώπους του145. Στις 10 Ιουνίου ο 

Γκούρας είναι ήδη στο Άργος για να συναντήσει την κυβέρνηση Κουντουριώτη146 – είχε 

μόλις επιτευχθεί ο συμβιβασμός μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών στον α΄ εμφύλιο 

και η κυβέρνηση είχε μόλις εγκατασταθεί στο παραδοθέν Ναύπλιο. Εκεί, στη συνάντηση 

που έγινε, αποσαφηνίστηκαν οι όροι της προσχώρησης του Γκούρα στο πλευρό της 

Διοίκησης· εκείνος παρέδωσε σε αυτήν το φρούριο της Ακρόπολης και η Διοίκηση με τη 

σειρά της του υποσχέθηκε την επίσημη αναγνώρισή του ως φρουράρχου και τον 

διορισμό του ως «Αρχηγού των όπλων της Ανατολικής Ελλάδος», εφόσον 

ανεξαρτητοποιούνταν από τον Οδυσσέα 147 . Ακολούθως, μιας και επέκειτο η νέα 

οθωμανική εισβολή στην Αττική, του χορηγήθηκαν διαταγές στρατολογίας και 

αναχώρησε κατευθείαν για να οργανώσει την άμυνα στην Ανατολική Στερεά148. Προτού 

επιστρέψει στην Αττική, έκανε μια στάση στην Ύδρα όπου γνωρίστηκε με τον Λάζαρο 

Κουντουριώτη, ο οποίος του υποσχέθηκε τη διαμεσολάβησή του προς τον αδελφό του 

και την κυβέρνηση για την άμεση και επίσημη υλοποίηση των υπεσχημένων 149 . Η 

Διοίκηση διασφάλισε τον έλεγχο του κάστρου και της επαρχίας προβαίνοντας άμεσα 

στον προβιβασμό σε χιλιάρχους των, πιστών σε αυτήν και ανθρώπων του Γκούρα, Ρούκη 

και Μαμούρη και διορίζοντας έπαρχο στην Αττική τον Μιχαήλ Σούτσο και πολιτάρχη, 

αστυνόμο δηλαδή, τον Σταύρο Σαχίνη, ανθρώπους της εμπιστοσύνης της και τους δύο150. 

Στις 24 Ιουνίου έρχεται πλέον και ο επίσημος διορισμός-αναγνώρισή του ως φρουράρχου 

της Ακροπόλεως Αθηνών με τη χορήγηση του διπλώματος της φρουραρχίας και των 

απαραίτητων οδηγιών επισφραγίζοντας πλέον τη συμφωνία προσχώρησής του στο 

πλευρό της Διοίκησης και οριστικοποιώντας την ανοιχτή πλέον ρήξη του με τον 

Οδυσσέα151 . Ρήξη που ο χαρακτήρας της δεν ήταν μόνο πολιτικός αλλά και βαθιά 

προσωπικός. Ο Γκούρας είχε πλέον κάνει την επιλογή του και η πορεία την οποία 

έπαιρνε θα τον έφερνε σύντομα σε τροχιά σύγκρουσης με τον Οδυσσέα. 

Η παραμονή του Οδυσσέα στο Ναύπλιο δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Παρά 

την πρόθεσή του να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και να διοριστεί επικεφαλής μιας 

 
145 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 291. 
146 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 292. 
147 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 296 σημ. . 
148 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 292-293. 
149 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 296. 
150 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 294-296 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 680. 
151 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 297-298. 
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νέας εκστρατείας, εισέπραξε απλώς την αδιαφορία, ακόμα και την καταφρόνια. Η 

κυβέρνηση, στο πλαίσιο και των διεργασιών που συντελούνταν στο παρασκήνιο και μη 

έχοντας καμία εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, του έδωσε διαταγή στρατολογίας για 

μια μικρή δύναμη 1.000 ανδρών, τοποθετώντας τον επικεφαλής στο στρατόπεδο του 

Ζεμενού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη έγιναν τρεις 

αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, χωρίς η κυβέρνηση να δείξει καμία 

πρόθεση για την τιμωρία των ενόχων, κάτι που τον χόλωσε πάρα πολύ εναντίον της 

κυβέρνησης, και ιδίως εναντίον των Κωλέττη και Μαυροκορδάτου, τους οποίους 

μισούσε θανάσιμα θεωρώντας τους υπεύθυνους για τον παραγκωνισμό και την εναντίον 

του πολεμική. Βαθιά απογοητευμένος αποσύρθηκε στη σπηλιά του στη Βελίτσα και 

επιχείρησε να κινηθεί αυτόνομα στρατολογώντας άνδρες από δικούς του πόρους. Το 

ολοένα και βαθύτερο τέλμα στο οποίο βυθιζόταν και η πλήρης απομόνωσή του τον 

οδήγησαν αργότερα στη συνδιαλλαγή με τους Οθωμανούς, πράξη η οποία σήμανε την 

αντίστροφη μέτρηση για την καταδίωξη και το φυσικό του τέλος, που δεν άργησε να 

έρθει152. 

 

5.2. Στρατιωτικός βραχίονας της Διοίκησης εναντίον των «ανταρτών» 

Το αμέσως επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι του 1824, ο Γκούρας αντιμετώπισε 

νικηφόρα την εισβολή των στρατευμάτων του Ομέρ μπέη της Καρύστου στην Αττική και 

στη λαμπρή νίκη που κατήγαγε στον Μαραθώνα επέδειξε για ακόμη μία φορά το θάρρος 

και τις πολεμικές του ικανότητες, στοιχεία που αποτελούσαν και τις κύριες αρετές του. 

Παράλληλα, διατηρούσε πυκνή επίσημη αλληλογραφία με τη Διοίκηση αλλά επίσης και 

προσωπική με τους αδελφούς Κουντουριώτη και τον Κωλέττη. Από τις επιστολές τους 

αυτές γίνεται φανερή η σημασία που απέδιδαν στη συμμαχία τους με τον Γκούρα. 

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεχής ενημέρωση που του παρείχαν σχετικά με την άφιξη 

της α΄ αρχικά και κατόπιν της β΄ δόσης του δανείου με την οποία τον πληροφορούσαν 

ότι επρόκειτο να χρηματοδοτήσουν εκστρατεία στην Εύβοια με επικεφαλής τον ίδιο, 

πράγμα που ματαιώθηκε λόγω της εμφύλιας σύγκρουσης που ακολούθησε153. 

 
152 Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 680-683, 689. 
153 Ενδεικτικά βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 309, 318-319. 
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Κατά το ίδιο διάστημα, ο πολιτικός κόσμος της Επανάστασης βυθιζόταν βαθιά 

σε έναν νέο, σκληρότερο αυτή τη φορά, γύρο εμφύλιας σύγκρουσης, συμπαρασύροντας 

μαζί του και τον κόσμο των Ενόπλων και αποδεικνύοντας ως μια προσωρινή ανάπαυλα 

τον συμβιβασμό που είχε επέλθει τον Ιούνιο μεταξύ των δύο αντιμαχομένων πλευρών154. 

Η έριδα και ο διχασμός προέκυψε αυτή τη φορά μέσα στους κόλπους της επικρατήσασας 

κατά τον α΄ εμφύλιο παράταξης των «πολιτικών», διαμορφώνοντας δύο νέα 

αντιμαχόμενα πολιτικά στρατόπεδα.  Αιτία ήταν ο τρόπος που είχαν μεσολαβήσει οι 

Ζαΐμης, Λόντος και Νοταράς, δρώντας σε μεγάλο βαθμό αυτοβούλως και ερήμην της 

Διοίκησης, και είχαν επιτύχει έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών με την 

παράδοση του Ναυπλίου. Τον συμβιβασμό εκείνον η Διοίκηση είχε αναγκαστεί να 

αποδεχθεί λόγω των περιστάσεων, παρ’ ότι δεν τον θεωρούσε καθόλου ικανοποιητικό. 

Οι Υδραίοι θεωρούσαν ότι η πρωτοβουλία αυτή των Πελοποννησίων προυχόντων είχε 

λάβει χώρα με γνώμονα την ευρύτερη εξυπηρέτηση των προσωπικών πολιτικών 

σχεδιασμών τους, οι οποίοι αντιστρατεύονταν αυτούς της εθνικής Διοίκησης. Έτσι, στις 

εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 1824 για την εκ νέου ανάδειξη των 

οργάνων της, οι Υδραίοι  επιχείρησαν και πέτυχαν τελικά τον αποκλεισμό των 

Πελοποννησίων από την εξουσία, αποσκοπώντας στη διατήρηση σε γενικές γραμμές του 

ήδη υπάρχοντος κυβερνητικού σχήματος. Οι Πελοποννήσιοι προύχοντες κατήγγειλαν τα 

αποτελέσματα των εκλογών και ήρθαν σε συνεννοήσεις με τους συντοπίτες τους 

οπλαρχηγούς για να ανατρέψουν τα τετελεσμένα. Στόχος τους ήταν να πιέσουν για τη 

σύγκληση νέας Εθνοσυνέλευσης, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια πολιτική κυρίως 

διευθέτηση του ζητήματος155. 

Από την άλλη πλευρά, η Διοίκηση κινήθηκε περισσότερο δυναμικά για την 

αντιμετώπιση των αντιπάλων της, καθώς υπερίσχυσε η γραμμή των πιο αδιάλλακτων 

Κωλέττη και Παπαφλέσσα, προσδίδοντας επιπλέον έντονο ιδεολογικό-πολιτικό 

περιεχόμενο στη διαφαινόμενη σύγκρουση· είναι ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο το 

Εκτελεστικό έθεσε το ζήτημα στον Γκούρα στις 3 Νοεμβρίου 1824: «η Διοίκησις […] 

δεν έχει σκοπόν ίδιον. Όλαι αι προσπαθήσεις της, όλαι αι φροντίδες και όλη η επιθυμία 

 
154  Αναλυτικότερα για τα γεγονότα του β΄ εμφυλίου, βλ. Δ. Κατηφόρη, ό.π., σ. 358-359, Απ. 

Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 764-791 και Ν. Ροτζώκος, «Οι εμφύλιοι πόλεμοι. Το ζήτημα της εξουσίας 

στην Επανάσταση», στην: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3 (2003), σ. 143-170 (εφεξής: «Οι εμφύλιοι 

πόλεμοι»). Για τον Γκούρα ειδικότερα, βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 85-89. 
155 Ν. Ροτζώκος, «Οι εμφύλιοι πόλεμοι», ό. π., σ. 161-164. 
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της είναι να στερεώση τους Νόμους, διότι γνωρίζει ότι από την στερέωσιν των Νόμων 

κρέμαται η σύστασις του Έθνους μας, ότι οι Νόμοι μόνοι ισχύοντες θέλει τιμηθή η αρετή 

και θέλει παιδευθή η κακία»156 . Η Διοίκηση βάζει ως προμετωπίδα τους νόμους, η 

τήρηση των οποίων εγγυάται την ελευθερία των πολιτών και την ευταξία στο υπό 

σύστασιν κράτος. Οι Πελοποννήσιοι προύχοντες αντιστρατεύονται τους νόμους της 

εθνικής Διοίκησης, καθώς κατακρατούν τα εθνικά εισοδήματα του Μοριά για 

λογαριασμό τους, στερώντας τα έτσι από την εθνική Διοίκηση που σχεδιάζει τις 

επιχειρήσεις και εκπροσωπεί το έθνος, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία 

της Επανάστασης. Γι’ αυτό και στις προκηρύξεις της Διοίκησης προς τους επαναστάτες 

οι Πελοποννήσιοι προύχοντες αποκαλούνται «άδικοι», «εκμεταλλευτές», ακόμη και 

«εσωτερικοί εχθροί της Ελλάδος» και «τουρκολάτρες» που με την «τυραννία» που 

ασκούν θέλουν τους Έλληνες υπηκόους τους και όχι ελεύθερους πολίτες. Επομένως, 

χρέος του κάθε επαναστάτη είναι να αφανίσει αυτή τη ρίζα του κακού, στελεχώνοντας 

τις τάξεις των στρατευμάτων της εθνικής Διοίκησης και εκτελώντας πιστά τις διαταγές 

της, αφού ως μόνον σκοπό έχουν την «στερέωσιν των Νόμων»157. 

Η ένοπλη αναμέτρηση δεν άργησε να ξεσπάσει. Την έναρξή της σηματοδότησε 

η άρνηση των κατοίκων της Αρκαδιάς (επαρχίας Τριφυλίας), με την υποκίνηση των 

«ανταρτών», να αποδώσουν στη Διοίκηση τη φορολογία που τους αναλογούσε και η 

έξωση του επάρχου, ακολουθούμενη από την ένοπλη δυναμική αλλά αποτυχημένη 

επέμβαση κυβερνητικών στρατευμάτων υπό τον Παπαφλέσσα για την καταστολή της 

«ανταρσίας» κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο158. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη, 

αποφασισμένη  να δώσει οριστικό τέλος στην αμφισβήτηση και υπονόμευσή της, 

οργανώνει την αντίδρασή της για την τελική της επικράτηση. Στόχος της σχεδιαζόμενης 

επιχείρησης θα ήταν η πλήρης καταστροφή των τόπων των «ανταρτών», που 

αποτελούσαν τον ζωτικό τους χώρο, και ο εκμηδενισμός τους έτσι ώστε να λυτρωθεί ο 

λαός μια και καλή από την τυραννία των προυχόντων, η οποία αποτελούσε το εμπόδιο 

για την εμπέδωση της νέας πολιτικής τάξης που εξέφραζε η Διοίκηση εκπροσωπώντας το 

 
156 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 322. 
157 Βλ. Ν. Ροτζώκος, «Οι εμφύλιοι πόλεμοι», ό. π., σ. 166-167 και Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος 

στο Εικοσιένα, ό. π.,  σ. 196-203. 
158 Αρχείον του Στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη. Τόμος πρώτος-Περιέχων τα ιστορικά έγγραφα («Αρχεία 

της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» Β΄), επιμ. Ιω. Βλαχογιάννης, Αθήνα 1907, σ. 9-10 (εφεξής: Αρχείον 

Μακρυγιάννη / Ιστορικά έγγραφα). 
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«έθνος». Η φοβερή βία η οποία ασκήθηκε εναντίον των αντιπάλων δικαιολογείτο από 

την απόλυτη ανάγκη για την πραγματοποίηση του ανωτέρω στόχου159.  

Κομβικό ρόλο στους σχεδιασμούς αυτούς της Διοίκησης κατείχε ο Γκούρας, ο 

οποίος μετατράπηκε στον κεντρικό και τον πιο ισχυρό στρατιωτικό βραχίονά της στην 

επιχείρηση εξόντωσης των «αντιπατριωτών», των Πελοποννησίων προυχόντων και των 

οπλαρχηγών τους. Στις αρχές του επόμενου μήνα η κυβέρνηση τού στέλνει τον χιλίαρχο 

Αδάμ Δούκα για να τον ενημερώσει προφορικά και με άκρα μυστικότητα για το σχέδιο 

δράσης και του υπόσχεται γενναία χρηματοδότηση από τη νέα δόση του δανείου που 

επρόκειτο σύντομα να φτάσει 160  – τα μεγάλα προβλήματα ανεφοδιασμού των 

στρατευμάτων λόγω της δυσμενούς κατάστασης που είχε διαμορφωθεί είχαν οδηγήσει 

τους στρατιώτες του Γκούρα σε λεηλασίες και έκτροπα στην πόλη της Αθήνας161. Ο 

Κωλέττης, γενικός αρχηγός και ιθύνων νους της επιχείρησης,  για να τον παρακινήσει 

επικαλείται ακόμη και τον μεγιστάνα Βαρβάκη, ο οποίος μετά τη λήξη της επιχείρησης 

εναντίον των «ανταρτών» θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία της Εύβοιας, 

ενώ δεν παραλείπει συνεχώς να του υπενθυμίζει, στη συχνή αλληλογραφία που διατηρεί 

μαζί του, τα χρήματα του δανείου. Στις 13 Νοεμβρίου, επικεφαλής μιας δύναμης 3.000 

ανδρών συνοδεία των αρχηγών τους, διατάζεται να καταλάβει την Κόρινθο162. Στόχος 

της επιχείρησης ήταν η σύλληψη των Νοταράδων, προυχόντων του τόπου, και του 

Ανδρέα Λόντου, που βρισκόταν εκεί, και η διάλυση και ο προσεταιρισμός των ένοπλων 

σωμάτων τους, αποτελουμένων κυρίως από Ρουμελιώτες, χρησιμοποιώντας και 

χρηματικά ανταλλάγματα163. Ο Γκούρας κινείται ταχύτατα, αιφνιδιάζοντας τον Λόντο 

και τον Ιωάννη Νοταρά και παραβιάζοντας τις υποσχέσεις που τους είχε δώσει ότι δε θα 

εισέβαλε στις επαρχίες τους. Τον κατηγορούν ότι αθέτησε το «μπέσα πρε μπέσα», τον 

λόγο τιμής δηλαδή που έδιναν οι Ένοπλοι μεταξύ τους και έπρεπε να τον υποστηρίξουν 

και με τη ζωή τους ακόμα. Ο δε Νικηταράς του χρεώνει αφέλεια, καθώς παρασύρεται 

εύκολα από τον έναν και τον άλλον. Απέναντι στους Μοραΐτες ηγέτες που επικαλούνται 

τις παραδοσιακές αξίες και το δίκαιο του κόσμου των Ενόπλων, ο Γκούρας, ασχέτως της 

 
159 Βλ. Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, ό. π.,  σ. 186-192. 
160 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 322. 
161 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 321-322, 325-326 και Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 33, 24.12.1824, στο: 

Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 109. 
162 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 326-333, 341-343. 
163 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 334-335. 
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πολιτείας του, παρουσιάζεται ως ο υπερασπιστής της Διοίκησης και των Νόμων του 

Έθνους, που είναι ανώτεροι164. Η Διοίκηση από τη μεριά της τον στηρίζει συνεχώς, 

ηθικά και υλικά, ιδίως οι πιο αδιάλλακτοι Κωλέττης και Παπαφλέσσας, ενώ 

προσπαθώντας να διαλύσει και να προσεταιριστεί τα σώματα των «ανταρτών», τους 

αποκηρύσσει, τους αφαιρεί τους στρατιωτικούς βαθμούς και διακόπτει τη 

μισθοτροφοδοσία των σωμάτων τους, καλώντας παράλληλα του Ενόπλους να 

ενσωματωθούν στα στρατεύματα της Διοίκησης165. 

Μετά την κατάληψη της Κορίνθου προχωρεί στα ενδότερα της Κορινθίας, 

καταδιώκοντας τους Νοταράδες και τον Λόντο, καταλαμβάνοντας και λεηλατώντας τους 

τόπους τους: Άγιο Γεώργιο, Κουτζουμάδι, Κλημαντοκαίσαρι, κ.ά.166 Οι Μοραΐτες ηγέτες 

καταφεύγουν στα Τρίκκαλα και οι προσπάθειες του Γκούρα εστιάζονται εκεί. Οι 

πρόκριτοι και δημογέροντες της πόλης, φοβούμενοι τις λεηλασίες και τα έκτροπα των 

στρατιωτών του, δηλώνουν τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό του και την ευπείθειά 

τους προς τη Διοίκηση167. Ωστόσο, στη σύγκρουση που ακολουθεί η πόλη εν μέρει 

λεηλατείται, ιδίως το σπίτι των Νοταράδων, οι ίδιοι συλλαμβάνονται και μεταφέρονται 

στη Διοίκηση στο Ναύπλιο, ενώ ο Λόντος κατορθώνει να διαφύγει στα Καλάβρυτα. 

Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Γκούρας υποχρέωσε δια της βίας τον Σωτήρη Νοταρά να του 

υπογράψει έγγραφο υιοθεσίας με το οποίο τον όριζε γενικό κληρονόμο του! Η Διοίκηση 

δεν τον αφήνει να ολοκληρώσει το «έργο» του εκεί, διατάζοντάς τον να συνεχίσει 

γρήγορα την καταδίωξη των  «ανταρτών» Ζαΐμη και Λόντου168. Έτσι, συνεχίζει προς την 

Αχαΐα για να ενωθεί με τα ήδη επιχειρούντα εκεί κυβερνητικά στρατεύματα, 

διαπράττοντας στην πορεία του φοβερές λεηλασίες και καταστροφές169. 

Η σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε στην Κερπινή, οδήγησε στη λεηλασία 

της κωμόπολης από τους άνδρες του άλλου κυβερνητικού σώματος, ιδίως της περιουσίας 

των Ζαΐμηδων, ενώ οι τελευταίοι μαζί με τον Λόντο διέφυγαν προς την Ηλεία και 

αργότερα ζήτησαν άσυλο στο Μεσολόγγι, για να καταλήξουν τελικά ασφαλείς στον 

 
164 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π.., σ. 337, 347 και Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, ό. π.,  

σ. 177-179. 
165 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 345-351. 
166 Αρχείον Μακρυγιάννη / Ιστορικά έγγραφα, σ. 17-19 και Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 29, 10.12.1824, 

στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 107. 
167 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 351. 
168 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 358-360, 367 και Δ. Κατηφόρη, ό. π., σ. 358-359. 
169 Βλ. και Χρ. Περραιβός, Απομνημονεύματα Πολεμικά, Αθήνα 1836, τ. 2, σ. 50. 
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Κάλαμο, νησάκι της υπό αγγλική προστασία «Ιονίου Πολιτείας». Οι φοβερές λεηλασίες 

των στρατευμάτων του Γκούρα συνεχίστηκαν και στην περιοχή της Γαστούνης, όπου 

έμειναν άθικτα μόνο δύο σπίτια στα οποία διέμεναν Άγγλοι φιλέλληνες170. Η τεράστια 

περιουσία του προύχοντα Σισίνη λεηλατήθηκε, ενώ και ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει 

στον Κάλαμο171. Η γενικότερη αυτή κατάσταση αρπαγών, καταστροφών και λεηλασιών 

απ’ όπου περνούσαν τα ρουμελιώτικα στρατεύματα εις βάρος δυστυχώς και των αθώων 

κατοίκων ανάγκασε τη Διοίκηση να ζητήσει από τους στρατηγούς να ενεργήσουν για την 

επαναφορά της τάξεως172. Τα στρατεύματα του Κωλέττη συνέχισαν με την καταδίωξη 

των Δεληγιανναίων στη Γορτυνία, ενώ ήδη κατά τα τέλη του μήνα η όλη επιχείρηση είχε 

λήξει και στις αρχές του Ιανουαρίου οι περισσότεροι από τους «αντάρτες» βρίσκονταν 

υπό κράτηση στο Ναύπλιο. 

Είναι αξιοσημείωτο το πάθος με το οποίο ο Γκούρας αναλαμβάνει να φέρει εις 

πέρας την αποστολή του εναντίον των «ανταρτών» και το μένος με το οποίο τους 

καταδιώκει. Από την όλη δράση και συμπεριφορά του δείχνει σαν να είχε πάρει το 

ζήτημα προσωπικά, θεωρώντας πλέον τους «αντάρτες» και πρώην συντρόφους του 

περίπου προσωπικούς εχθρούς  του, επιδιώκοντας την εκμηδένισή τους173. Η στάση του 

αυτή ερμηνεύεται εν μέρει από την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Γκούρας. Ως 

Ρουμελιώτης, όπως και οι υπόλοιποι Ρουμελιώτες και οι Σουλιώτες, ανήκε στους 

«ανέστιους» της Επανάστασης, των οποίων οι τόποι, δηλαδή ο ζωτικός τους χώρος, είτε 

βρίσκονταν υπό τον οθωμανικό ζυγό (όπως π.χ. το Σούλι) είτε γειτνίαζαν με τις υπό 

οθωμανικό ζυγό περιοχές (όπως π.χ. η Ρούμελη) και ως εκ τούτου ήταν αμφίβολη η 

ενσωμάτωσή τους στο υπό σύστασιν ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με τους Μοραΐτες 

των οποίων η θέση ήταν πολύ περισσότερο διασφαλισμένη. Κατά συνέπεια, οι 

«ανέστιοι», μεταξύ των οποίων και ο Γκούρας, συνέδεαν την πολιτική και κοινωνική 

τους ύπαρξη με την εδραίωση της Διοίκησης και την εμπέδωση της νέας πολιτικής 

τάξης174. Και αυτός ήταν ίσως ο κύριος λόγος για τον οποίο επέδειξαν τέτοιο μένος 

 
170 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 502. 
171 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 371. 
172 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 386-387. Πρβλ. ΑΕΠ, τ. 7 (1973), σ. 112-113, τ. 8 (1974), σ. 121. 
173 Δ. Κατηφόρη, ό. π.,  σ. 360. Βλ. ενδεικτικά και Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 388, 392, 395-398, 401, 

416, 451, 458. 
174 Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, ό. π.,  σ. 179. 
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εναντίον των «ανταρτών». Η ταύτισή τους με τις επιταγές της Διοίκησης υπήρξε γι’ 

αυτούς ζωτικής σημασίας ζήτημα. 

Έτσι, όταν κατά τα τέλη του Δεκεμβρίου η Διοίκηση στο όνομα των 

«συμφερόντων της πατρίδας» και της «ενότητας του έθνους» εναντίον του εχθρού 

διαπραγματεύεται την αμνήστευση των «ανταρτών», ο Γκούρας, έχοντας συναίσθηση 

του μεγέθους των δεινών που τους είχε προξενήσει και του γεγονότος ότι η ισχύς του 

πήγαζε από την υποστήριξη της Διοίκησης, αισθάνεται έκθετος, αναλογιζόμενος τα 

σκληρά αντίποινα που ευλόγως θα αντιμετωπίσει εφόσον οι «αντιπατριώτες» 

ξαναέλθουν στο μέλλον στην εξουσία 175  και αντιδρά με σφοδρότητα. Οργισμένος, 

επιμένει για την παραδειγματική έως εξοντωτική τιμωρία τους και μετακυλίει τις ευθύνες 

για τη στάση του στη Διοίκηση, καθώς υπήρξε πιστό εκτελεστικό όργανο των εντολών 

της176. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του σε επιστολή του προς τους Κουντουριώτηδες, 

τον Κωλέττη, τον Παπαφλέσσα κ.ά., ανήσυχος για τη διαφαινόμενη απονομή χάριτος 

στους «αντάρτες»: 

«Αλλ’ ενώ επερίμενον να ιδώ εξολοθρεμένους και κρεμασμένους τους πιασθέντες και 

αποκηρυγμένους και εξωρισμένους τους φευγάτους εις όλην τους την ζωήν, […] βλέπω 

παρά πάσαν ελπίδα να ζητήτε […] να τους γλυτώσετε. […] Μ’ εβάλατε εις τούτον τον 

χορόν, για να με κάμετε εχθρόν με τους καλούς μου φίλους· και αφού τους έκαμα τόσα 

κακά, καθώς το γνωρίζετε κ’ εγώ και οι περί εμέ δικαίως, τώρα αρχινάτε και εσείς να 

τους συγχωράτε και επομένως να τους κάμνετε φίλους. Άρχισα κι’ εγώ πλέον να πέρνω 

[sic] μέτρα να σιγουράρω την φαμιλίαν μου εις της Ευρώπης κανένα μέρος και να 

φυλάξω το κεφάλι μου…» 

Και σε άλλη επιστολή του προς τον Πρόεδρο Γ. Κουντουριώτη συμπληρώνει: 

«Γέρο Κουντουριώτη! Εσύ με έβαλες εις τούτον τον χορόν![…] Κύτταξε καλά! Εσύ 

αύριον πηγαίνεις στο νησί σου, και δεν σε μέλει! Εμένα, όμως, […] θα μου δώσουν το 

κεφάλι στο χέρι μου» 177. 

Τελικά, λίγο αργότερα, στις 28 Μαΐου του 1825, η Διοίκηση, υπό το βάρος του 

επελαύνοντος Ιμπραήμ πασά και της κρισιμότητας της κατάστασης, παραχώρησε γενική 

 
175 Πρβλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 473. 
176 Αναλυτικότερα βλ. Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, ό. π.,  σ. 179-184. 
177 Επιστολές του Γκούρα στις 24/12/1824 και 7/1/1825, όπως παρατίθενται στο: Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, 

σ. 204, σημ. 64. 
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αμνηστία  στους «αντάρτες». Ο Γκούρας, που με τόση σφοδρότητα τους είχε καταδιώξει 

και ζητούσε τη σκληρότατη τιμωρία τους, θα αναγκαστεί και αυτός να συμβιβαστεί με 

τις εξελίξεις. Σε επιστολή του που έστειλε τον επόμενο χρόνο προς τον άλλοτε 

«αντάρτη» Κανέλλο Δεληγιάννη, εμφανιζόταν πιο σώφρων και, κατά κάποιον τρόπο, 

μετανιωμένος για τη συμβολή του στα όσα φοβερά είχαν προηγηθεί καθώς και για την εν 

γένει στάση και συμπεριφορά του, αναφέροντάς του χαρακτηριστικά σε ένα πνεύμα 

συμφιλίωσης: 

«Απάται ιδιοτελών ίσως και κακοτρόπων διάφοροι κεκαλυμέναι όλαι με το απατηλόν 

ένδυμα της στερεώσεως τάχα και υπερασπίσεως των καθεστώτων της πατρίδος νόμων, 

όλα ταύτα ίσχυσαν, κατά δυστυχίαν και τούτο της πατρίδος, να κινήσουν πατριώτας κατά 

πατριωτών και εκ της αντιπράξεως να γεννηθούν κάκιστα αποτελέσματα»178. 

 

5.3. Το στίγμα: Η δολοφονία του Οδυσσέα 

Κατά τη διάρκεια των θλιβερών γεγονότων του β΄ εμφυλίου ο Ανδρούτσος 

βρισκόταν απομονωμένος και ψυχολογικά καταβεβλημένος στη σπηλιά του στον 

Παρνασσό. Ο παραγκωνισμός του από τη Διοίκηση, η απροθυμία της να τον αξιοποιήσει 

ως επικεφαλής μιας νέας αντιοθωμανικής εκστρατείας και η συνακόλουθη μη 

χρηματοδότησή του που οδήγησε στην εγκατάλειψή του από πολλούς από τους 

συντρόφους του τον είχαν οδηγήσει σε πολιτικό αλλά και ψυχολογικό αδιέξοδο. Την 

ψυχολογική του κατάρρευση είχαν επιτείνει και οι απόπειρες δολοφονίας που είχαν γίνει 

εναντίον του, αλλά και το επεισόδιο με τον μισθοδότη Ιωάννη Μελά κατά το οποίο η 

κυβέρνηση είχε αρνηθεί να του αναγνωρίσει μισθούς ύψους 12.500γροσίων για τους 

στρατιώτες του, αναγκάζοντάς τον να καλύψει τις δαπάνες με προσωπικά του έξοδα. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, τον Αύγουστο του 1824 είχε ανοίξει για ακόμα μία φορά 

διαύλους επικοινωνίας με τους Οθωμανούς της Εύβοιας, σε μια προσπάθειά του να 

«εκβιάσει» τη Διοίκηση179. Οι συνεννοήσεις  αυτές που γίνονταν όλο και πιο έντονες 

καθώς η απομόνωσή του εντεινόταν είχαν προκαλέσει προβληματισμό ανάμεσα σε 

πολλούς οπλαρχηγούς και κυρίως είχαν επιβεβαιώσει τις υποψίες και τους φόβους της 

Διοίκησης εναντίον του και, λειτουργώντας ως ένας φαύλος κύκλος, έκαναν τη στάση 

 
178 Όπως παρατίθεται στο: Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, ό. π.,  σ. 204. Πρβλ.και 

την απάντηση του Δεληγιάννη στο: Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 493. 
179 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 98-99 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 6, σ. 793-794. 
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της απέναντί του όλο και πιο εχθρική. Οι σχέσεις του με τη Διοίκηση είχαν επιδεινωθεί 

και από την πρόθεσή του τον Οκτώβριο, κατά τις αρχές του β΄ εμφυλίου, να την πλήξει 

στρατιωτικά, επικεφαλής Ρουμελιωτών και συνεργαζόμενος με Πελοποννήσιους 

οπλαρχηγούς, επιχείρηση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω επίθεσης των 

Οθωμανών στο Ζητούνι180. Το μίσος του εναντίον των πολιτικών, των «καλαμαράδων» 

όπως τους αποκαλούσε, και ιδιαίτερα εναντίον του Κωλέττη και του Μαυροκορδάτου – 

για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι από ένα σημείο και έπειτα σχεδίαζαν 

την εξόντωσή του – τον είχε κυριεύσει. Το μίσος του αυτό και η απογοήτευσή του είχαν 

ενταθεί περεταίρω ύστερα από την παράδοση του Κολοκοτρώνη και τη σύλληψη και 

φυλάκιση των «ανταρτών» από τη Διοίκηση τον Ιανουάριο του 1825. 

Τα πράγματα οξύνθηκαν ιδιαίτερα τον Φεβρουάριο, όταν με αφορμή μια 

διαφορά που είχε με τους Αθηναίους δημογέροντες απείλησε να εισβάλει και να 

λεηλατήσει την Αθήνα, με τη συνδρομή επίσης τριακοσίων περίπου Οθωμανών που του 

είχε διαθέσει ο Ομέρ πασάς της Εύβοιας. Η διαμάχη αφορούσε στο ποσόν των 15.000 

γροσίων ή 20.000 ταλλήρων που είχε δαπανήσει κατά το παρελθόν για τον 

ανεφοδιασμό του φρουρίου με σιτάρι και ζητούσε τώρα να του επιστραφεί. Οι 

δημογέροντες τον παρέπεμπαν στη Διοίκηση με τη δικαιολογία ότι σε αυτήν ανήκε 

πλέον το κάστρο181. Στο μεταξύ, ήδη από τις 20 Ιανουαρίου, ανήσυχοι από διάφορες 

πληροφορίες που είχαν για συνεννοήσεις του με τους Οθωμανούς της Εύβοιας182 και 

για στρατολόγηση που έκανε στην Ανατολική Στερεά, φοβούμενοι επικείμενη εισβολή 

του στην Αττική, είχαν ενημερώσει σχετικά τη Διοίκηση και τον Γκούρα183. Τα ίδια, αν 

και πιο αόριστα, βεβαίωνε λίγες ημέρες αργότερα και ο Πανουργιάς, ο οποίος, 

κινούμενος από αισθήματα φιλικά προς τον Οδυσσέα, προσπαθούσε να μεσολαβήσει 

υπέρ του, ζητώντας από τον Γκούρα να παρέμβει για να του χορηγήσει η Διοίκηση τη 

διαταγή στρατολογίας που εκείνος επεδίωκε και που του την αρνούνταν τόσον καιρό, 

ειδάλλως ο Οδυσσέας «θα προξενήση μεγάλον κακόν εις το έθνος μας». Η 

πρωτοβουλία αυτή του Πανουργιά προκάλεσε την οργισμένη και πολύ σκληρή 

 
180 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 390 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ., τ. 6, σ. 800. 
181 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, σ. 59. Για τη σχετική αλληλογραφία, βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 94-98. Πρβλ 

και Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 42, 18.2.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 126-128. 
182 Για τις συνεννοήσεις αυτές μεταξύ Οδυσσέα και Οθωμανών, βλ. S. Ilicak, ό. π., σ. 249-252. 
183 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 403, 407. Πρβλ. και Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 37, 21.1.1825, στο: 

Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 115-117. 
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αντίδραση του γιου του Νάκου, ο οποίος τον κάλεσε να μην παρασύρεται και να κόψει 

κάθε σχέση και επαφή με αυτόν τον «Τουρκολάτρη» και «προδότην της πατρίδος»184. 

Μετά από την επί μερικούς μήνες άκαρπη ανταλλαγή επιστολών, στις 13 Φεβρουαρίου 

τους επέδωσε τελεσίγραφο πέντε ημερών για να του επιστρέψουν το ποσόν και τον 

ιατρό-χειρουργό του που ήταν στην πόλη ειδάλλως, όπως τους διεμήνυσε, «θα στείλω 

να σας κάψω ταις ελαιαίς και τα σπαρτά». Οι δημογέροντες τον παρέπεμψαν και πάλι 

στη Διοίκηση 185  και ταυτόχρονα ειδοποίησαν τον Γκούρα, που βρισκόταν στην 

Πελοπόννησο, να σπεύσει για να αντιμετωπίσει την απειλή, ενώ ο Οδυσσέας, μετά από 

τις άκαρπες προσπάθειές του, αποχώρησε από τα όρια της Αττικής στις 2 Μαρτίου 

παίρνοντας μαζί του πολλά βόδια, πρόβατα και κάποιους αιχμαλώτους186. 

Η Διοίκηση αντέδρασε άμεσα. Στις 20 Φεβρουαρίου, ανήσυχη για τις εξελίξεις 

και για να αντιμετωπίσει την επικείμενη εισβολή των Οθωμανών και του Οδυσσέα στην 

Ανατολική Στερεά, διόρισε τον Γκούρα Γενικό Αρχηγό των όπλων της Ανατολικής 

Ελλάδος, που αριθμούσαν συνολικά περί τους 6.000 άνδρες, και τον διέταξε να μεταβεί 

άμεσα στην περιοχή για να οργανώσει την άμυνά της187. Μέχρι τότε, εκείνος παρέμενε 

με τα στρατεύματά του στην περιοχή της Ηλείας, καθώς είχε ζητήσει και ανέμενε από τη 

Διοίκηση να του δώσει εντολή για να αναλάβει τις επιχειρήσεις της πολιορκίας του 

φρουρίου των Πατρών, που επί μακρόν βρισκόταν σε οθωμανικά χέρια188. Ο Γκούρας 

κατευθύνθηκε προς την Αθήνα και αφού προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τον 

ανεφοδιασμό του κάστρου αναχώρησε για τη Λιβαδειά, με ενδιάμεσο σταθμό τις 

Πλαταιές, ξεκινώντας την καταδίωξη του Οδυσσέα και των Οθωμανών που επιχειρούσαν 

μαζί του. Από τη Λιβαδειά εξέδωσε προκηρύξεις με τις οποίες κατήγγειλε τον 

«Τούρκον» Οδυσσέα και καλούσε τον λαό της Ανατολικής Στερεάς να ενισχύσει τα 

στρατεύματα της Διοίκησης.  

Η καταδίωξη του Οδυσσέα συνεχίστηκε στις επαρχίες της Ανατολικής Στερεάς 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, με τον Γκούρα να επισημαίνει διαρκώς στη Διοίκηση 

 
184 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 411-413, 417. 
185  Θα ήταν εντελώς ανεδαφικό ο Οδυσσέας να ήλπιζε στην αναγνώριση της οφειλής αυτής από τη 

Διοίκηση και ειδικότερα από τον Κωλέττη και αυτό το γνώριζε καλά. 
186 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 99, Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, σ. 59. Βλ. και Μπ. Άννινος, ό. π., σ. 59-61. 
187 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 419-421. Πρβλ. ΑΕΠ, τ. 8 (1974), σ. 146. 
188 Ενδεικτικά βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 388, 392, 394, 396, 399, 403, 406 και Δ. Σουρμελής, ό. π., 

σ. 98. Η επιχείρηση αυτή ματαιώθηκε εξαιτίας των δραματικών εξελίξεων που ακολούθησαν στα μέτωπα 

του πολέμου μετά από την απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο τον Φεβρουάριο του 1825. 
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την τραγική έλλειψη προμηθειών από την οποία μαστιζόταν το στράτευμα. Η 

αποφασιστική σύγκρουση των δύο πλευρών έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 

στην περιοχή των Λιβανατών, τόπο καταγωγής του πατέρα του Οδυσσέα, όπου είχαν 

στρατοπεδεύσει οι Οθωμανοί189. Η ασθενέστερη αριθμητικά οθωμανική δύναμη υπέστη 

δεινή ήττα και τα υπολείμματά της οχυρώθηκαν πολιορκούμενα τις επόμενες ημέρες 

στους Λιβανάτες, ενώ η Διοίκηση συνέχαιρε τον Γκούρα για τις επιτυχίες του εναντίον 

των Οθωμανών και του «κακόβουλου Προδότη της Πατρίδος»190. Τελικά ο Οδυσσέας, 

ερχόμενος σε διαπραγματεύσεις με τον Κριεζώτη και τον Γκούρα, πείστηκε από τα λόγια 

τους και από τις εγγυήσεις που του έδωσαν για τον σεβασμό της ζωής και της τιμής του. 

Βλέποντας ότι η τακτική του είχε φτάσει στα όριά της, έχοντας δημιουργήσει πάρα 

πολλούς εχθρούς και έχοντας εμπιστοσύνη στο επί πολλά χρόνια πρωτοπαλίκαρό του 

Γκούρα, αποφάσισε στις 7 Απριλίου να παραδοθεί μαζί με αρκετούς άνδρες που είχε υπό 

τις οδηγίες του 191 . Με τη μεσολάβηση του Γκούρα στη Διοίκηση, προσέβλεπε 

ενδεχομένως σε μια δίκαιη δίκη, με την οποία θα μπορούσε να λήξει το όλο ζήτημα και 

να επανενταχθεί στις επαναστατικές δυνάμεις. 

Κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής του απολάμβανε μια σχετική ελευθερία, 

τεχνηέντως όμως απομονώθηκε σιγά σιγά αφότου απομακρύνθηκαν οι άνδρες της 

συνοδείας του. Μάλιστα είχε ζητήσει να μεταβεί και να εγκατασταθεί ξανά στη σπηλιά 

του στον Παρνασσό, πράγμα που του επέτρεψε ο Γκούρας δίνοντάς του δέκα άνδρες του 

υπό τον Παπακώστα – τον μετέπειτα έναν από τους δολοφόνους του – για να τον 

συνοδεύσουν εκεί. Με τον τρόπο αυτό ο Γκούρας και η Διοίκηση προσέβλεπαν 

ενδεχομένως να πάρουν τον έλεγχο της σπηλιάς, όπου φημολογείτο ότι ο Οδυσσέας είχε 

κρύψει τους πολύτιμους θησαυρούς του. Το εγχείρημα αυτό απέτυχε μιας και ο 

Οδυσσέας αντιλήφθηκε την παγίδα και σε συνεννόηση με τον γαμπρό του Trelawny δεν 

επέτρεψαν την είσοδο των ανδρών του Γκούρα σε αυτήν192. Έτσι, και ενώ οι συνθήκες 

της κράτησής του μέρα με τη μέρα επιδεινώνονταν, μεταφέρθηκε στη μονή Δομπούς 

στην Πέτρα της Βοιωτίας για να κρατηθεί εκεί, ενώ ταυτόχρονα ο Γκούρας αναχώρησε 

 
189 ΑΕΠ, τ. 19 (2001), σ. 120-121. 
190 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 433, 437. 
191 Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 55, 14.4.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 142-143. 

Αναλυτικότερα για τα γεγονότα της καταδίωξης του Οδυσσέα από τα στρατεύματα της Διοίκησης κατά 

την περίοδο Μαρτίου-αρχών Απριλίου 1825, βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 99-113 και Μπ. Άννινος, ό. π., σ. 

66-83. 
192 Τα κατάφεραν αργότερα, μετά τον θάνατο του Οδυσσέα, αλλά δεν βρήκαν τίποτε πολύτιμο εκεί. 
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για τη Φωκίδα για να αντιμετωπίσει μια νέα οθωμανική δύναμη που ετοιμαζόταν να 

εισβάλει στα Σάλωνα.  

Και από εκεί όμως ο Γκούρας κατά τα τέλη του Απριλίου διέταξε τη μεταγωγή 

του στο φρούριο της Ακρόπολης για μεγαλύτερη ασφάλεια, υποστηρίζοντας σε αναφορά 

του προς τη Διοίκηση ότι είχε προβεί σε ενέργειες και συνεννοήσεις με άλλους Ενόπλους 

για να τον βοηθήσουν να αποδράσει· και ενδεχομένως δεν είχε εντελώς άδικο, μιας και 

όταν ο Καραϊσκάκης, ο Κώστας Μπότσαρης και άλλοι Σουλιώτες οπλαρχηγοί έμαθαν τα 

περί κράτησής του, όντες παλιοί φίλοι και σύντροφοί του αλλά και από αντιπάθεια προς 

τον Γκούρα, έσπευσαν στην περιοχή ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ο Καραϊσκάκης 

μάλιστα, βρίζοντας τον Γκούρα, κινήθηκε πιο δυναμικά προσπαθώντας να την επιβάλει 

δια των όπλων, κίνηση που ο Γκούρας εγκαίρως πληροφορήθηκε και με έντεχνο τρόπο 

απέφυγε. Έτσι, και ενώ το κλίμα είχε ήδη βαρύνει εναντίον του Οδυσσέα, μεταφέρθηκε 

σιδηροδέσμιος στην Αθήνα, όπου ο λαός της πόλης του επεφύλαξε εξευτελιστική 

υποδοχή, αντιμετωπίζοντάς τον ως προδότη. Εκεί, στον Γουλά, τον φράγκικο πύργο της 

Ακρόπολης, κρατήθηκε υπό άθλιες συνθήκες μέχρι και τις αρχές του Ιουνίου, οπότε και, 

κατόπιν παρασκηνιακών διεργασιών που παραμένουν εν μέρει σκοτεινές, αποφασίστηκε 

και εκτελέστηκε η δολοφονία του, τη νύχτα της 4ης προς 5η Ιουνίου 1825 193. 

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης των 

συνθηκών του θανάτου του. Οι θύτες προέβαλαν την εκδοχή της αποτυχημένης 

απόπειρας απόδρασής του από τον πύργο, με τον θάνατό του να προήλθε από την εξ 

ατυχήματος πτώση του στο λιθόστρωτο δάπεδο του ναού της Απτέρου Νίκης, γι’ αυτό 

και είχαν δέσει το σώμα του με ένα κομμένο σκοινί. Ο ιατροδικαστής Κάρολος Βιτάλης, 

υποστηρίζοντας εμμέσως την εκδοχή αυτή, βεβαίωσε την επόμενη μέρα «τον θάνατον, 

άξιον εις κακούργον προδότην της πατρίδος»194. Ο Μαμούρης, ο οποίος είχε την εντολή 

να τον φυλάει, έστειλε την ίδια ημέρα αναφορά195 στον Γκούρα ανακοινώνοντάς του 

δήθεν συντετριμμένος τα περί της απόδρασης και του θανάτου του Οδυσσέα 196 . Η 

Εφημερίς Αθηνών δημοσίευσε λακωνικά την είδηση του θανάτου του στην τελευταία 

 
193 Αναλυτικότερα γι’ αυτούς τους δύο περίπου μήνες της κράτησής του καθώς και για τα σχετικά με τον 

θάνατό του βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 261-267 («Ανάμνησις Αντωνίου Γεωργαντά»), Μπ. Άννινος, 

ό. π., σ. 91-106 και Γ. Μπενέκος, ό. π., σ. 455-462, 474-483. 
194 Για τη ιατροδικαστική έκθεση, βλ. Μπ. Άννινος, ό. π., σ. 105-106. 
195 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 463. 
196  Του γράφει περίλυπος: «Εγώ είμαι εις μεγάλην απορίαν και λύπην και η φαμελιά σου είναι 

απαρηγόρητη· εγώ τι να κάμω δεν ηξεύρω από την στενοχώριαν μου.» 
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σειρά της τελευταίας σελίδας του φύλλου της 5ης Ιουνίου ως εξής: «Σήμερον ετελείωσε 

τον δρόμον της ζωής του ο Οδυσσεύς Ανδρίτζου». Στις 9 Ιουνίου επανήλθε με ένα 

αναλυτικότερο χολερικό δημοσίευμα, αναπαράγοντας την επίσημη εκδοχή της 

απόδρασης197. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι εξαρχής η επίσημη εκδοχή του θανάτου του δεν έγινε 

πιστευτή. Όλοι οι ιστορικοί της εποχής, ακόμη και αυτοί που δεν συμπαθούσαν τον 

Οδυσσέα, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης, δεν διαφωνούν σχετικά με τα βασικά στοιχεία 

της υπόθεσης 198 . Ο φόνος εκτελέστηκε διά στραγγαλισμού, ενώ του θανάτου 

προηγήθηκε άγριος βασανισμός, με σκοπό προφανώς να αποκαλύψει το μέρος όπου ήταν 

κρυμμένοι οι θησαυροί του, και ακολούθησε ρίψη του σώματός του από τον Γουλά. 

Ηθικός αυτουργός της δολοφονίας θεωρήθηκε ο Γκούρας σε συνεννόηση με τη Διοίκηση 

και ειδικότερα, ενδεχομένως, με τον κατεξοχήν εχθρό του Οδυσσέα, τον Κωλέττη. Η 

προοπτική μιας δίκης είχε απορριφθεί λόγω των δραματικών περιστάσεων της εποχής, 

καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε πιθανότατα να δημιουργήσει μεγαλύτερο πολιτικό 

πρόβλημα στη Διοίκηση – ο Οδυσσέας είχε ακόμη πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα στους 

Ενόπλους και στον λαό. Φυσικοί αυτουργοί υπήρξαν ο Μαμούρης, υποφρούραρχος και 

εντολοδόχος του Γκούρα, με το πρωτοπαλίκαρό του τον Παπακώστα και τον λεγόμενο 

Μήτρο της Τριανταφυλλίνας. Κατά τον Γεωργαντά, αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων, 

αυτός ο τελευταίος κυρίως – θανάσιμος εχθρός του Οδυσσέα καθώς, όπως αναφέρεται, 

είχε υποστεί ξυλοδαρμό παλιά από αυτόν και επιπλέον είχε αποπειραθεί και άλλη στιγμή 

να τον δολοφονήσει – βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του, παρασύροντας με δόλο 

στην απόφαση αυτή τόσο τον Γκούρα, που όπως υποστηρίζει, δεν επιθυμούσε τον 

θάνατό του, όσο και τη Διοίκηση, που σκόπευε να τον αμνηστεύσει199. 

Κλείνοντας την αναφορά σε αυτό το δραματικό γεγονός της Ελληνικής 

Επανάστασης, αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του 

Μακρυγιάννη που παρουσιάζει έναν διάλογο μεταξύ αυτού και του Γκούρα, λίγο πριν 

από τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της γ΄ πολιορκίας της Ακροπόλεως. Ο 

εξομολογητικός τόνος του και τα όσα λέγονται είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά για το πώς 

 
197 Βλ. Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 66-67, 5.6.1825 και 68, 9.6.1825 στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. 

π., σ. 179-180. 
198 Για μια ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων από τις εκδοχές αυτές των ιστορικών, βλ. Μπ. Άννινος, ό. π., 

σ. 99-101. 
199 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 265-266 («Ανάμνησις Αντωνίου Γεωργαντά»). 
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ένιωθε ο αγωνιστής ύστερα από την ιταμή αυτή πράξη του, που έκτοτε τον στιγμάτισε 

για πάντα: 

« “Σου βάλαν υποψίες οι απατεώνες ότι θα σε σκοτώσω μ’ απιστιά εξαιτίας του Δυσσέα, 

οπού τον σκότωσες. Αδελφέ, δεν έπρεπε να γένη αυτό εις τον ευεργέτη σου, και ναρθή 

από σένα. Τώρα έγινε. Θυμήσου πόσα σου είπα εις την Αγόργιανη· ότι θα μας βάλουν να 

σκοτώνωμεν ένας τον άλλον. Τότε μ’ άκουσες, δεν τόκαμες· ύστερα έγινε. […]” 

Δάκρυσαν τα μάτια του του καϊμένου· τον έτυπτε η συνείδησή του δια το κάμωμα 

οπούκαμεν εις τον Δυσσέα. Μου είπε· “Αν ζήσω κ’ έβγω έξω, δεν θέλω ματαξέρη από 

αυτούς τους μπερμπάντες. Και τα χρήματα, μου είπε, – καταγίνομαι να φκειάσω την 

διαθήκη μου και θα κάμω σκολειά κι’ άλλα καλά δια την πατρίδα. Και θ’ αφήσω όλων 

εσάς το μερίδιόν σας. – Να ζήσης να τα χαρής, αδελφέ, και να κάμης καλά πράματα δια 

την πατρίδα, να βγάλης αυτόν τον λεκέ από πάνου σου, ότι όποιος σ’ έχει φίλο 

λυπάται”»200. 

 

 

 

  

 
200 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 199-200. 
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ΣΤ΄ Κεφάλαιο 

Γενικός Αρχηγός των όπλων της Ανατολικής Ελλάδος 

6.1. Στρατιωτική και πολιτική δράση 

Το 1825 η Επανάσταση είχε ήδη εισέλθει σε φάση βαθιάς κρίσης. Η Διοίκηση, 

παραλυμένη από τους εμφυλίους πολέμους και τις συνέπειές τους, οικονομικές και 

άλλες, είχε σταθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις συντονισμένες 

τουρκοαιγυπτιακές επιχειρήσεις. Στην Πελοπόννησο η καταστροφική επέλαση του 

Ιμπραήμ συνεχιζόταν, ενώ στο κέντρο της Δυτικής Στερεάς, το Μεσολόγγι, είχε 

ξεκινήσει η στενή πολιορκία από τα στρατεύματα του Κιουταχή. Αλλά και στο μέτωπο 

της Ανατολικής Στερεάς τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. 

Εκεί, έχοντας πείσει τη Διοίκηση για τις ικανότητές του να αντιμετωπίσει την 

οθωμανική εισβολή, είχε διοριστεί από τις 20 Φεβρουαρίου 1825 ο Γιάννης Γκούρας ως 

Γενικός Αρχηγός των όπλων της Ανατολικής Ελλάδος, ενώ στις 7 Μαΐου το αξίωμά του 

συμπληρώθηκε και με τις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή των στρατευμάτων 

αυτών201. Κατά το πρώτο διάστημα των επιχειρήσεων είχε αντιμετωπίσει νικηφόρα τους 

Οθωμανούς και επιπλέον είχε εξουδετερώσει οριστικά τον απρόβλεπτο Οδυσσέα 

Ανδρούτσο. Στις αρχές Απριλίου όμως, μια νέα οθωμανική εισβολή από τη Φωκίδα τον 

ανάγκασε να κινηθεί προς τα εκεί για να υπερασπιστεί την πόλη των Σαλώνων. Αφού 

την κατέλαβε, οχυρώθηκε στη θέση Πέντε Όρνεα (ή Πεντώρη) μαζί με τον Νάκο 

Πανουργιά, τον Δήμο Σκαλτσά και εξακόσιους άνδρες, για να αντιμετωπίσει την κατά 

πολύ ισχυρότερη οθωμανική στρατιά που πλησίαζε.  Στη μάχη που ακολούθησε στις 4 

Μαΐου, τόσο η προχειρότητα του σχεδιασμού όσο και η αριθμητική αδυναμία του 

στρατεύματος και η βιασύνη των ανδρών του Πανουργιά, οδήγησαν τις ελληνικές 

δυνάμεις σε δεινή ήττα. Επιπλέον, η άτακτη υποχώρησή τους άνοιξε τον δρόμο στους 

Οθωμανούς για να καταλάβουν αιφνιδιαστικά τα Σάλωνα, το δεύτερο μεγάλο κέντρο 

της Ανατολικής Στερεάς, και να προβούν σε εκτεταμένες σφαγές, αιχμαλωσίες και 

λεηλασίες στην πόλη202. 

 
201 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 447-451. 
202 ΑΕΠ, τ. 19 (2001), σ. 123-125, Χρ. Περραιβός, ό. π., τ. 2, σ. 52-55, Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 3, σ. 232-

233 και Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 2, σ. 62. 
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Τις επόμενες ημέρες οι Οθωμανοί κατέστρεψαν επίσης το Λιδορίκι και τη 

Δεσφίνα, ενώ το Δίστομο σώθηκε χάρις στην έγκαιρη άφιξη των ρουμελιώτικων 

στρατευμάτων από την Πελοπόννησο υπό τον Καραϊσκάκη. Κατά τους δύο μήνες που 

ακολούθησαν οι μικρής κλίμακας επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν γύρω από την πόλη των 

Σαλώνων χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα203. Η στασιμότητα του μετώπου και τα 

μεγάλα προβλήματα στον ανεφοδιασμό οδήγησαν στη μετακίνηση πολλών ελληνικών 

σωμάτων, που είχαν σπεύσει προς ενίσχυσιν των δυνάμεων του Γκούρα, σε άλλα 

μέτωπα. Η στασιμότητα διακόπηκε προς στιγμήν στις 17 Ιουλίου, όταν οι Οθωμανοί 

επεχείρησαν να προσβάλουν αιφνιδιαστικά τις ασθενείς ελληνικές δυνάμεις που 

βρίσκονταν οχυρωμένες στη μονή του προφήτη Ηλία και σε άλλες κοντινές θέσεις. Η 

έφοδος αντιμετωπίστηκε με σχετική επιτυχία και παρά τις ελληνικές ενισχύσεις που 

κατέφθασαν και οχυρώθηκαν επίσης στο Σερνικάκι και στον άγιο Γεώργιο, οι 

επιχειρήσεις περιήλθαν και πάλι σε στασιμότητα. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από τις 

τραγικές ελλείψεις, καθώς μισθοί, τρόφιμα και πολεμοφόδια δεν είχαν σταλεί επί επτά 

μήνες από τη Διοίκηση, αναγκάζοντας τους Ενόπλους να ζουν κυρίως από τη λεηλασία. 

Η έγγραφη διαμαρτυρία των στρατηγών του στρατοπέδου των Σαλώνων  προς τη 

Διοίκηση στις 16 Σεπτεμβρίου – πλην του Γκούρα που από τον Αύγουστο βρισκόταν 

δυσαρεστημένος στην Αθήνα – δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα204. Τον Οκτώβριο, και 

καθώς ενόψει του χειμώνα οι ελληνικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να αποσυρθούν στον 

Ελικώνα, οι Οθωμανοί, νομίζοντας ότι κατέφθαναν ελληνικές ενισχύσεις, εγκατέλειψαν 

αιφνιδιαστικά τα Σάλωνα και αποσύρθηκαν στο Ζητούνι. Η απροσδόκητη 

ανακατάληψη των Σαλώνων από τις ελληνικές δυνάμεις ήταν και αυτή πρόσκαιρη, 

καθώς σύντομα οι δραματικές εξελίξεις στο υπό ασφυκτική πολιορκία Μεσολόγγι τις 

ανάγκασαν να σπεύσουν προς τα εκεί205. Η σχεδόν οκτάμηνη εκστρατεία του Γκούρα 

στην Ανατολική Στερεά έκλεινε με φτωχά αποτελέσματα, πράγμα το οποίο είχε 

προκαλέσει τη δυσαρέσκεια και τις επικρίσεις πολλών προς το πρόσωπό του206. Ο ίδιος 

ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος, σε σημείο που να είχε ζητήσει ακόμα από τη Διοίκηση 

 
203 D. Dakin, Ο Αγώνας των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία.1821-1833, μτφ. Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Αθήνα 

1983, σ. 180. 
204 Βλ. Χρ. Περραιβός, ό. π., τ. 2, σ. 62-67. 
205 Αναλυτικότερα βλ. Χρ. Περραιβός, ό. π., τ. 2, σ. 56-74. 
206 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 454-456,468. Για ορισμένες ενδιαφέρουσες όψεις της εκστρατείας που 

περιγράφει ο Humphreys στο χρονικό του, βλ. Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, σ. 277-283. 
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να τον απαλλάξει από την αρχιστρατηγία, καθώς αντιμετώπιζε εκτεταμένη αταξία στο 

στρατόπεδο, λιποταξίες και απειθαρχία προς το πρόσωπό του από αρκετούς 

οπλαρχηγούς, Ρουμελιώτες και ιδιαίτερα Σουλιώτες που τον καταφρονούσαν207. Όπως 

παρατηρεί και ο Humphreys «ο Καραϊσκάκης και οι περήφανοι Σουλιώτες δεν 

ανέχονταν να εκτελούν τις διαταγές ενός νεόπλουτου, χωρίς ικανότητες»208. 

Στο σημείο αυτό και με αφορμή το μεγάλο πρόβλημα ανεφοδιασμού και τις 

βασικές ελλείψεις που αντιμετώπιζαν τα στρατεύματα το 1825209, είναι χρήσιμο να 

αναφερθούν παρενθετικά ορισμένα στοιχεία για τη δραματική κατάσταση στην οποία 

είχαν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά κατά την περίοδο εκείνη, καθώς ο Γκούρας 

σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με το ζήτημα αυτό. Η κατασπατάληση των δανείων από 

τη Διοίκηση για την επικράτησή της κατά την εμφύλια σύγκρουση που είχε προηγηθεί 

είχε αδειάσει τα δημόσια ταμεία, ενώ η γενικότερη αποδιοργάνωση είχε δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για την καταστροφική επέλαση των στρατευμάτων του Ιμπραήμ και 

του Κιουταχή, καθώς είχε καταστήσει αδύναμη και αναποτελεσματική κάθε 

προσπάθεια αναχαίτισής τους. Απολύτως ενδεικτική για αυτή την κατασπατάληση είναι 

η περίπτωση του Γκούρα. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος, η Διοίκηση τον χρηματοδοτούσε με το υπέρογκο ποσόν των 

600.000 γροσίων κατά μήνα για 12.000 άνδρες – βάσει των διαταγών στρατολογίας που 

είχε – ενώ στην πραγματικότητα υπό την υπηρεσία του βρίσκονταν μόνο 3.000 άνδρες 

περίπου – η πρακτική αυτή ήταν συνήθης μεταξύ των οπλαρχηγών της περιόδου210. 

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρούσε και ο Μακρυγιάννης για τον Γκούρα «τον έναν εις 

την πλερωμή τον κάνει δέκα»211. Αναφέρεται ακόμη ότι παρακρατούσε καταχρηστικά 

τους μισθούς των στρατιωτών του και, όταν η Διοίκηση καθυστερούσε τις πληρωμές, 

εξωθούσε τους άνδρες του σε λεηλασία των τοπικών πληθυσμών 212 . Ο 

Παπαρρηγόπουλος υποστηρίζει επίσης ότι, ακόμη και αν δεν ελάμβανε στην 

πραγματικότητα καθ’ ολοκληρίαν την αμοιβή αυτή, το ύψος των συνολικών απολαβών 

του από τη Διοίκηση ανερχόταν σε ένα δυσθεώρητο ποσόν πολλών εκατοντάδων 

 
207 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 114 και Χρ. Περραιβός, ό. π., τ. 2, σ. 51-52. 
208 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, σ. 279. 
209 Ενδεικτικά βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 427, 429-431, 433-440. 
210 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 456. 
211 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 142. 
212 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 4, σ. 278 και σημ. 9. 
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χιλιάδων γροσίων, δαπάνες που ξεπερνούσαν ακόμη και αυτές της χρηματοδότησης του 

ελληνικού στόλου, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές λόγω του υψηλού κόστους 

λειτουργίας του 213 . Η περίπτωση του Γκούρα αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 

κακοδιαχείριση των δημοσίων οικονομικών και ερμηνεύει ως ένα βαθμό την κρίση την 

οποία πέρασε η Επανάσταση την περίοδο 1824-1827. 

Η κρίσιμη και δυσμενής συγκυρία στην οποία είχε περιέλθει η Επανάσταση 

κατά το 1825 οδήγησε επιτακτικά στην αναζήτηση εξωτερικής προστασίας214 και κατά 

συνέπεια στη σύμπηξη, αρχικά χαλαρή, των πρώτων πολιτικών ομάδων με 

προσανατολισμό προς μια ξένη Μεγάλη Δύναμη, αυτών που αποτέλεσαν τον πυρήνα 

των μετέπειτα τριών ξενικών κομμάτων. Ο Γκούρας δεν έμεινε αμέτοχος στις πολιτικές 

ζυμώσεις της εποχής. Ως άμεσα εξαρτημένος από τον Κωλέττη, ο οποίος εθεωρείτο και 

ο κατά κάποιον τρόπο ηγέτης και κύριος πολιτικός εκφραστής της γαλλόφιλης 

«παράταξης», που από τον Απρίλιο του 1825 είχε δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην 

επαναστατημένη Ελλάδα με τον Γάλλο στρατηγό Roche, εκπρόσωπο της φιλελληνικής 

επιτροπής του Παρισιού, εντάχθηκε ενεργά σε αυτήν υποστηρίζοντας με πάθος τις 

θέσεις της. Έτσι, τάχθηκε υπέρ του μοναρχικού πολιτεύματος για το υπό σύστασιν 

κράτος, υποστηρίζοντας την πρόταση για την ανάρρηση στον ελληνικό θρόνο του 

Δούκα του Νεμούρ, δευτερότοκου γιου του Δούκα της Ορλεάνης 215 , η οποία, 

προσωρινά, κατά τα τέλη Μαΐου, φαινόταν να είχε υιοθετηθεί από την ελληνική 

κυβέρνηση.  Στη γραμμή αυτή, υπήρξε επίσης από τους ελάχιστους παράγοντες της 

Επανάστασης που αρνήθηκαν να υπογράψουν τον Ιούλιο του 1825 την αίτηση 

προστασίας προς την Αγγλία, το αποκληθέν ως «Ψήφισμα της Υποτέλειας» 216 . 

Αναφέρεται μάλιστα ότι μετά την υπογραφή της φορούσε μαύρο φέσι ως ένδειξη 

πένθους για το «πούλημα» της πατρίδας στην Αγγλία217, ενώ θεωρούσε ότι πίσω από 

την κίνηση αυτή βρισκόταν ο Μαυροκορδάτος. Ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος, 

γραμματικός του Γκούρα και όργανο του Κωλέττη, υπήρξε ο βασικός σύνδεσμος 

 
213 Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930, 

προσθήκες-σημειώσεις-βελτιώσεις: Π. Καρολίδης, Αθήνα χ.χ., τ. 6, Μέρος Α': Από της επαναστάσεως του 

1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του Αγώνος, σ. 126. 
214 Αναλυτικότερα, βλ. D. Dakin, ό. π., σ. 204-210. 
215 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 451, 467, 469-470, Γ. Ψύλλας, ό. π., σ. 11 και Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 

4, σ. 481-482. 
216 Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 3, σ. 203. 
217 Πρβλ. και Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 479-481. 
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μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ ο Γκούρας δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα δυναμικά στην 

Αθήνα στις αρχές του επόμενου χρόνου υπέρ της υποψηφιότητας του Δούκα του 

Νεμούρ218. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί μία ακόμα πλευρά της δράσης του Γκούρα κατά 

την περίοδο αυτή, που έχει να κάνει με τη συγκρότηση και δράση του Τακτικού 

στρατού στην επαναστατημένη Ελλάδα. Μετά από πολλές δυσκολίες και αποτυχημένες 

προσπάθειες, η οργάνωση του Τακτικού είχε ανατεθεί στον Γάλλο συνταγματάρχη 

Fabvier (ή Φαβιέρο). Τον Οκτώβριο του 1825 ο Fabvier, με τη συναίνεση της 

Διοίκησης και του Γκούρα, αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα του Τακτικού στην 

Αθήνα. Οι Αθηναίοι επεφύλαξαν στους στρατιώτες θερμή υποδοχή, ενώ και ο ίδιος ο 

Γκούρας αρχικά υποστήριξε θερμά το νέο σώμα 219 , εξασφαλίζοντας τη 

μισθοτροφοδοσία των στρατιωτών. Μάλιστα, καθώς το σώμα μεγάλωνε με την ευρεία 

στρατολόγηση220 φτάνοντας τους 3.000 άνδρες, κατατάχθηκε και ο ίδιος με τους άνδρες 

του και συμμετείχε στην εκπαίδευση με την προσδοκία ότι θα μπορούσε να αποκτήσει 

επιρροή σε αυτό και επιπλέον ότι θα του ανετίθετο η διοίκηση ενός νεοσύστατου 

τάγματος, όπως του είχε υποσχεθεί ο Fabvier221. Ο Μακρυγιάννης, επίσης καταταγείς 

στο Τακτικό και ένθερμος υποστηρικτής του222, αναφέρει επιπλέον ότι η κατάταξη του 

Γκούρα στο Τακτικό ήταν εξαρχής προσχηματική, καθώς με αυτόν τον τρόπο επεδίωκε 

ο στρατηγός να του εξοφληθούν οι χρωστούμενοι μισθοί του σώματός του που 

ανέρχονταν σε οκτακόσιες χιλιάδες γρόσια223. Σταδιακά, ο Γκούρας μετατράπηκε σε 

πολέμιο του νέου σώματος, δημιουργώντας σε αυτό, σε συνεργασία και με άλλους 

Αθηναίους παράγοντες, πολλές δυσκολίες224. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Γκούρας 

έβλεπε ανταγωνιστικά το Τακτικό το οποίο δυνητικά θα του περιόριζε την εξουσία. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι ιδιαίτερο ρόλο γι’ αυτή τη μεταστροφή του έπαιξε και η αθέτηση 

 
218  Ν. Σπηλιάδης, ό. π., τ. 2, σ. 420-421, Ν. Πετσάλης, «Η θέση της ελληνικής επαναστάσεως στο 

διπλωματικό πεδίο κατά το 1825», στην: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12 (1975), σ. 406-407. 

Αναλυτικότερα για τη δράση της γαλλόφιλης μερίδας, βλ. Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 7, σ. 234-240, 244-

247, 604.  
219 Ενδεικτικά βλ. Εφημ. Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 96, 6.10.1825, 3, 21.11.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού 

(επιμ.), ό. π., σ. 216-217, 237-238. 
220 Βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 490, 492, 495 και Εφημ.  Εφημερίς Αθηνών, αρ. φ. 77, 14.7.1825, 97, 

9.10.1825, στο: Αικ. Κουμαριανού (επιμ.), ό. π., σ. 195-197, 223. 
221 Πρβλ. και Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 423-424, 486-487, 490-492. 
222 Αρχείον Μακρυγιάννη / Ιστορικά έγγραφα, σ. 37-40. 
223 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 183-185. Πρβλ. και Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 482. 
224 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 185-186. 
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της υπόσχεσης από τον Fabvier καθώς και η μη αναγνώριση του βαθμού του – σε 

αντίθεση με την αναγνώριση που απολάμβαναν οι φιλέλληνες νεοσύλλεκτοι – πράγμα 

το οποίο ο αγωνιστής θεώρησε μεγάλη προσβολή. Η αντιπαλότητα του Γκούρα με τον 

Fabvier και το Τακτικό φαίνεται ότι εντάθηκε ύστερα από την αποτυχημένη εκστρατεία 

του Τακτικού στην Κάρυστο κατά τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1826, ενώ η 

πολεμική εναντίον του οδήγησε σε αυθαιρεσίες και έκτροπα μεταξύ τακτικών και 

ατάκτων στην Αθήνα, καθώς και πολλές λιποταξίες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τελικά 

τον απογοητευμένο Fabvier να αποσύρει το Τακτικό από την Αθήνα και να το 

εγκαταστήσει στα Μέθανα κατά τις αρχές Μαΐου του 1826 225, σε μια κρίσιμη στιγμή 

για την πόλη, η οποία λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα θα αντιμετώπιζε την εισβολή της 

στρατιάς του Κιουταχή που έμελλε να οδηγήσει έναν χρόνο μετά στην παράδοσή της. 

 

6.2. Στη γ΄ πολιορκία της Ακροπόλεως 

Η πτώση του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826 συντάραξε τους 

επαναστατημένους Έλληνες και προκάλεσε τη διάλυση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης που 

είχε συγκληθεί στην Επίδαυρο – στην οποία είχε λάβει μέρος και ο Γκούρας ως 

παραστάτης 226  – και την παραίτηση της κυβέρνησης Κουντουριώτη που 

αντικαταστάθηκε από ένα νέο όργανο, τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, με 

πρόεδρο τον Ανδρέα Ζαΐμη. Πλέον το μόνο φρούριο που είχε μείνει στα χέρια τον 

επαναστατών σε ολόκληρη τη Στερεά ήταν η Αθήνα, η οποία και θα αποτελούσε πολύ 

σύντομα τον επόμενο στόχο των δυνάμεων του Κιουταχή. Η Διοικητική Επιτροπή, 

αντιλαμβανόμενη τον άμεσο κίνδυνο για την τύχη της Επανάστασης, κάλεσε 

επειγόντως τον Γκούρα να λάβει σύντομα κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των 

Αθηνών και της Ανατολικής Στερεάς ευρύτερα, δεδομένων των βασικών ελλείψεων που 

υπήρχαν γενικώς εξαιτίας της δραματικής οικονομικής κατάστασης227. Για τον σκοπό 

αυτό, στις 3 Μαΐου 1826 τον διόρισε «Γενικό Αρχηγό των κατά των εχθρών 

στρατοπέδων της Ανατολικής Ελλάδος» καλώντας τον σε πολεμική εγρήγορση και 

 
225 Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 7, σ. 311-314, 525, 532-535 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 114-123. Πρβλ. 

Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 502-503. 
226 Για τη δράση του στην Εθνοσυνέλευση, βλ. ΑΕΠ, τ. 3 (1971), σ.155, 160, 222-223, τ. 18 (2000), σ. 112-

113. 
227 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 501-506. 
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διενέργεια ευρείας κλίμακας στρατολόγησης, ενώ δύο μέρες αργότερα του έδωσε 

εντολή να μεταβεί στα Σάλωνα για να εγκαταστήσει εκεί το γενικό στρατόπεδο των 

επιχειρήσεων228. Ωστόσο, φαίνεται ότι εκείνος μάλλον ολιγώρησε όσον αφορά στην 

απαιτούμενη προπαρασκευή της πόλης ενόψει της οθωμανικής εισβολής, μη 

αντιλαμβανόμενος το μέγεθος και την αμεσότητα του κινδύνου, προκαλώντας εκ των 

υστέρων τα επικριτικά σχόλια συναγωνιστών του για τη στάση του αυτή. Έτσι η πόλη 

βρέθηκε χωρίς τις απαιτούμενες ποσότητες σε αριθμό ανδρών, τρόφιμα και 

πολεμοφόδια, που θα την καθιστούσαν ικανή να αντέξει σε μια μακρά πολιορκία229. 

Μετά, λοιπόν, από την καταστολή της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά, 

η εμπροσθοφυλακή του Κιουταχή έφτασε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1826, ενώ λίγες 

μέρες αργότερα, στις 3 Ιουλίου, το κύριο σώμα του στρατού του κατέλαβε τα Πατήσια 

όπου εγκατέστησε το στρατόπεδό του και ξεκίνησε να πολιορκεί την πόλη. Είχε 

προηγηθεί ατυχώς το προσκύνημα πολλών χωριών της Αττικής, όπως της Χασιάς και 

του Μενιδίου, χάρη στον διπλωματικό τρόπο με τον οποίο τους συμπεριφέρθηκε ο 

Κιουταχής, αλλά κυρίως εξαιτίας της θέλησης των χωρικών να απαλλαγούν από την 

τυραννία και την οικονομική αφαίμαξη που τους είχε επιβάλει ο Γκούρας και οι άνδρες 

του. Θύμα της κατάστασης αυτής έπεσε και ο ασυμβίβαστος Χασιώτης αγωνιστής και 

πρωτεργάτης της Επανάστασης στην Αθήνα Μελέτης Βασιλείου, ο οποίος 

δολοφονήθηκε ύπουλα από συντοπίτες του230. Έτσι, πολύ γρήγορα η πόλη βρέθηκε 

στενά πολιορκημένη από μια δύναμη πολυάριθμη, καλύτερα εξοπλισμένη και 

οργανωμένη, καθώς αποτελούνταν από περίπου 10.000 άνδρες, συνοδευόμενους από 

ισχυρό ιππικό και πυροβολικό, καθώς και 1.000 ακόμα του Ομέρ πασά της Καρύστου 

που συμμετείχε στην εκστρατεία231. Αναφέρεται ότι μόνο τον Αύγουστο το οθωμανικό 

πυροβολικό έριξε πάνω από 3.000 οβίδες και βόμβες, προκαλώντας τεράστιες 

καταστροφές στα μνημεία της Ακρόπολης232. Η πολιορκία είχε ως συνέπεια και την 

 
228  Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 506-508, 513. Το γενικό στρατόπεδο των Σαλώνων ουδέποτε 

δημιουργήθηκε, δεδομένης της δυσμενούς συγκυρίας που καθιστούσε την απόφαση πρακτικώς 

ανεφάρμοστη. 
229  Βλ. Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 138, Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 186-189, 201, Κ. 

Σιμόπουλος, ό. π., τ. 5, σ. 49 και Απ. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, τ. 7, σ. 548-549. 
230 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 137-138. 
231 Γιώργος Μαργαρίτης, «Η πολιορκία της Ακρόπολης της Αθήνας», στην: Ιστορία των Ελλήνων, τ. 9 

(χ.χ.), σ. 516. 
232 S. Ilicak, ό. π., σ. 254. 
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αντικατάσταση, για πρακτικούς λόγους, του Γκούρα από τον Καραϊσκάκη στη θέση του 

«Γενικού Αρχηγού των κατά των εχθρών στρατοπέδων της Ανατολικής Ελλάδος», 

αξίωμα το οποίο τίμησε ο στρατηγός  με συνέπεια μέχρι τον θάνατό του τον επόμενο 

χρόνο. Από το στρατόπεδο που συγκρότησε στην Ελευσίνα προσπάθησε να συνδράμει 

τους πολιορκημένους στην Ακρόπολη, αντιμετωπίζοντας όμως πολλά εμπόδια. 

Ο Γκούρας και οι Αθηναίοι είχαν επιλέξει να υπερασπίσουν την πόλη από το 

τείχος του Χασεκή που την περιέβαλλε, ενώ είχαν φροντίσει να μεταφέρουν τα 

περισσότερα γυναικόπαιδα και τους αμάχους – περίπου 10.000 τον αριθμό – στη 

Σαλαμίνα, στην Αίγινα και στα κοντινά νησιά. Δεν αριθμούσαν πάνω από 1.400 άνδρες· 

οι τριακόσιοι περίπου από αυτούς ήταν η φρουρά των ατάκτων του Γκούρα, πολλοί εξ 

αυτών άνθρωποι χαμηλής υποστάθμης και άρπαγες, που βαρύνονταν με σωρό 

εγκλήματα και τυραννίες προς τους Αθηναίους, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονταν από ένα 

σώμα τύπου πολιτοφυλακής που είχαν συγκροτήσει αυτόβουλα οι Αθηναίοι για την 

προστασία τους από τους ατάκτους και τους Οθωμανούς, με επικεφαλής τον 

Μακρυγιάννη. Δεν επαρκούσαν ωστόσο για να υπερασπίσουν μία τόσο μεγάλου μήκους 

αμυντική γραμμή, ούτε και διέθεταν τα απαραίτητα μέσα, με αποτέλεσμα μετά από 

τριάντα τέσσερις ημέρες πολιορκίας, στις 3 Αυγούστου, οι Οθωμανοί να επιτύχουν να 

εισβάλουν και να λεηλατήσουν την πόλη, αναγκάζοντας τους αμυνόμενους να 

υποχωρήσουν στο φρούριο της Ακρόπολης, με τον Γκούρα να εγκαθίσταται μαζί με την 

οικογένειά του και άλλους δικούς του στο Ερέχθειο233. Έκτοτε ξεκίνησε η πολιορκία 

του κάστρου234, ενώ νωρίτερα, στις 12 Ιουλίου, ο Γκούρας είχε απορρίψει προτάσεις 

παράδοσης στους Οθωμανούς απαντώντας υπερήφανα: «Το Φρούριον τούτο δεν 

πολεμεί μοναχόν του· πολεμεί όλον το Ελληνικόν Έθνος τώρα εξ χρόνους»235. 

Ο Γκούρας, παρά τη μαχητικότητα και τη γενναιότητα την οποία επέδειξε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης και του κάστρου προστρέχοντας όπου 

υπήρχε ανάγκη και την οποία αναγνωρίζουν όλες οι σχετικές μαρτυρίες, στάθηκε στη 

φάση αυτή μάλλον ανεπαρκής όσον αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην 

οργάνωση της άμυνας. Επρόκειτο άλλωστε για ένα νέο είδος πολέμου, με το οποίο δεν 

 
233 Γ. Μαργαρίτης, ό. π., σ. 518-520. 
234 Για ορισμένες ενδιαφέρουσες πρωτογενείς μαρτυρίες για τη γ΄πολιορκία της Ακροπόλεως, πλην όσων 

ήδη έχουν αναφερθεί, βλ. Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 32-245. Πρόκειται για τα ιστορικά ημερολόγια του 

Νικολάου Καρώρη και του Παναγή Πούλου. 
235 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 145. 



90 

 

ήταν και τόσο εξοικειωμένοι οι πολιορκούμενοι, πλην της υστέρησής τους σε υλικά 

μέσα, στοιχεία που τους καθιστούσαν ιδιαιτέρως ευάλωτους. Η πολιορκία βασιζόταν 

κυρίως στον σφοδρό κανονιοβολισμό και σε έναν πόλεμο κατασκευής υπόγειων 

σηράγγων για την ανατίναξη και καταστροφή των θέσεων του αντιπάλου236. Ωστόσο, 

πέρα από το ζήτημα της τακτικής, το μεγαλύτερο πρόβλημα, που αντιμετωπίστηκε 

πλημμελώς, ήταν ο ανεφοδιασμός του κάστρου. Ο Μακρυγιάννης επικρίνει με 

δριμύτητα και δηκτική ειρωνεία τον Γκούρα γι’ αυτή την απρονοησία του, καθώς οι 

προμήθειες σε τρόφιμα και πολεμοφόδια ήταν ελάχιστες. «Λέγει [ο Γκούρας], λίγον 

καιρό θα κάμωμεν. […] Όταν δεν είχαμεν ούτε ψωμί, βάρειε το κεφάλι του. Τα βόδια 

τάφαγαν οι Τούρκοι κι’ ευκιόνταν την ανοησίαν του Γκούρα» γράφει χαρακτηριστικά. 

Από την άλλη πλευρά καταγγέλλει την απληστία και αρπακτικότητα αυτού και των 

ανδρών του αλλά και της πολιτικής φατρίας του εις βάρος των Αθηναίων, ακόμη και εν 

μέσω της πολιορκίας. Το στοιχείο αυτό οδήγησε σε ένα άλλο μεγάλο και επικίνδυνο 

πρόβλημα που εξαρχής σχεδόν της πολιορκίας δημιουργήθηκε· αυτό της απειθαρχίας 

και των συχνών λιποταξιών στις τάξεις των ανδρών της φρουράς του, που είχε φέρει 

αυτόν και την πόλη σε εξαιρετικά δυσχερή θέση και τον είχε καταβάλει ηθικά και 

ψυχολογικά, χωρίς όμως να επηρεάσει τη μαχητικότητά του. Επαγγελματίες ένοπλοι, 

ξένοι με την πόλη και άπληστοι πολλοί από αυτούς, έκριναν ασύμφορη την παραμονή 

τους στο κάστρο, δεδομένων και των προβλημάτων στη μισθοτροφοδοσία και άρχισαν 

να τον εκβιάζουν με τον τρόπο αυτό, κάνοντας πράξη πολλές φορές τη διαφυγή τους, 

δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην άμυνα του φρουρίου και το ηθικό των 

πολιορκημένων και αναγκάζοντας τον Γκούρα να λάβει δραστικά μέτρα για την 

ανακοπή του φαινομένου, αποκαλύπτοντάς τους ακόμη και προς τους Οθωμανούς κατά 

την ώρα της διαφυγής237. 

Η εξασθένηση της άμυνας του κάστρου λόγω των δραματικών ελλείψεων σε 

έμψυχο δυναμικό και υλικά μέσα τον οδηγούσαν αναγκαστικά στην αποστολή 

αλλεπάλληλων εκκλήσεων προς την Διοίκηση και τον Καραϊσκάκη για την 

κατεπείγουσα αποστολή ενισχύσεων από το στρατόπεδο της Ελευσίνας. Οι 

 
236 Οφείλεται η μνημόνευση του υπονομοποιού Κώστα Χορμοβίτη (Λαγουμιτζή) ο οποίος πρόσφερε τα 

μέγιστα τόσο στην πολιορκία του Μεσολογγίου όσο και της Ακροπόλεως. 
237 Βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 184-192, 198-201· Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 138-141, 

152, 161. 
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επανειλημμένες απόπειρες που έγιναν τον Σεπτέμβριο από την «Επτανησιακή 

Φάλαγγα» και άλλα ένοπλα σώματα για να εισέλθουν στην Ακρόπολη δεν είχαν 

αποτέλεσμα238. Οι σφοδρές συγκρούσεις συνεχίστηκαν γύρω από τον Σερπεντζέ, με 

ανατινάξεις υπονόμων, κανονιοβολισμούς, νυχτερινές εφόδους και μάχες εκ του 

συστάδην, στις οποίες αρίστευσε ο Μακρυγιάννης λαμβάνοντας βαρύτατα τραύματα 

που τον ταλαιπωρούσαν έκτοτε δια βίου239. 

Στην αφήγηση των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, παράλληλα με τα 

βαριά ελαττώματα του Γκούρα διασώζεται και η ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα του, 

ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα πριν τον θάνατό του, οπότε και συμφιλιώθηκε ξανά 

με τον Μακρυγιάννη, τον οποίο είχε επιπλέον στεφανώσει κατά το παρελθόν. Παρά τις 

σκληρές και όχι άδικες κατηγορίες που εκτοξεύει ο Μακρυγιάννης εναντίον του, 

εκφράζεται παράλληλα με συμπόνια και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον Γκούρα. Ο 

τελευταίος, ύστερα από έναν διάλογο που είχαν οι δυο τους, παρουσιάζεται 

μετανιωμένος για τις πράξεις και τις συναναστροφές του και με δάκρυα στα μάτια 

εμφανίζεται να λέει: «Αν ζήσω κι’ έβγω έξω, δεν θέλω ματαξέρη από αυτούς τους 

μπερμπάντες. Και τα χρήματα […] καταγίνομαι να φκειάσω την διαθήκη μου και θα 

κάμω σκολειά κι’ άλλα καλά δια την πατρίδα. Και θ’ αφήσω όλων εσάς το μερίδιόν 

σας»240. Στο τελευταίο τους γλέντι ζητά απ’ τον Μακρυγιάννη να τραγουδήσει και 

ύστερα του λέει: «Αδελφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάμη ο Θεός· άλλη φορά δεν 

τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγη»241. 

Δεν ήταν αυτό το μοιραίο· σκοτώθηκε τη νύχτα της 30ής Σεπτεμβρίου προς 1η 

Οκτωβρίου 1826 στον Σερπεντζέ242, όπου περιπολούσε κάθε βράδυ τόσο για τον έλεγχο 

των Οθωμανών όσο και για την αποτροπή των λιποταξιών. Η ίσκα, το φιτίλι του 

τουφεκιού του, πρόδωσε τη θέση του μέσα στο σκοτάδι της νύχτας καθώς εκείνος 

πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να δεχθεί απροσδόκητα μέσα από την τουφεκίστρα 

 
238 Βλ. Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 2, σ. 358, 373-374 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 162-164. 
239 Βλ. Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 204-210. 
240 Ο Σουρμελής υποστηρίζει ότι ο πεθερός του Γκούρα Αναγνώστης Λιδορίκης εξαφάνισε τη δεύτερη 

διαθήκη που είχε γραφτεί στις 17 Σεπτεμβρίου 1826, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του αγωνιστή, και 

παρουσίασε την πρώτη που είχε γίνει στις 4 Μαΐου 1824 και ωφελούσε περισσότερο την κόρη του Ασήμω 

(Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 168-169). Η πρώτη διαθήκη σώζεται (βλ. Τ. Λάππας, Γύρω απ’ το Εικοσιένα, ό. π., 

σ. 75-81) και εκτός από ορισμένες ευεργεσίες που περιελάμβανε, άφηνε ως βασικούς κληρονόμους του 

Γκούρα τη σύζυγό του και τον πρωτοξάδελφό του Γιάννη Μαμούρη, καθ’ ότι ο ίδιος ήταν άτεκνος. 
241 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 200, 203. 
242 Εφημ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 100, 13.10.1826. 
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εχθρικό βόλι στον κρόταφο και να σκοτωθεί ακαριαία, σε ηλικία τριανταπέντε ετών. Το 

νεκρό σώμα του μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη και θάφτηκε με τιμές μπροστά στον 

Παρθενώνα 243 , ενώ κατά τραγική μοίρα λίγο αργότερα, στις 12 Ιανουαρίου 1827, 

σκοτώθηκε και η σύζυγός του Ασήμω μαζί με άλλες δέκα γυναίκες και παιδιά, όταν 

καταπλακώθηκαν από τη στέγη του Ερεχθείου που επλήγη από οθωμανική οβίδα244. Το 

κάστρο της Ακρόπολης μετά από γενναία πολύμηνη αντίσταση και εξαιτίας τραγικών 

σφαλμάτων που προέκυψαν εξαιτίας της ασυνεννοησίας των οπλαρχηγών παραδόθηκε 

και αυτό στους Οθωμανούς στις 25 Μαΐου 1827. Το σώμα του μεταφέρθηκε τότε και 

τάφηκε στη Μονή της Παναγίας Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. Το μαρμάρινο μνήμα 

του, που κατασκευάστηκε το 1890, σώζεται μέχρι σήμερα απέναντι από το καθολικό 

της Μονής. Στην επιτύμβια πλάκα είναι χαραγμένη η επιγραφή: 

 

«Ενθάδε κείται τα οστά Ιωάννου Γκούρα Οπλαρχηγού εν τη Ανατολική Ελλάδι 

πεσόντος προ της Ακροπόλεως των Αθηνών τη 30 Σεπτεμβρίου 1826 μετενεχθέντα υπό 

των συμπολεμιστών του.» 

  

 
243 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 164-165 και Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. 4, σ. 57. 
244 Εφημ. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. [-], 9.2.1827 και Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 188. 
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Ζ΄ Κεφάλαιο 

Χαρακτηρισμός του αγωνιστή από τους συγχρόνους του 

Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση του βίου και της δράσης του 

αγωνιστή, κρίνεται σκόπιμο να σταχυολογήσουμε τις κρίσεις ορισμένων συγχρόνων του 

που αποτυπώνουν ανάγλυφα τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Τα πρόσωπα 

αυτά γνώριζαν από πρώτο χέρι τον Γκούρα, καθώς οι περισσότεροι είχαν συνεργαστεί, 

συναναστραφεί και συμπολεμήσει μαζί του για αρκετά χρόνια και επομένως η μαρτυρία 

τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.  

Ο Σουρμελής, εκτός από μια διεισδυτική ματιά στην προσωπικότητα του 

αγωνιστή, μας παρέχει και μια ενδιαφέρουσα περιγραφή της εξωτερικής του μορφής: 

«Ην δε ο μακαρίτης Γκούρας σώματος μεν ευρώστου, αναστήματος δε κλίνοντος εις το 

υψηλόν, και ωραίου, την τρίχα δε ξανθός· μύστακα δε είχεν όχι μεγάλον· σάρκα δε 

υποκόκκινον, πρόσωπον γαλανόν, όψιν εύχαριν, σιαγόνα κλίνουσαν μικρόν εις μήκος· η 

οφρύς εφύλαττεν την αναλογίαν του μύστακος· οι οφθαλμοί καιν η ριν ήσαν αναλόγως 

τω προσώπω έχοντι την χάριν της μετριότητος· απέθανε δε έχων ηλικίαν ετών 35.» Και 

συνεχίζει παρακάτω, αναφερόμενος στην προσωπικότητά του: «Ο Γκούρας δεν πρέπει 

να θεωρήται ένας και ο αυτός πάντοτε· και ο ίδιος αυτός δεν εγνώριζε τον εαυτόν του, 

ποίος ήτον προ ενός χρόνου· Αφ’ ης ημέρας άρχισεν η επανάστασις, έλαβε πολλάς 

αλλοιώσεις και μεταβολάς, τας πλείστας επί τα κρείττω· άνθρωπος, ος τις απ’ αρχής 

ανετράφη με παχυτάτην απαιδευσίαν, εχρημάτισε δε δούλος, είτα ληστής, έπειτα 

κακούργος· εις δε την Επανάστασιν, κατ’ αρχάς μεν ακόλουθος του Πανουργιά, είτα δε 

Οπλαρχηγός, έπειτα Φρούραρχος των Αθηνών, και εκτελεστής των διαταγών του 

Οδυσσέως· ακολούθως εξευγενίζεται, καθίσταται συνέφορος της Φιλομούσου 

Εταιρείας, των Σχολείων, και επιμελητής των προόδων της παιδείας· κατασταίνεται 

Αρχηγός των Ελληνικών στρατευμάτων· εξαιτείται παρά της Διοικήσεως την εις 

Αθήνας έλευσιν του Τακτικού πολεμικού Σώματος, και συνεργεί εις την πρόοδόν του· 

εν ενί λόγω, ος τις, γνωρίζων τον Γκούραν προ της επαναστάσεως, ήθελε τον ιδή εις τον 

έσχατον χρόνον της ζωής του, ήθελε μείνη εκστατικός. Ιδού τι είναι ο άνθρωπος! Ω 
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πόσον συντείνει η καλή συμβίωσις, και η καλή συναναστροφή εις τας προόδους του 

ανθρωπισμού!»245. 

Ο Γεωργαντάς τονίζει ιδιαίτερα την ασταθή κρίση του και το γεγονός ότι 

επηρεαζόταν και παρασυρόταν εύκολα από το εκάστοτε περιβάλλον του: «Ο Γκούρας 

όταν εφονεύθη ήτο τριακοντούτης περίπου, καλοκαμωμένος και ρωμαλέος, έχων 

φυσικήν ανδρείαν, ήτο ευπροσήγορος και όταν ήθελε καμμίαν φοράν να εκτελέση 

τίποτε δυσάρεστον και ευρίσκετο πλησίον του κανείς άνθρωπος καθώς πρέπει και τον 

οποίον να υπολήπτετο, ήκουε την συμβουλήν του και απείχεν από παν δυσάρεστον· 

αλλ’ όταν ετύγχανε να ευρίσκοντο μαζύ του πονηροί άνθρωποι και μοχθηροί να τον 

παρακινούν εις αποτρόπαια πράγματα, τότε έπιπτε εις δυσάρεστον σφάλμα ως εκείνο 

του να απατηθή και να ανεχθή τον θάνατον του Οδυσσέως, πράξις η οποία πολύ τον 

εδυσφήμησεν και ημαύρωσε την υπόληψίν του, και ας έχουν το ανάθεμα, διότι σήμερον 

η εικών του Γκούρα ήθελε στολίζη την αίθουσαν του υπουργείου των στρατιωτικών, 

ενός εκ των σπουδαίων και γενναιοτέρων στρατιωτικών»246. 

Ο Μακρυγιάννης παρ’ ότι αναφέρεται πολλές φορές στη σκληρότητα και την 

αρπακτικότητα του Γκούρα, με τον οποίο ήταν για πολλά χρόνια σύντροφοι και 

συμπολεμιστές, εκφράζεται όμως  πάντα με συμπόνια γι’ αυτόν και τονίζει και αυτός 

επίσης τη γενναιότητά του αλλά και το γεγονός ότι γινόταν συχνά όργανο ανήθικων και 

ιδιοτελών ανθρώπων, παρασυρόταν συχνά από «αυτούς τους δολερούς ανθρώπους, 

οπού τον τρογύριζαν, αυτείνοι κ’ η συντροφιά του η Αθηναίικη, και τον συβούλευαν 

μπερμπάντικα· και τον αφάνισαν τον γενναίον αγωνιστή»247. Ακόμη, από την αφήγησή 

του αναδεικνύεται ένας άνθρωπος σκληρός αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευαίσθητος, 

που αντιδρά πολλές φορές με συναισθηματισμό και παιδική αφέλεια σε διάφορες 

καταστάσεις. 

Ο Χριστόφορος Περραιβός παραδέχεται τις στρατιωτικές του ικανότητες αλλά 

καυτηριάζει την άμετρη φιλαργυρία του: «Είναι πασίγνωστον ότι ο Γκούρας έχαιρεν 

υπόληψιν αρίστου στρατιώτου, σχετικού, συμπαθητικού και βραχυλόγου· αλλ’ η άκρα 

του φιλαργυρία έσβαινεν εκ της καρδίας του πάσαν συναίσθησιν τιμής· η προς την 

Διοίκησιν εσθότε πρόθυμος ευπείθειά του δεν απέβλεπεν εις άλλο, παρά να την 

 
245 Δ. Σουρμελής, ό. π., σ. 168-170. 
246 Αντ. Γεωργαντάς, «Βίος»,  ό. π., σ. 579. 
247 Αρχείον Μακρυγιάννη/Απομνημονεύματα, σ. 199. 
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μεταχειρίζηται όργανον της πλεονεξίας του· […] στρατιώτας τιμίους, και εκλεκτούς 

ολίγους είχεν, οι πλείονες ήσαν άνανδροι, και επομένως καταχρηστικοί»248. 

Ο Καραϊσκάκης, γνωστός για την αθυροστομία του και νιώθοντας αντιπάθεια 

για τον Γκούρα, ιδιαίτερα μετά τη σύλληψη του Οδυσσέα, τον αποκαλούσε 

«παλιόβλαχο», χαρακτηρισμός που στην κοινή συνείδηση αποτύπωνε πολλά από τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά του249. 

Ανάλογες κρίσεις έχουν διατυπώσει και Ευρωπαίοι φιλέλληνες οι οποίοι 

βρέθηκαν στην Αθήνα το 1824 αλλά και αργότερα, συνάντησαν τον Γκούρα, έστω για 

λίγο, και σχημάτισαν μια πρώτη εντύπωση για το πρόσωπό του: ο Blaquiere αναφέρει 

επιγραμματικά ότι «όπως όλοι οι διασημότεροι σύγχρονοι ήρωες είναι νέος και 

αναλφάβητος. Αλλά άνθρωπος της δράσης». Ο Black παρατηρεί ότι «για κάποιον που 

μόλις βγήκε από τις σπιτικές χαρές της πολιτισμένης κοινωνίας η εμφάνιση του Γκούρα 

θα ήταν αποκρουστική» και συμπληρώνει «δεν ήταν ψηλός, αλλά μυώδης και 

αθλητικός. Επιβλητικός και από τη φυσική του κατασκευή και φυσιογνωμικά. Είχε στο 

ύφος κάτι απότομο, αποφασιστικό και ατρόμητο.» Ο Humphreys τον χαρακτηρίζει 

γενναίο, αλλά και αρπαχτικό, σκληρό και χωρίς κανένα τάλαντο, ενώ ο Waddington 

σημειώνει ότι «ήταν γενναίος, αγροίκος, πιστός, αγράμματος, ένας απολίτιστος 

μονομάχος, και η φήμη του δεν θα είχε καμμιά θέση στην ιστορία αν η τύχη του δεν 

ανακάτευε το βάρβαρο όνομά του με την αναγέννηση των πεπρωμένων της πόλης του 

Περικλέους». Υπάρχει ακόμη η μαρτυρία του Hastings, ο οποίος τον χαρακτηρίζει 

«γενναίο και σκληρό αλλά πολύ αμαθή» αλλά και του Lytton Bowler που τον 

χαρακτηρίζει «ενεργούμενο [της κυβέρνησης Κουντουριώτη] […] αλλά ευτυχώς τόσο 

γενναίο όσο και ηλίθιο». Τέλος, ο Millingen παραδέχεται τη γενναιότητά του, η οποία, 

όπως βεβαιώνει, παρέμεινε η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της ένοπλης δράσης του. Από 

την άλλη πλευρά, βέβαια, καυτηριάζει την απληστία του, η οποία θεωρεί ότι 

αποτελούσε πολλές φορές το κίνητρο των ενεργειών του, απληστία που έφτασε στην 

κορύφωσή της με τη λεηλασία του Μοριά κατά τη διάρκεια του β΄ εμφυλίου και με τα 

τεράστια ποσά που εισέπραξε από τη Διοίκηση για τις υπηρεσίες που της προσέφερε250. 

 
248 Χρ. Περραιβός, ό. π., τ. 2, σ. 52. 
249 Αθηναϊκόν Αρχείον, ό. π., σ. 264 («Ανάμνησις Αντωνίου Γεωργαντά»). 
250 Κ. Σιμόπουλος, ό. π., τ. 3, σ. 360, 381, 442, 486, τ.4, σ. 30, 60, τ. 5, σ. 284. 
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Εν κατακλείδι, ας επισημανθεί μόνο η αξιοσημείωτη σχετική σύμπτωση όλων 

των ανωτέρω κρίσεων μεταξύ τους, όσον αφορά στα ιδιαίτερα στοιχεία του χαρακτήρα 

και της προσωπικότητας του αγωνιστή. Το γεγονός μάλιστα ότι οι απόψεις αυτές έχουν 

διατυπωθεί από ανθρώπους που εκκινούσαν από ξεχωριστές αφετηρίες και τόσο 

διαφορετικούς μεταξύ τους, καθιστά τη μαρτυρία τους ακόμα πιο αξιόλογη και 

σημαντική. 
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Επίλογος 

Ανέκαθεν στη μακρά διάρκεια του ιστορικού χρόνου, ο ορεινός χώρος με τις 

ιδιόμορφες συνθήκες που παρουσίαζε αποτέλεσε τον φυσικό χώρο διαβίωσης και δράσης 

τόσο των αγροτοποιμενικών πληθυσμών όσο και ομάδων που βρίσκονταν σε σύγκρουση 

με τις πολιτικές και κοινωνικές δομές της εκάστοτε εποχής και χρησιμοποιούσαν την 

ένοπλη βία ως μέσον για την επιβίωση, την επικράτηση ή και την ενσωμάτωσή τους στις 

υπάρχουσες δομές με τη διασφάλιση του ηγεμονικού ρόλου τους σε αυτές. Το φαινόμενο 

αυτό έλαβε ιδιαίτερη μορφή κατά τους χρόνους της Οθωμανοκρατίας με την ανάπτυξη 

του θεσμού των αρματολικιών. Βαθμιαία, στο παιχνίδι αυτό της κατάκτησης ηγεμονικού 

ρόλου στο σύστημα της εποχής, τα όρια μεταξύ κλεφτών και αρματολών γίνονταν όλο 

και πιο δυσδιάκριτα, με τους Ενόπλους να μεταπηδούν, ανάλογα με τη συγκυρία, από τη 

μία ομάδα στην άλλη.  

Ταυτόχρονα, ο κόσμος των Ενόπλων, κλεφτών και αρματολών, ανέπτυσσε 

ιδιαίτερες και στενές σχέσεις με τους ποιμενικούς πληθυσμούς, καθώς του εξασφάλιζαν 

τη συντήρησή του σε υλικά μέσα και έμψυχο δυναμικό και του παρείχαν προστασία, 

κατά τρόπον ώστε οι ποιμενικοί πληθυσμοί και οι Ένοπλοι να λειτουργούν ως δύο 

συγκοινωνούντα δοχεία. Οι δυσμενείς όροι διαβίωσης στο τραχύ ορεινό περιβάλλον, που 

επιτείνονταν σημαντικά από τις συνθήκες της κατάκτησης, καθιστώντας την καθημερινή 

επιβίωση ιδιαίτερα δύσκολη και επισφαλή, διαμόρφωναν τον τραχύ χαρακτήρα και τις 

νοοτροπίες των αγροτοποιμενικών πληθυσμών και διευκόλυναν τη μεταπήδησή τους στις 

ομάδες των Ενόπλων και στον κόσμο της βίας. Στον ελληνικό χώρο τα φαινόμενα αυτά 

σημειώθηκαν ιδιαίτερα στην ορεινή Ρούμελη, κατεξοχήν χώρο με τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντάς την σε φυτώριο των Ενόπλων, οι οποίοι αργότερα, 

κατά τη συνάντησή τους με τη συγκυρία της Επανάστασης, μετασχηματίστηκαν στις 

μάχιμες δυνάμεις του υπό σύστασιν έθνους-κράτους.  

Μία τέτοια περίπτωση υπήρξε και ο Γιάννης Γκούρας. Γεννημένος και 

μεγαλωμένος στο περιβάλλον αυτό, διαμόρφωσε αναλόγως τον χαρακτήρα και την 

ιδιοσυγκρασία του και ακολούθησε αντίστοιχη πορεία· ταπεινός και άσημος ποιμένας 

αρχικά, μεταπήδησε στον κόσμο των όπλων και στην κλεφταρματολικό βίο δίπλα στον 

Πανουργιά και στον Ανδρούτσο, πρωτοστάτησε στη συνέχεια στον επαναστατικό αγώνα 

δρώντας στο πλευρό του δεύτερου, ισχυροποιούμενος βαθμιαία και αναπτύσσοντας έναν 
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όλο και πιο αυτόνομο ρόλο, για να καταλήξει στην υπηρεσία της εθνικής επαναστατικής 

Διοίκησης αποκτώντας τον ρόλο του στιβαρού εκτελεστικού βραχίονα της πολιτικής και 

των αποφάσεών της. Με τις ικανότητές του αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστικό 

στρατιωτικό παράγοντα της Επανάστασης. Φιλόδοξος και άνθρωπος της δράσης, 

βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο των εξελίξεων των γεγονότων, καθορίζοντας την τροπή 

τους, κερδίζοντας την καταξίωση των συγχρόνων του, αλλά και προκαλώντας πολλές 

φορές το μίσος τους. 

Η θετική συμβολή του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας υπήρξε αναμφισβήτητα 

καθοριστική. Η γενναιότητα και το παράτολμο θάρρος του, στοιχεία που κατεξοχήν τον 

χαρακτήριζαν και που αναγνωρίζονταν από όλους τους συγχρόνους του, εχθρούς και 

φίλους, είναι αυτά που κυρίως τον ανέδειξαν, ήδη από την περίοδο της 

κλεφταρματολικής δράσης του, και χάρισαν στον Αγώνα λαμπρά στρατιωτικά 

κατορθώματα. Πρωταγωνίστησε στην απελευθέρωση των Σαλώνων και της Φωκίδας 

ευρύτερα, ενώ επέδειξε εξαρχής δυναμική παρουσία και δράση στα επαναστατικά 

πράγματα της Ανατολικής Στερεάς. Διακρίθηκε για τη μαχητικότητα και το θάρρος του 

στη μάχη στο χάνι της Γραβιάς και χάρη στη στρατηγική του σκέψη υπήρξε ο κύριος και 

ουσιαστικός συντελεστής της νίκης στα Βασιλικά, επιτυχίες οι οποίες έσωσαν την 

Επανάσταση στην πρώτη αυτή κρίσιμη φάση της και οδήγησαν στη σταθεροποίησή της. 

Συνέδεσε στη συνέχεια τη μοίρα του με την πόλη της Αθήνας, την οποία υπηρέτησε ως 

φρούραχος και στιβαρός στρατιωτικός διοικητής, ενώ την προστάτεψε από τις εχθρικές 

επιδρομές, με τη νίκη που κατήγαγε στον Μαραθώνα να επιβεβαιώνει τις πολεμικές 

αρετές του. Αγωνίστηκε στην Ανατολική Στερεά, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης, 

χωρίς ποτέ να συμβιβαστεί, έστω και προσωρινά με τους Οθωμανούς, συνήθης πρακτική 

των Ενόπλων που προέρχονταν από τον κλεφταρματολικό κόσμο, ενώ βρήκε τον θάνατο 

επί του καθήκοντος υπερασπιζόμενος την Αθήνα. 

Ωστόσο, οι αρετές του αυτές δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν τα εξίσου σημαντικά 

ελαττώματά του· η άκρατη φιλαργυρία του σε συνδυασμό με τη φιλοδοξία, την ελλιπή 

κρίση, την εμπάθεια και τη θερμή ιδιοσυγκρασία του τον οδήγησαν πολλές φορές σε 

πράξεις καθόλου τιμητικές για τον ίδιο και ζημιογόνες για την υπόθεση της 

Επανάστασης. Συγκέντρωσε γύρω του ανθρώπους χαμηλής υποστάθμης με ταπεινά 

κίνητρα, οι οποίοι τον υπηρετούσαν όσο εξασφαλίζονταν τα συμφέροντά τους. Η Αθήνα, 
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αλλά και ευρύτερα οι περιοχές όπου έδρασε, υπέφεραν από τη βίαιη και αυταρχική 

συμπεριφορά αλλά και την αρπακτικότητα των ανδρών του και του ιδίου, που τις 

χρησιμοποίησαν ως μέσον προσωπικού πλουτισμού. Η Πελοπόννησος, ιδιαίτερα, 

λεηλατήθηκε και βίωσε τα καταστροφικά αποτελέσματα της δράσης του κατά τον β΄ 

εμφύλιο, ενώ ο ίδιος δεν επέδειξε καμιά διάθεση συνδιαλλαγής, επιδιώκοντας την πλήρη 

εξόντωση των αντιπάλων του σε μια κρίσιμη στιγμή του Αγώνα. Το ίδιο ασύνετα, 

καιροσκοπικά αλλά και ατιμωτικά για τον ίδιο έδρασε και με τον πρώην καπετάνιο, 

συνεργάτη και κατά κάποιον τρόπο «μέντορα» του Οδυσσέα Ανδρούτσο – στον οποίο 

όφειλε κατά μεγάλο μέρος την ανάδειξή του αλλά και τη φρουραρχία της Αθήνας – 

γινόμενος ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του, στιγματιζόμενος έκτοτε βαριά γι’ 

αυτή του την πράξη και κηλιδώνοντας την υστεροφημία του. Και εδώ, όπως και στην 

περίπτωση των αντιπάλων του Πελοποννησίων κατά τον β΄ εμφύλιο, αθέτησε τον λόγο 

του, ουσιώδες στοιχείο της στρατιωτικής και ανδρικής του τιμής, παραβιάζοντας τις 

εγγυήσεις ασφάλειας για τις οποίες είχε δεσμευτεί. 

Παρά τη σκοτεινή αυτή πλευρά του χαρακτήρα του, αυτοί που τον έζησαν 

περιγράφουν συχνά στάσεις και αντιδράσεις του ίδιου βαθιά ανθρώπινες, που 

αναδείκνυαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία του και ίσως μια παιδική αφέλειά του απέναντι 

στα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αφέλειά του στην αρνητική της εκδοχή και 

η ανωριμότητα της σκέψης του τον έκανε πολλές φορές να παρασύρεται από το νοσηρό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούσε και να χειραγωγείται ακόμη από ανθρώπους 

ικανούς αλλά πανούργους που είχαν συνειδητοποιήσει αυτά του τα ελαττώματα. 

Παραμένει αξιοθαύμαστη πάντως η ενασχόλησή του στην Αθήνα με τα  εκπαιδευτικά 

και πολιτιστικά πράγματα της πόλης και η έμπρακτη, σε υλικούς και ηθικούς όρους, 

συνεισφορά του στην εξύψωση του πνευματικού της επιπέδου. 

Σε τελική ανάλυση, εκείνο που εντυπωσιάζει στην προσωπικότητα του Γκούρα 

είναι αυτή η παράταιρη συνύπαρξη τόσο αντιφατικών, θετικών και αρνητικών, 

στοιχείων, αυτή η διπλή φύση του, ταυτόχρονα φωτεινή και σκοτεινή, που αποτυπώνει 

τόσο ανάγλυφα τον «άγγελο» και τον «διάβολο» που έκρυβαν μέσα τους πολλοί 

αγωνιστές της Επανάστασης, όπως τόσο εύγλωττα και με ιδιαίτερο τρόπο το είχε 

περιγράψει ο Καραϊσκάκης. Την ίδια στιγμή ήταν ικανοί για το καλύτερο και για το 

χειρότερο. Η πολύ δύσκολη εποχή κατά την οποία έζησαν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
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τους ανυπέρβλητους καταναγκασμούς, εποχή πολλαπλών μετασχηματισμών και βίαιης 

μετάβασης στη νεωτερικότητα, ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό αυτή την αντινομία. Και ο 

Γιάννης Γκούρας αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της 

εποχής και της γενιάς αυτής. 
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Περίληψη 

Ο Γιάννης Γκούρας υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές του Αγώνα της 

Ανεξαρτησίας και χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του κόσμου των βουνών και των 

όπλων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανασύνθεση της ζωής και της 

δράσης του υπό το φως κυρίως του πρωτογενούς υλικού που παρέχουν οι πηγές του 

Αγώνα. Παράλληλα, φωτίζεται το ιστορικό πλαίσιο της εποχής κατά την οποία έζησε, 

βάσει του οποίου επιχειρείται η ερμηνεία για  τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και 

της δράσης του, και αναλύονται οι μετασχηματισμοί που η συγκυρία της Επανάστασης 

προκάλεσε. Έτσι, επιχειρείται μια συστηματικότερη και εκτενέστερη βιογράφηση του 

αγωνιστή, που λείπει από τη σχετική βιβλιογραφία. 

 

 

 


