Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΕ ΤΟΥ 1854
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΡΑΛΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑ
IΕΡΕΩΣ

Ζαγορά: Ό "Αγιος Γεώργιος

Φ

Κι στού γραμμαχ’κό
Γιά νά μί (μέ) χωρίσ’ τούν Τσίγκα, τούν καϋμένουν
’Απ’ χά μάχια μου χά δυό!
’Από αύχά χά λιγοσχά φαίνεχαι όχι ή Ζαγοριανή χοϋ
παλιοΰ καιροϋ — πριν χαλάση ό κόσμος, όπως λέμε σή
μερα — όχι μονάχα χραγουδιόνχανε άπ’ χοΰς χροβαδούρους χοϋ καιροϋ, άλλά καί χραγουδοϋσε χά χρονικά χής
εποχής πού συγκινοϋσαν χά παλληκάρια χοϋ καιροϋ, άλλά
και χά νχέρχια χης και χούς καημούς χης — πού δέν έχουν
χελειωμό όπως έγραψε κι ό Παπαδιαμάνχης. Κι όχι ή
μορφωμένη, ή γραμμαχισμένη Ζαγοριανή, πού έβγαινε
άπ’ χήν Κασσαβέχεια, άλλά ή γυναίκα χοϋ λαοΰ, πού μι
λούσε πάνχα ή ζεσχή καρδιά χης.
Έγεννήθη είς Έλληνόπυργον (Γράλιστα) Καρδίτσης τό 1915. "Ελα
βε μέρος ένεργόν εις τον έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοϋ βορειοηπειρωτικοϋ έπους τοΟ 1940. Έχειροτονήθη ίερεύς ύπό τοΰ Σ. Μητροπολί
του Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων ’Ιεζεκιήλ τό 1945. Έπεστρατεύθη ώς έφεδρος ΰπολοχαγός στρατιωτικός ίερεύς τό 1947, το
ποθετηθείς είς τήν 42αν Ταξιαρχίαν τής IX Μεραρχίας. Μετέσχε τών
έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων είς τάς περιοχάς Χανίων, Ευρυτανίας,
Ναυπακτίας, Δωρίδος, Θεσσαλικών Αγράφων, Άσπροποτάμου, Γράμμου, Βίτσιου κλπ. Κατόπιν, τό 1949, μετετέθη είς τό Στρατηγεϊον
Κεντρικής Ελλάδος καί τό 1950 άπελύθη. Κατά τάς πολλαπλάς καί
αιματηρός έπιχειρήσεις έτυχε δικαίως πολλών τιμητικών διακρίσεων
καί ευφήμου μνείας. Έπεστρατεύθη καί πάλιν, τό 1954, μέ διετή ΰποχρέωσιν διά τό 404 Σ.Ν. Ύπηρέτησεν ώς έφημέριος είς "Αγιον ’Ακά
κιον, Μεσενικόλα, Φάρσαλα καί τέλος είς "Αγιον Κωνσταντίνον
Όμονοίας ’Αθηνών, όπου μέχρι σήμερον ιερουργεί. ’Ανέπτυξε
πανταχοϋ άξιόλογον άγαθοεργόν δράσιν καί συνετέλεσε τά μέγι
στα είς τήν παρηγοριάν τών άναξιοπαθοΰντων πιστών. Καταγίνε
ται μέ ποικίλας μελέτας. Έδημοσίευσε θρησκευτικά τινα, καθώς
καί σχετικά μέ τήν Ιστορίαν καί λαογραφίαν τής γενετείρας των.

Τό χραγουδάκι αύχό χραγούδησε σχόν Θ. Παπασπυρόπουλο σχό Κεραμίδι ή ’Αγλαΐα Χουχζούμη. (Βρίσκεχαι
σχή συλλογή χών πηλιορείχικων χραγουδιών).
Σχήν πόρχα σου, Ζαγοριανή
Σχήν πόρχα σου ξενύχχησα
Μ’ ένα βαρύ χειμώνα.
Κι ακόυσα ■— γε — Ζαγοριανή,
Κι ακόυσα γέλια καί χαρές
Καί νόσχιμες κουβένχες.
Κι ακόυσα πώς, Ζαγοριανή,
Κι ακόυσα πώς σε μάλωνε
Ή σκύλα ή πεθερά σου.
Κι άν σέ μαλώνει πού περνώ
Πές μου νά μήν περάσω.

*
Τήν Έπανάστασι αύχή είναι γνωσχόν όχι ύπεκίνησε ό
Βασιλεύς χής Ελλάδος Όθων μέ σκοπόν χήν έπέκχαση
χών έλληνικών συνόρων. Μέ χήν έναρξι χής έπανασχάσεως
οί πρόκριχοι χών χωριών χών Τουρκικών ’Αγράφων έξέδωσαν χήν καχωχέρω προκήρυξι:

— Πέρασ’ άγάπη μ’ πέρασε
Καθώς περνούσες πρώχα.
Ό δρόμος είνε χοϋ Θεοϋ
Κανείς δέν χόν όρίζει...
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στρατιωτικών σωμάτων μας, κατά τήν διάρκειαν τοϋ υπέρ
Έλευθερίας άρξαμένου 'Ιεροϋ άγώνος.

«Πατριώται,
Φωνή ήχησεν εις τάς άκοάς μας, δτι συμπολΐται μας
Ήπειρώται ήρπασαν τά δπλα ζητοϋντες τήν άνεξαρτησίαν
των, έναντίον τοϋ προ αιώνων τυράννου. Δράξατε, δθεν,
συμπατριώται τά δπλα σας, θέσατε τήν χεΐρα σας εις τήν
καρδίαν σας, στρέψατε τά δμματά σας προς τήν άνατολήν
και ευχόμενοι πρός τόν "Υψιστον κινηθήτε, μιμηθήτε τούς
προγόνους μας, καί χύσατε τό αίμα πρός τιμήν τής θρη
σκείας, τής τιμής καί τής έλευθερίας σας. Σείς δέ οί ελεύ
θεροι πατριώται των ελευθέρων Άγράφων, οί έλευθερωθέντες κατά τό σώμα καί δεδουλωμένοι κατά τήν καρδίαν,
δώσατε χεΐρα βοήθειας προσκαλοΰντες καί τούς σποράδην
ευρισκομένους εις τήν έλευθέραν Ελλάδα Άγραφιώτας.

Αον Όλα τά ύιρ’ ήμάς σώματα ένοϋνται άπό σήμερον
καί θεωροΰνται έν, ανεξάρτητον παντός άλλου σώματος.
Βον Οί σωματάρχαι Δημ. Πετροπουλάκης, ’Ιωάν. Γιου
ροϋκος καί Κων. Πλαπούτας όνομάζονται έπιτροπή υπό
τόν τίτλον «Στρατιωτική Διοίκησις» τών κατά τήν Θεσ
σαλίαν «Πελοποννησιακών σωμάτων» καί άνατίθεται εις
τούτους ή Γενική Διοίκησις καί καθήκοντα άρχηγείου
κατά τήν ομόφωνον καί έκ τής πλειοψηφίας άπόφασίν των.
Γον Τής Διοικήσεως ταύτης Γενικοί μέν ύπασπισταί
ώνομάσθησαν καί είναι οί κ.κ. Νικήτας Ζαχαρόπουλος
καί Γ. Τσιγκουράκης, γενικοί δέ γραμματείς οί κ. κ. Φ. Δη
μόπουλος καί Σπ. Οίκονομόπουλος.

Οί πρόκριτοι τών τουρκικών Άγράφων.»
Κατά τήν έπανάστασιν αυτήν τό χωριό Γράλιστα στά
θηκε ή άφετηρία τής έξορμήσεως τών έπαναστατικών ο
μάδων πρός τόν θεσσαλικόν κάμπον, διότι κατά τήν μά
χην τοϋ Φαναριού οί Τούρκοι, πού ήσαν στή Γράλιστα,
έξεδιώχθησαν άπό τούς σωματάρχας Ντούβην, Κατσοράκην καί Ματσούκην. Μέ τό διώξιμο τών Τούρκων ή Γρά
λιστα ήταν ελεύθερη (1
2) καί τήν 2αν Μαΐου 1854 συγκεν
τρώθηκαν έκεΐ δλα τά εκ Πελοποννήσου επαναστατικά
σώματα, όπου παρέμειναν έπί 5 ήμέρες. Τό γεγονός τοϋτο
περιγράφει ό Φίλιππος Δημόπουλος, γραμματεύς τοϋ Δή
μου Ήραίας (Αρκαδίας), πού παρηκολούθησε τήν Έπανάστασι μέ τόν καπετάν - Πλαπούταν. (3) «Τήν 2ον Μαΐουγράφει—άναχωρήσαντες έντεΰθεν περί ώραν 10ην π.μ. διήλθομεν έκ τοϋ χωρίου Μεσενικόλα, άφίχθημεν πρός τό
εσπέρας μετά τοϋ άρχηγοϋ καί έξήντα στρατιωτών έπί
άδιακόπου βροχής εις Γράλισταν. Οί λοιποί τών στρατιω
τών βραδυπορήσαντες, ώς έκ τοϋ σχηματισθέντος ρεύμα
τος τοϋ χειμάρρου, παρέμεινον είς τό χωρίον Βενέσι, ένός
τετάρτου άπέχοντος τοϋ Μεσενικόλα. Τήν 3ην ίδιου μηνός καί περί ώραν 10ην π.μ. άφίχθησαν άπαντα τά καθ’ όδόν συγκεντρωθέντα πελοποννησιακά σώματα καί πάραυτα κατέβησαν είς τήν πεδιάδα πλησίον τοϋ χωρίουΜαγουλίτσα καί άπέναντι τοϋ τουρκικοϋ φρουρίου Φαναριού,
200 στρατιώται, καί κατέσχον 130 βουβαλογέλαδα καί 100
χήνας, -άνήκοντα είς ’Οθωμανούς- τά όποια μετέφερον είς
Γράλισταν πρός χρήσιν τοϋ στρατοπέδου. (..... ) Τήν 5ην
ίδίου μηνός έξελέγη ή τριμελής έπιτροπή, συγκειμένη έκ
τών καπεταναίων Κων)νου Πλαπούτα, Δημ. Πετροπουλάκη, καί Ίωάννου Γιουρούκου, ώνομάσθησαν δέ γενικοί ύπασπισταί οί Νικήτας Ζαχαρόπουλος καί Γεώργιος Τσιγκουράκης, καί γεν. γραμματείς οί Φιλ. Δημόπουλος καί
Σπΰρος Οίκονομόπουλος. Τήν 61ιν ίδίου διεμείναμεν αυ
τόθι ήσυχοι, περί δέ τήν έσπέραν άφίχθη ένταϋθα ό Δημητρέας μετά 50 Μανιατών. Τήν 7ην ίδίου μηνός άνεχωρήσαμεν έκ Γραλίστης διερχόμενοι τοϋ θεσσαλικοϋ πε
δίου πρός Καλαμπάκαν.
Κατά τήν έκλογήν τής έπιτροπής έλήφθη ή εξής άπόφασις:

Δον Τό πελοποννησιακόν τοϋτο σώμα θέλει όργανωθή
συμφώνως περί τούτου ιδιαιτέρου Κανονισμού κατά τά
γματα έχοντα τούς άναγκαιοϋντας άξιωματικούς, τούς ό
ποιους ή διοίκησις θέλει έφοδιάσει μέ τό άπαιτούμενον
δίπλωμα.
Εον Διά τάς οικονομικός άνάγκας τοϋ σώματος τούτου
ώνομάσθησαν καί είναι γενικοί φροντισταί οί κ.κ. Παναγ.
Παπαθανασόπουλος καί Γεώργ. Τζανέτου Καπετανάκης.
ΣΤ°ν 'Η στρατιωτική αϋτη διοίκησις θέλει περιστοιχεΐσθαι άπό Έπιτελεΐον τής εκλογής της.
Ζον Είς τό σώμα τοϋτο δύναται νά προστεθή, άν θέλη,
άλλος σωματάρχης Πελοποννήσιος ή μή, υποκείμενος είς
τούς αυτούς όρους, καί άν μέν τό σώμα του σύγκειται άπό
πλείονας τών 200 άνδρών δύναται, άν τό άπαιτήση, νά προ
στεθή μέλος τής διοικήσεως, άν δέ άπό όλιγωτέρους θέλει
λαμβάνει τήν άνήκουσαν θέσιν άναλόγως μέ τήν δύναμιν
τοϋ σώματός του.
Ηον Είς τάς διασκέψεις καί άποφάσεις τών γενικών συμ
βουλίων θέλουν λαμβάνει μέρος άπαντες οί άξιωματικοί
μέχρι τοϋ έκατοντάρχου, άλλ’ ή διοίκησις ύπ’ οψιν της
έχουσα τάς γνώμας αυτών θέλει άποφασίζει, καί τήν άπό
φασίν της όφείλουν άπαντες οί άξιωματικοί νά σέβωνται
καί νά έκτελοΰν, καί
Θον Είς τήν διοίκησιν άνατίθεται νά έκλέξη καί τόν αρ
μόδιον ταμίαν τοϋ σώματος παρουσιασθησομένης άνάγκης.
Οί Σωματάρχαι
Δ. Πετροπουλάκης
Κ. Πλαπούτας
Γ. Τσιγκουράκης

I. Γιουροϋκος
Εύστρ. Χαριτάκης

Άπό τήν 'Ιστορίαν είναι γνωστά τά γεγονότα τής Καλαμ
πάκας, δηλ. ή διάλυσις τών ύπό τήν γενικήν άρχηγίαν τοϋ
στρατηγού Χριστοδούλου Χατζηπέτρου έλληνικών έπα
ναστατικών σωμάτων, πού έσήμανε καί τό τέλος τής Έπαναστάσεως τοϋ 1854, καί ή έπακολουθήσασα άντεκδίκησις τών τουρκικών στιφών, τά όποια δέν έφείσθησαν ούδενός καί πρό παντός τής Γράλιστας, τήν όποιαν ό πασάς
τών Τρικάλων Σελιχτάρ Μπόδα κατέστρεψεν έξ ολοκλή
ρου, μή φεισθείς οϋτε τών έκκλησιών, κατέσφαξε δέ καί ό
σους κατοίκους της συνέλαβε μέσα στο χωριό, άκριβώς
έπειδή είχε πληροφορηθή ότι συνήλθαν έκεΐ οί άρχηγοί
τών πελοποννησιακών σωμάτων (4). Σημειωτέον ότι ή Γρά
λιστα είχε πυρποληθή καί κατά τό 1822 (5) κατά τήν έπέκτασι τής έλληνικής έπαναστάσεως είς τά Θεσσαλικά Ά
γραφα.

Άριθ. 1
Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ημείς οί σωματάρχαι τών κατά τήν Θεσσαλίαν Πελοποννησιακών δπλων Δημήτριος Πετροπουλάκης, ’Ιωάν
νης Γιουροϋκος, Κων. Πλαπούτας, Νικ. Ζαχαρόπουλος,
Εύστρ. Χαριτάκης, Γεώργ. Τσιγκουράκης κ.λ.π. συνελθόντες σήμερον τήν 5ηνΜαΐου 1854 έν τώ χωρίω Γράλι
στα τής Θεσσαλίας είς συμβούλιον περί όργανισμοϋ διοικήσεως καί συντηρήσεως τών υπό τήν άρχηγίαν μας
1. Έφημερΐς «ΑΙΩΝ» ’Αθήναι 9-2-1854.
2. Έφημερΐς «ΑΙΩΝ» ’Αθήναι 20-3-1854.
3. Φ. Δημοπούλου, Ήμερολόγιον παρακολουθήσαντος τόν άρχηγόν τών άτακτων Πελοποννησιακών σωμάτων Κ. Πλαπούταν έν
Θεσσαλία τό έτος 1854.

4. Κατά παράδοσιν τών κατοίκων.
5. Χαρ. Πασιαλή «Οίκον. Έθνικοθρησκευτική Παρακαταθήκη».
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