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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΤΑΣ 
Βιολόγος, Πρόεδρος ΙΛΕΑ 

 
Η ληστεία στην Πάρνηθα του 19ου αιώνα. 

 
Στο Α΄ Συμπόσιο, που έγινε το 1989 εδώ, η αείμνηστη Μαρία – Μιχαήλ – Δέδε παρουσίασε 

ανακοίνωση της με τίτλο «Ληστεία και Πειρατεία στην Αττική κατά τους προεπαναστατικούς και 
μεταναστευτικούς χρόνους». 

Στην ανακοίνωσή της αυτή, υπάρχει ένα έγγραφο του Ιουνίου 1836, δίγλωσσο, στα ελληνικά και 
γερμανικά, όπου αναφέρεται: 

 «Καθώς ακούγεται, ο Βαρνάβας με τον σύντροφο του Ν. Καλαγράν και τον αδελφό του 
ευρίσκονται εις Μενίδι πάσαν νύκταν και υποδέχονται καλώς υπό των κατοίκων»… Στη συνέχεια 
διατάσσεται η χωροφυλακή να «υποβάλει εις εξέτασιν τους κατοίκους περί της αποκρύψεως και 
ποινήν» …κλπ 

Προφανώς ο σύντροφος του ληστή Βαρνάβα, Ν. Καλαγράν, φαίνεται ήταν ο Μενιδιάτης Ν. 
Καλογράνης. 

Η Ληστεία στην μετεπαναστατική Ελλάδα, όπως και στην προεπαναστατική, αλλά και στην 
επαναστατική, ήταν υπαρκτή και εντελώς αποδεδειγμένη. Το ίδιο και στην Αττική, η Πάρνηθα, 
είναι το μεγαλύτερο βουνό της Αττικής, χωρίς οδικό δίκτυο, παρά μόνο με παμπάλαια, πανάρχαια 
μονοπάτια- προαιώνιους δρόμους, και δρόμους διαφυγής οποιουδήποτε διωκόμενου. Στην 
Πάρνηθα εύκολα κάποιος κρύβεται και εύκολα φεύγει προς τη Βοιωτία, προς την Πεντέλη, προς τις 
ανατολικές, δυτικές και νότιες ακτές της Αττικής, προς τον Κιθαιρώνα, την Εύβοια και το Θριάσιο. 
Κι ακόμα, την εποχή εκείνη, κάποιος μπορούσε με 7 ώρες πορεία και τύχη, να φτάσει στα τότε 
σύνορα και να περάσει στο Τούρκικο.  

Το φαινόμενο της Ληστείας, έγραφε ο γνωστός Δάνος παραμυθάς Χανς – Κρίστιαν Άντερσεν, 
υπάρχει πάντοτε και παντού. Ο ίδιος, στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα, είχε παρακολουθήσει 
την εκτέλεση κάποιου ληστή. 

Στην παρούσα εισήγηση, δεν θα μας απασχολήσουν τα γενεσιουργά αίτια της ληστείας. Ούτε και 
οι αφορμές. Η παρούσα εισήγηση, δεν θα μπει επίσης στα άδυτα των κρατικών βιβλιοθηκών και 
αρχείων, στα ντοσιέ και στα συρτάρια των οποίων βρίσκονται χιλιάδες έγγραφα που 
πραγματεύονται το θέμα της ληστείας στην Αττική. 

Ο εισηγητής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ιστορικούς, παρά μόνο 
ερασιτεχνικά. Άλλωστε η περιέργεια του υποφαινόμενου αναγνώστη, όπως και κάθε αναγνώστη, 
δεν τον φτάνει για να τον αναδείξει σε ιστορικό, η ιστοριοδίφη, ή λαογράφο ή λαογραφίζοντα 
ερευνητή. Για τον εαυτό μου διατηρώ έναν και μόνο τίτλο: Αυτόν του αναγνώστη, και μάλιστα του 
αναγνώστη που δεν κατάλαβε ποτέ ούτε και θα καταλάβει την ύπαρξη -ταμπού στην έρευνα του 
παρελθόντος. 

Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας: κατά καιρούς η Πάρνηθα φιλοξενεί ληστές. Βαριά ονόματα 
ληστών όπως του Νταβέλη, του Κακαράπη, του Ζαφείρη, του Μπελούλια, του Καινούριου, του 
Φαντούκη, του Μαλισόβα, του Κουκουβίνου και του Καλαμπαλίκη ανεβουκατεβαίνουν στην 
Πάρνηθα, συλλαμβάνουν χωροφύλακες και χωρικούς στο Τατόι, σκοτώνουν χωροφύλακες στα 
Λιόσια.  

Πριν την εμφάνιση του Νταβέλη, το 1846, ο κοντοπατριώτης μας λήσταρχος, Σπύρος Μπίμπισης 
ή Μπίμπιζας, αιχμαλωτίζει την περίφημη Δούκισσα της Πλακεντίας, δύο μόλις χρόνια μετά την 
αμνήστευση ή τη μείωση της ποινής του. Εφημερίδες και αλληλογραφία της εποχής των 
χαρακτηρίζουν το αντίθετο του αιμοσταγούς: ευγενικό, ντροπαλό και γραφικό. Μετά από 
ολιγόωρη αιχμαλωσία, στην Πεντέλη, η συμμορία του φεύγει άπρακτη λόγω εμφάνισης 
αποσπάσματος  χωρικών από το Χαλάνδρι. Φαίνεται να έγινε κάποια διαπραγμάτευση για λύτρα, ο 
Μπίμπισης χωρίς συναίσθηση νομισμάτων της εποχής και ποσών, στο τέλος εγκαταλείπει το 
ένδοξο πεδίο της αιχμαλωσίας, αποκομίζοντας αμήχανα ένα μικρό φιλοδώρημα μερικών δραχμών 
που του δόθηκε… Το τέλος του Σπύρου Μπίμπιση ήταν αξιοθρήνητο, αλλά κοινό στους ληστές. Η 
κυβέρνηση του αποστέλλει, ως κρατικό δολοφόνο, ένα άλλο μεγάλο ληστή, τον Χρήστο Βούλγαρη, 
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λήσταρχο που μπαινόβγαινε στο Τουρκικό και τελικά απαγχονίστηκε το 1848 με διαταγή του 
Τούρκου διοικητή Θεσσαλίας, Χατζή Χουσεΐν. Και η σύλληψη του Βούλγαρη έγινε με δόλο, πράγμα 
σύνηθες. Ο Βούλγαρης το 1846 είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη του Μπίμπιση και τον πιστολίζει ή 
μάλλον κουμπουριάζει μπαμπέσικα.  

Το αμέσως προηγούμενο διάτημα της δολοφονίας του ο Μπίμπισης φιλοξενείται και δεν 
κρύβεται στα πάτρια εδάφη, καλλιεργώντας ίσως και κτήματα του, πράγμα και αυτό σύνηθες 
ενίοτε.  Άλλωστε και ο ληστής Κωνσταντίνος Ματρύζος, από την Αγόριανη Παρνασίδως, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του ληστρικού του βίου εξασκούσε το επάγγελμα του ράφτη στο Κορωπί.  

Άλλη περίφημη συμμορία, που ήξερε καλά την Πάρνηθα, ήταν αυτή των Αρβανιτάκηδων, 
γνωστή από την απαγωγή και δολοφονία των Αγγλοϊταλών διπλωματών στο Δήλεσι, το 1870. Οι 
Αρβανιτάκηδες (ο Τάκος και ο Ντίνος) το 1858 είχαν μητέρα, τρεις αδελφούς, δύο αδελφές στις 
στάνες του Μήτρο Μαλαμούλη και στις στάνες του Κώστα Δόση. Τα τσελιγκάτα της εποχής, είτε 
θερινά είτε χειμερινά, αριθμούσαν δεκάδες ή εκατοντάδες μέλη συγγενικά μεταξύ τους και φίλα 
προσκείμενα σε ληστές συγγενείς τους ή όχι. Τέτοια μόνιμα τσελιγκάτα ήταν του Χρήστου Μακρή 
στα κτήματα του Σκαρλάτου Σούτσου, του Κολοβού, του Μπουραντά και του φίλου. Προστάτης 
των στρατιωτών μεγαλοκτηματίας και πολιτευτής. Στην Πάρνηθα στη Μεσοβασιλεία. Το 1863, 24 
μέλη της ομάδας του τσέλιγκα Μήτρου Μεγαγιάννη στη θέση Λοιμικό, συγγένευσαν με τους 
λήσταρχους Μήτρο Καψάλη, Σπύρο Μηλιώνα, Παναγιώτη Γκώγκο και Κώστα Νικολαόυ. Από την 
ομάδα του τσέλιγκα Γεωργίου Μακροδημήτρη στη θέση Οζιά, 15 μέλη συγγένευαν με τους 
Μηλιώνα και Γκώγκο. Από την ομάδα του Θεόδωρου Μπάτη, στην Αγία Τριάδα, 12 μέλη 
συγγένευαν με τον λήσταρχο Αθανάσιο Σελιάμη.  Από την ομάδα του Γιάννη Πετρογιάννη στη 
Ντράσιζα, 15 μέλη συγγένευαν με τον λήσταρχο Καψάλη, από του Τάσιου Καραγιώργη στο Τατόι, 
10 μέλη συγγένευαν με τον λήσταρχο Κωσταντή Καραγιάννη και από το τσελιγκάτο του Γιάννη 
Μεγαγιάννη στα Λιόσια, 8 μέλη συγγένευαν με του λήσταρχους Μηλιώνα και Σελιάμη. 

Φοβερός ληστής της Αττικής ήταν ο Σπανός. Αιμοσταγής, με φίλους τους περισσότερους  
τσελιγκάδες της Πάρνηθας, της Θήβας, του Καρπενησίου και της Φθιώτιδας. Ο Σπανός απήγαγε για 
λύτρα τον γιο του Χανιτζή Χατζηδάκη στα Καλύβια της Χασιάς, μέλος και αυτός πολλών 
συμμοριών και φίλος των Αρβανιτάκηδων.  

Άλλα μεγάλα τσελιγκάτα, φίλα προσκήμενα στους συγγενείς τους ληστές ήταν του Τόλια 
Μακρή, του Σπύρου Κλεφτάκη και του Στέργιου Σταθούλ, στη θέση Χούνη όπου και τα μαντριά του 
Σκαρλάτου Σούτσου. 

Για παράδειγμα ο φόνος της Μαρίας. 
Ας ακούσουμε μια μαρτυρική περιγραφή της 13 Απριλίου του 1858 του Νάσου Κώτζου, 

βλαχοποιμένος Ξηρομερίτη, ετών 20-25, χριστιανού: 
«Είδαμε ταις παγάναις και ολημεριάσαμε πλησίον του Μετοχίου Αγίας Τριάδος προς το Μενίδι, 

εκείθεν ετραβήξαμεν κάτωθεν του Τατοΐου όπου ολημεριάσαμε και έπεσεν ένα κορίτσι μικρόν 
επάνω μας. Το επιάσαμε είδαμε τον γέροντα όπου έκανε χωράφι κατά το Τατόι, ενομίσαμε ότι πάει 
να μας προδώσει, αφήσαμε το μικρόν κορίτσι και επιάσαμε το μεγάλον κορίτσι και ετραβήξαμεν 
τον ανήφορο και εκόψαμε το κορίτσι προς εκδίκησην, διότι είδαμε τους στρατιώτας όπου ήρχοντο 
από το Τατόι τον κατήφορο (… επιάσαμε κάτι γελαδαραίους κ.λπ.). Το κορίτσι εις το Τατόι 
εσκότωσεν ο φονευθείς Γεώργιος Ακρίδας». 

Το 1852, ο Εντμοντ Αμπού ήρθε στην Αθήνα ως εταίρος της Γλλικής σχολής Αθηνών και έμεινε 
ως το τέλος του 1853. Βολταιρικός, ουμανιστής, φιλελεύθερος και ριζοσπάστης τα δύο βιβλία του 
«Η Ελλάδα του Όθωνος» και «Οι βασιλείς των ορέων» είναι γνωστά. Στο δεύτερο έξω από την 
Χασιά ο λήσταρχος λέγεται Χατζησταύρου. Οι περιγραφές του τον έκαναν γνωστό ως συγγραφέα 
παρά ως Αρχαιολόγο. 

Επειδή κάθε πράγμα του παρελθόντος πρέπει να διερευνάται υπό το πρίσμα της εποχής του, 
οφείλουμε να πούμε ότι οι μέθοδοι του κράτους, των οροφυλάκων, των χωροφυλάκων και των 
αποσπασμάτων σχεδόν πάντα ήταν ίδιες με των ληστών.  

Ο λαός τραγουδούσε τα κατορθώματα και κυρίως τον θάνατο πολλών ληστών, στην Αττική 
κυκλοφορούσαν τραγούδια για τον Νταβέλη, τον Κατσαντώνη, τον Καλαμάτα, τον Λύγκο τον 
λεβέντη, τον αρχιληστή και άλλους. 
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Αργότερα η φαντασία του λαού τροφοδοτήθηκε από λαϊκά αναγνώσματα και ιστορίες σε 
συνέχειες εφημερίδων της εποχής, κάνοντας την πραγματικότητα να ξεθωριάζει και το μύθο να 
ωραιοποιεί τα σκληρά περιστατικά. 

Η Πάρνηθα εξακολούθησε να φιλοξενεί ληστές μέχρι το 1930 περίπου. Ληστές και κάθε είδους 
κυνηγημένους: Φυγόδικους, Δραπέτες, Φονιάδες, Λιποτάκτες, Κινηματίες και κάθε λογής 
κατατρεγμένους, θύματα, αλλά και θύτες. 

Στα ντουλάπια των αρχείων, στις εφημερίδες της εποχής και στα σκόρπια περιηγητικά βιβλία 
το ληστρικό παρελθόν της Πάρνηθας αναπαύεται. Μικρές δόσεις αυτού, θα βγαίνουν κατά κύματα 
και θα τροφοδοτούν τη φαντασία των περίεργων αναγνωστών, όπως εγώ, αλλά και των 
περίεργων ακροατηρίων, όπως εσείς…  

Ευχαριστώ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


