
Αντιπρόσωποι Νομών Ζητουνίου Πατρατρατζικίου στον Όθωνα. 

Μετά την επικράτηση της επανάστασης «Η Ελληνική Κυβέρνηση ίδρυσε 

μεθοριακούς σταθμούς, μέσα στα όρια του Νομού εις: Στόμιο, Σούρπη, 

Κλίνοβο, και Άγιο Ιωάννη. Επίσης Καλύβες αναλόγως των αναγκών εις: 

Ροσούλη, Μπομποκα, Λούντζα και Αρκοδοπούρνι. Στρατώνες εις: Δρίστυλα, 

Σάββα Βρύση, Σάβα χωριό, Μονή Αντινισας μέσα, Δερβέν Αγά, χωρίον 

Φούρκα, Δερβέν Καρυά, Κούρνοβο, Μοχλούκας, Δραμπάλα, Γιαννιντζού 

(πιθανολογείται ότι ήταν στη Θέση Πλασταρά)1, Φτελιά ή Ροβολιάρι, και 

Καλύβα εις Λάπατα».  Η δημιουργία των παραπάνω στρατώνων και 

φυλακίων στο φρύδι της Όρθρυς, κατέστη ανάγκη στελέχωσης για τη 

φύλαξη των συνόρων. Όμως οι συχνές μετακινήσεις των στρατευμάτων 

εντός των Νομών Ζητουνίου και Πατρατζικίου, για την  ανανέωση του 

στρατιωτικού προσωπικού στις στρατώνες και στα φυλάκια, οι οποίοι 

διερχόμενοι μέσω των πόλεων και των χωριών, αλλά και από την άλλη η 

μάστιγα της ληστείας μεγιστοποίησαν τα προβλήματα των κατοίκων. 

Πολλές φορές οι κάτοικοι αναγκάζονταν να τους χορηγούν τροφή από το 

υστέρημά τους, μη εξαιρουμένων και των ληστών που είχαν το δικό τους 

νόμο, την αρπαγή με τα όπλα. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να στείλουν την 

παρακάτω επιστολή προς τον Όθωνα διά αντιπροσώπων τους. Ήτοι: 

[«5Μαΐου 1833 

  

Αριθ, πρωτ, 1341 

Μ’ όλον ότι είμεθα πεπεισμένοι, ότι η Υ.Β. υψηλότης θέλει λάβη προσεχώς 

μέτρα διά να απαλλάξη τας επαρχίας από το βάρος των στρατευμάτων, το 

Ζητούνιον συγκείμενον από ολιγαρίθμους οικογενείας, και εκτιθειμένον εις 

την αδιάλυπτον  διάβασιν των στρατευμάτων και εν ώ έχει και πλήθος 

στρατιωτών άλλων, τους οποίους τρέφει τοσούτον καιρόν, υποφέρει πολύ 

περισσότερον από τας άλλας επαρχίας, ώστε κατίντησεν οι δυστυχείς 

κάτοικοι να μην έχουν ουδέ τον επιούσιον άρτον, ουδέ τα αναγκαία προς 

σποράν, εν ώ μόλις προ ενός χρόνου είχον αρχίσει να κάμουν την μικράν 

καλλιέργειαν των ολίγων παραστατικών τους.  Διά τούτο παρακαλούμεν να 

λάβη πρόνοιαν κατ΄ εξοχήν δι’ αυτό το δυστηχέστερον πάντων μέρος να 

απαλλαγή όσον τάχιστα από τα βαρύνοντα αυτό δεινά, και κυριοτέρως να 

γίνη φροντίς διά τας επιδρομάς των ληστών, οι οποίοι επιπολάζουν εις 

εκείνα τα μέρη, και εξ αιτίας της θέσεως των ορίων ευρίσκουν άσυλον εις 

οθωμανικήν επικράτειαν. 

 
1 Πηγή:https://www,lavanitsa.gr/istoria-exelixi-thesi-oria  



 Μένομεν με βαθύτατον σέβας 

Εν Ναυπλείω τη 19 Φευρουαρίου 1833 

Οι ταπεινότατοι και ευπειθέστατοι δούλοι 

Απεσταλμένοι της επαρχίας Ζητουνίου 

Γεώργιος Αινιάν, Ευστάθιος δοιμητρίου»] 

Στη δεύτερη σελίδα αναφέρει: «να κοινοποιηθή εις τους ενδιαφερομένους 

( δυσανάγνωστη λεξη)και να υπάγη φρουρά εις ζητούνιον» 





 
Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία «Οθωνικής 

Περιόδου» Φ. 41/243988 
 


