ΑΡΑΧΩΒΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ο αείμνηστος Ευρυτάνας δάσκαλος Κώστας Ζήσης γράφει στο
βιβλίο «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές του 21»1 για την
πανστρατιά των αγωνιστών.
«… Ένα μέρος επώνυμο αυτό – γιατί το πολυπληθέστερο
παραμένει ανώνυμο – έμενε ως τα σήμερα άγνωστο σ’ εμάς.
Αυτούς τους ηρωικούς αγωνιστές που τους ανήκει η τρανώτερη
τιμή φέρνουμε σε φως με την παρούσα έκδοση, στηριγμένοι όχι στην
προφορική παράδοση – που σίγουρα έχει ανακρίβειες – αλλά σε
γραπτά στοιχεία της εποχής, που το υπογράφουν οι ίδιοι.
Στο φως φέρνουμε τους Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές
της εθνικής μας Επανάστασης στηριγμένοι στα Αρχεία των Αγωνιστών
του Ιερού Αγώνα που φυλάγονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
(Τμήμα Χειρογράφων) και που παραχωρήθηκαν σ’ αυτήν από τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τον περασμένο αιώνα…
Μέσα από αυτά τα έγγραφα ξεπηδάει ολόκληρο το σφρίγος του
λαού μιας ορεινής περιοχής όπως είναι τα Άγραφα και το Καρπενήσι και
μας δίνει αδρά το μέτρο κρίσης των αγώνων και των θυσιών της
ιδιαίτερης γεωγραφικής μας περιφέρειας που συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις πρώτες επαναστατημένες περιοχές της πατρίδας μας...».
Διαβάζοντας το βιβλίο του Κώστα Ζήση με μεγάλη χαρά
διαπίστωσα ότι περιλαμβάνει οχτώ Αραχωβίτες αγωνιστές και ανάμεσά
τους τον προπάππο μου εκ μητρός Γεώργιο Ανδρώνη.
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Γεννήθηκε στην Αράχωβα του Δήμου Παρακαμπυλίων της
Ευρυτανίας.
Υπηρέτησε την πατρίδα σ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ως
μπολουκτζής, κάτω από τις διαταγές πολλών οπλαρχηγών.
Πολέμησε στο Αγρίνιο (1821) με τον Σωτήρη Κοτζαμάνη. Στην
Κορομηλιά του Άγιου Βλάση με τους Γ. Καραϊσκάκη και Γ. Πεσλή, στο
Κεφαλόβρυσο Καρπενησιού, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μάρκος
Μπότσαρης. Έξω από το Μεσολόγγι με τους Καραϊσκάκη – Πεσλή το
1825-1826. Μετά την πτώση του Μεσολογγιού ακολούθησε τον Γ.
Πεσλή μέχρι το 1829, παίρνοντας μέρος σε πολλές μάχες. Αυτά
αναφέρονται σε πιστοποιητικό (Αγρίνιο 11/6/1865) που το υπογράφουν
οι οπλαρχηγοί Σ. Πεσλής (αδελφός του Γιώργου), Ν. Ζέρβας, Ν.
Μπότσαρης και Κώστας Στάικος.

Ο ίδιος υπόβαλε την 1/6/1865 αίτηση για αναγνώριση υπηρεσιών
και η Επιτροπή τον κατάταξε στην Β΄ τάξη των Υπαξιωματικών με Α.π.Μ.
3843.
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ΑΡΑΧΩΒΑ: Χωριό του Δ. Παρακαμπυλίων. Απέχει 18,30 ώρες Ν.Δ. του
Καρπενησιού και 2,15 ώρες από τον Άγιο Βλάση. Το 1879 είχε 393
κατοίκους.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:
1) Ανδρώνης Γεώργιος
2) Γούλας ή Τριπόκωλος Ιωάννης
3) Νταλιάνης Ιωάννης
4) Παπαθανασίου Κώτσος
5) Σχίζας Δημήτριος
6) Τζαϊμέρης Χρήστος
7) Φαρμάκης Δημήτριος
8) Χρυσαυγής Γεώργιος.
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