
 

 

 

 

 
 
(γράφει ο Μάριος Α. Μπίκας) 

 

 

 

Οι αγάδες του Μαργαριτιού το 1904 … 

 

Το παρακάτω δημοσίευμα της Φωνής της Ηπείρου, ανταπόκριση από την 

Κέρκυρα, ημερομηνίας 22.10.1904, σελ. 3 - 4,  αναφέρεται  γενικά στους  

καθημερινούς φόνους, τραυματισμούς και ληστοπραξίες των  Μουσουλμάνων 

Τσάμηδων επί των Ελλήνων. Δημοσιοποιεί επωνύμως τους σκληρούς 

Μουσουλμάνους Μαργαριτιώτες. Αναφέρει τη διαμάχη και την απόπειρα 

δολοφονίας του Παραμυθιώτη Ιουσούφ Πασά εναντίον του συντοπίτη του 

Γεωργίου Ρίγγα1. Το βιασμό χωρικής σε λιβάδι  του χωριού Μορφάτι από  

Μαργαριτιώτη Μουσουλμάνο, καθώς και όσα  επακολούθησαν. Αποτέλεσμα 

όλων αυτών  ήταν η από το Μορφάτι σημαίνουσα οικογένεια του Πήλιου 

Κωστάρη, προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή,  να πουλήσει όλη την κινητή και 

ακίνητη περιουσία της και να μετοικήσει εις Παξούς. Επίσης  αναφέρει τους 

φόνους του Μηνά Κομήνη, του Νικόλαου Χορμοβίτη και του Μήτσου 

Μπόλη.   

  

                                                 
1.  Βασίλη Κραψίτη : « Η ιστορία της Παραμυθιάς  », Αθήνα 1991, σελ. 221 έ.κ. 227 και  

σελ. 305, σημ. 202 



 

Το Μορφάτι (σήμερα Μόρφι) στην παλιά του θέση, παρέα με τα σύννεφα. Δυτικά  αγναντεύει 

τη λίμνη Καλοδίκι και  το βουνό Πεζόβολο ( Μπιτζεβελιό) με τα χωριά Ελευθέριo και 

Λειβαδάρι. Τη φωτογραφία μου την έστειλε ο Μαργαριτώτης Θωμάς Γκίνης  

  

 
                          

                               ( Συνεχίζεται το δημοσίευμα σε αποκρυπτογράφηση ) 



« Γεγονότα μεμονωμένα, λαβόντα χώραν κατά το τελευταίο μήνα, (σ.σ. 

Σεπτέμβρη του 1904) σας αναφέρω τα εξής ολίγα μεταξύ των πολλών 

άλλων : 

 Ο Φεραχάτ Ζέικους είχε σταλεί υπό των αγάδων του Μαργαριτίου εις το 

χωρίον Μορφάτι εις τα χειμάδια. Εκεί διέπραξε στυγερόν ανοσιούργημα 

κατά χωρικής και έγινεν άφαντος. Οι αφεντάδες του, νομίζοντες ότι οι 

κάτοικοι εφόνευσαν και εξηφάνισαν το τέρας τούτο, επέπεσον κατά 

διαφόρους νύκτας κατά του χωρίου Μορφάτι καραδο-κούντες να 

φονεύσωσι τους καλυτέρους του χωρίου και συγχρόνως να ληστεύσωσι 

αυτούς προς εκδίκησιν. Ευτυχώς δεν κατόρθωσαν τίποτε. Αλλά έγινε κάτι 

χειρότερον. Εις (1) των σημαινόντων κατοίκων, ο Πήλιος Κωστάρης2 

μετά 8 αδελφών και εξαδέλφων του απειλούμενοι ηναγκάσθησαν να 

πωλήσωσιν ότι είχον και να κατάφύγωσιν εις Παξούς όπως σώσωσι 

τουλάχιστον την ζωήν των. Ερωτώμεν τώρα. Συμφέρει εις την Σεβ. 

Κυβέρνησιν του Σουλτάνου να εκπατρίζονται και ληστεύονται φιλήσυχοι 

κάτοικοι ένεκα της ατιμωρησίας των αγάδων;    

- Εις το χωρίον Καρτέρεζα (σ.σ. σήμερα Καρτέρι ) τούρκος 

Μαζαρακιώτης εφόνευσε τον Μηνάν Κομήνην δια μηδαμινήν αιτίαν.  

- Ο υιός του Αβδή Ρόιμπα επλήγωσε θανασίμως τον Νικόλαο 

Χορμοβίτην. 

- Εις Φανάρι ο Γιακούπ Κασίμης και Νέλης έδειραν μέχρι θανάτου τον 

Μήτσον Μπόλην,  όστις και απέθανεν εξαφανισθείς υπό των ενόχων.   

Πώς είναι δυνατόν άλλως να γίνει, αφού αι επιτόπιαι αρχαί εις τους μεν 

ομοφύλους των επιτρέπουν να οπλίζονται μέχρις οδόντων εις δε τους 

ραγιάδες μόλις επιτρέπουν ένα σουγιά. Εν γένει εκεί κάτω δικαιοσύνη δεν  

υπάρχει απολύτως. Τούτο αναγκάζει όλους τους Τούρκους και 

Χριστιανούς να προμηθεύονται Γκρα και Καπακλί με την διαφοράν ότι οι 

Αλβανοί έχουσιν έκαστος δύο και τρία, οι δε Χριστιανοί κάπου κάπου από 

εν και αυτό μόνον δια την νύκτα, όπως προφυλάξουν την ζωήν των και τα 

ποίμνιά των.  

                                                 
2 . σ.σ. α. Κατσούλης Θεόφιλος (Σπαθαραίοι) συνταξιούχος δάσκαλος : « Σήμερα  στο 

Μορφάτι  υπάρχει ένα μεγάλο σόι με   τα επώνυμα  Κωστάρης  και Κωστάρας.  Για την 

οικογένεια όμως  του Πήλιου Κωστάρη, οι παλιοί θυμούνται ότι σε κάποια συμπλοκή με τους 

Τούρκους του Μαργαριτιού σκότωσε ένα αγά. Για να αποφύγει την εκδίκηση,  μετοίκησε όλη 

η φάρα στην Κέρκυρα, παίρνοντας μάλιστα μαζί της κι ένα μεγάλο μέρος από τα 

γιδοπρόβατα ».  

β.  Ο Δημήτριος Μάτης (Μαργαρίτι)  : « Ο Κωσταραίοι του Μορφατιού ήταν μεγάλο σόι.  

Είχαν  πολλά γίδια. Ο παππούς μου ο Ιωάννης (Νάκος) Μάτης  διατηρούσε μαζί τους 

φιλικές  σχέσεις. Γι’ αυτό, όταν ο Πήλιος Κωστάρας σκότωσε ένα αγά του Μαρ-γαριτιού 

και αναγκάστηκε να φύγει για την Κέρκυρα, βοήθησε τους άλλους που τον ακολούθησαν. 

Τους βοήθησε  να μεταφέρουν τα γίδια τους με καράβι από  το Σαρακίνικο της Πάργας στην 

Κέρκυρα. Μέσα στους Κωσταραίους αυτούς ήταν και μια ανδρογύναικα, η Μπέλα, όπως την 

έλεγαν.  

Μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου το 1913 οι Κωσταραίοι ξαναγύρισαν στο Μορφάτι. 



Οι Χριστιανοί κάτοικοι της Ηπείρου εκλιπαρούσι το έλεος της 

Αυτοκρατορικής κυβερνήσεως, και ιδίως του φιλοδικαίου Οσμάν πασά να 

λάβει οίκτον δια τα δεινοπαθήματα των υπηκόων του Σουλτάνου ».  

 
 

                                                                                                  Μάριος Α. Μπίκας 

 

 

 

Επιτρέπεται η μερική  ή η ολική αναδημοσίευση της εργασίας μόνο  

μετά από αναφορά της  ιστοσελίδας και του συντάκτη. 

 

Δημοσίευση: Θωμάς Στ. Γκίνης  


