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Το κοινωνικό φαινόμενο της ληστείας είχε συγκλονίσει την Ελλάδα στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ού αιώνα, και ιδιαίτερα την ελληνική επαρχία. Η μελέτη του σύνθετου αυτού φαινομένου 
κατέδειξε τις δύσκολες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα, 
τις ατέλειες και τις αδυναμίες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και επιβεβαίωσε τη διαπλοκή 
μεταξύ λειτουργιών του επίσημου κράτους και οργανωμένου εγκλήματος.

Η ληστεία της Πέτρας συντάραξε το πανελλήνιο. Η συζήτηση έφτασε μέχρι και την ελληνική Βουλή, 
άρθρα γράφτηκαν σε ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Άσκηση

Έρευνα για τη ληστεία της Πέτρας

Στις 13 Ιουνίου 1926, ημέρα Κυριακή και ώρα 7 το πρωί, αναχωρεί από το υποκατάστημα της Εθνικής στην 
Πρέβεζα χρηματαποστολή με προορισμό το υποκατάστημα στα Ιωάννινα. 15.000.000 δραχμές είχαν τοποθετηθεί 
σε μικρές βαλίτσες, στα μεσαία καθίσματα πίσω από τον οδηγό. Η «Περσεφόνη» –έτσι αποκαλούσε ο οδηγός 
το αυτοκίνητό του– βογκούσε στις ανηφόρες, καθώς ήταν στριμωγμένα δέκα άτομα μέσα σε αυτό. Ήταν 8:15 η 
ώρα, όταν ξαφνικά, στο 70ό χιλιόμετρο Ιωαννίνων-Πρεβέζης, ο οδηγός βλέπει μπροστά του έναν κορμό ξύλου 
να φράζει το δρόμο. Κάνει όπισθεν, ενώ το αμάξι αρχίζει να δέχεται από τρεις μεριές πυροβολισμούς, ανάμεσα 
από δέντρα και βράχους. Πρώτος χτυπήθηκε και σκοτώθηκε ο οδηγός. Το αυτοκίνητο, ακυβέρνητο πια και 
με σκασμένα λάστιχα, έπεσε σε χαράδρα. Από τους ασταμάτητους πυροβολισμούς επτά ατόμων ντυμένων με 
στρατιωτικές στολές σκοτώθηκαν οκτώ από τους δέκα επιβαίνοντες. Ο ένας διασωθείς, ονόματι Λειβαδίτης, 
συνοδός χωροφύλακας, κατάφερε τραυματισμένος να ξεφύγει μέσα στην πυκνή βλάστηση προς τον ποταμό 
Λούρο, ενώ ο Λαζαρίδης (μέλος της αριστοκρατίας των Ιωαννίνων, ο οποίος είχε ακολουθήσει ώς την Πρέβεζα 
τον φίλο του και Διευθυντή του υποκαταστήματος Ιωαννίνων, Λειβαδέα, και τώρα επέστρεφε στην πόλη αυτή) 
επέζησε από την επιδρομή των ληστών, καθώς καταπλακώθηκε από τα πτώματα των συνεπιβατών του και 
λιποθύμησε. Οι ληστές διέρρηξαν τις βαλίτσες, ανηφόρισαν το βουνό προς το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία και 
διασκορπίστηκαν αφού έκρυψαν σε διάφορα μέρη τα χρήματα.  

Οι έρευνες ξεκινούν στα τυφλά. Ολόκληρα χωριά ανακρίθηκαν, πολλοί συνελήφθησαν, ακολούθησαν 
αλληλοκατηγορίες συμμοριών ληστών, ανασκευές από μάρτυρες ή και υπόπτους, η εξαφάνιση των 
κατηγορούμενων Ρεντζαίων, σταδιακές αποκαλύψεις, τρομοκράτηση μαρτύρων, αργοπορία των αρχών στη 
σύλληψη ενόχων με αποδεικτικά στοιχεία, συζήτηση στη Βουλή, η πρώτη δίκη των ενόχων στην Κέρκυρα 
(ξεκίνησε στις 24.10.1927), η απόφαση του Εφετείου Κέρκυρας (7.11.1927) και η καταδίκη σε θάνατο πολλών 
κατηγορουμένων. Οι Ρεντζαίοι συλλαμβάνονται τελικά στη Βάρνα της Βουλγαρίας και παραδίδονται στις 
ελληνικές αρχές στις 7.11.1928. Στις 22.09.1929 αρχίζει στην Κέρκυρα η δεύτερη μεγάλη δίκη. 
 
Οι ληστές αδελφοί Ρεντζαίοι, Γιάννης και Θύμιος, θεωρήθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν από το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων για το σχεδιασμό και την οργάνωση της ληστείας. Είχαν ξεκινήσει τη δράση τους 
το 1916 για να εκδικηθούν το φόνο του πατέρα τους. Στη συνέχεια εδραίωσαν τη φήμη τους στην περιοχή 
της Ηπείρου με φόνους, απαγωγές και ληστείες. Το έτος 1924, επωφελούμενοι από το Νομοθετικό Διάταγμα 
το οποίο όριζε ότι ληστής, φυγόδικος ή φυγόποινος ή υπόδικος, που συλλαμβάνει ή φονεύει επικηρυγμένο 
ληστή, απαλλάσσεται από όλες τις αξιόποινες πράξεις του, οι Ρεντζαίοι, φονεύοντας δύο συντρόφους τους, 
μετατράπηκαν σε ευυπόληπτους και επιφανείς παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής ζωής των Ιωαννίνων, 
εντάχθηκαν μάλιστα στα σώματα δίωξης των ληστών. Η κατηγορία για εμπλοκή τους στη ληστεία της Πέτρας 
οδήγησε στη σύλληψη, δίκη, καταδίκη και εκτέλεσή τους το Μάρτιο του 1930. Οι ίδιοι υποστήριζαν μέχρι 
τελευταία στιγμή την αθωότητά τους.
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Άσκηση
Ένας δημοσιογράφος επισκέπτεται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής προκειμένου να αναζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία της Πέτρας.

Έπειτα από αναζήτηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιστορικών και Αρχειακών Πληροφοριών του ΙΑ/ΕΤΕ 
εντοπίζει ποικίλο υλικό:

α)  Φακέλους που περιέχουν:
-  Αλληλογραφία μεταξύ διαφορετικών Διευθύνσεων της Εθνικής σχετικά με την έρευνα διαλεύκανσης του 

τραγικού γεγονότος και την αποζημίωση των υπαλλήλων της Τράπεζας που υπήρξαν θύματα των ληστών. 

- Αλληλογραφία μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και των οικογενειών των θυμάτων της ληστείας. 

-  Αποκόμματα εφημερίδων τοποθετημένα μέσα στους παραπάνω φακέλους, που αναφέρονται στην πρώτη 
δίκη της Κέρκυρας και ρίχνουν σταδιακά φως στο γεγονός και τους φερόμενους ως δράστες. 
(Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, ΙΑ/ΕΤΕ)

β)  Τόμους εφημερίδων εποχής. Περιείχαν καθημερινές ανταποκρίσεις δημοσιογράφων από την ημέρα 
του συμβάντος και για αρκετά χρόνια, καθώς η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Απαιτούνταν 
αποδελτίωση. (Αρχείο εφημερίδων ΙΑ/ΕΤΕ)

γ)  Βιβλίο που αναφέρεται στη ζωή των φημισμένων ληστών Ρεντζαίων (που θεωρήθηκαν και ηθικοί 
αυτουργοί της ληστείας της Πέτρας), το οποίο περιέχει τεράστιο όγκο ποικίλου υλικού σχετικού με 
το συμβάν.
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Παρατίθεται μέρος των πηγών που εντοπίστηκαν στο ΙΑ/ΕΤΕ.

α) Έγγραφα και αποκόμματα εφημερίδων από τους φακέλους του Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. 

Πρακτικά Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕ, 6.4.1927

Έγγραφο 1

Από το παραπάνω απόσπασμα των Πρακτικών του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ μπορείτε να 
καταγράψετε τα ονόματα και την ιδιότητα των φονευθέντων στη ληστεία της Πέτρας;
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Πίνακας με τα ονόματα των δολοφονημένων, που επιπλέον περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση. Τον συνέταξε υπάλληλος της Εθνικής έπειτα από έρευνα  
που διεξήγαγε.

Έγγραφο 2
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Ταυτίζονται τα ονόματα και η ιδιότητα των προσώπων που καταγράψατε με βάση το έγγραφο 1; 

Τι πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε σχετικά με τη δομή, τους ρόλους των φύλων, τα καθήκοντα 
των υιών και γενικά τον τρόπο που λειτουργούσαν την εποχή εκείνη οι πολυμελείς οικογένειες;
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Πρακτικά Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕ, 3.12.1928

Έγγραφο 3

Για 2.000.000 δραχμές είχε επικηρύξει το ελληνικό κράτος τους Ρεντζαίους. Σύμφωνα με το παρακάτω 
απόσπασμα από τα Πρακτικά του Γενικού Συμβουλίου της ΕΤΕ (3.12.1928), πόσα χρήματα από τη 
συνολική αμοιβή αναλαμβάνει να χορηγήσει η Εθνική;
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«Αἰρεται ὁ πέπλος τῆς τραγωδίας τῆς Πέτρας», ῎Εθνος, 21 Απριλίου 1929 (μέρος 7ο)

Αποκόμματα της εφημερίδας Έθνος
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Πώς κρίνετε το ύφος του δημοσιογράφου; Προτιμάτε τον λυρικό ή τον «ψυχρό» τρόπο έκφρασης των 
σκέψεων και εντυπώσεων; 
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«Αἰρεται ὁ πέπλος τῆς τραγωδίας τῆς Πέτρας»,῎Εθνος, 26 Απριλίου 1929 (μέρος 12ο)
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Εντοπίστε τη σκηνή στο δωμάτιο του φοιτητή, όταν παραλίγο να αποκαλυπτόταν η πρωτότυπη 
κρυψώνα μέρους των κλεμμένων χρημάτων.
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«Αἰρεται ὁ πέπλος τῆς τραγωδίας τῆς Πέτρας», ῎Εθνος, 13 Μαΐου 1929 (μέρος 27ο)
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Ποιες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει ένας ερευνητής από την κατάθεση του Μητροκώστα σχετικά 
με την οικονομική εκμετάλλευση των βοσκών της Ηπείρου από τους μεγαλοκτηνοτρόφους και 
εμπόρους;



1�

 

Τόμοι εφημερίδων εποχής

Ποια άρθρα εφημερίδων της εποχής επιχειρούν να αναλύσουν το φαινόμενο της ληστείας και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πηγές για τη σχέση και την επιρροή των ληστών στην πολιτική 
ζωή της χώρας τη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία;

Ποιες δημοσιεύσεις επιχειρούν να περιγράψουν το γεγονός της ληστείας της Πέτρας αλλά και τις 
έρευνες για την ανακάλυψη των ενόχων, προσθέτοντας νέα στοιχεία στα ήδη γνωστά;

β) Τόμοι εφημερίδων εποχής
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«Ρετζαῖοι, οἱ βασιλεὶς τῆς  Ἠπείρου», Καθημερινή, 12 Ιουλίου 1926
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«Σκληραὶ ἀλήθειαι διὰ τὸ κράτος», Καθημερινή, 19 Ιουλίου 1926
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«Οἱ  Ἠπειρῶται διὰ τὰ ἐν  Ἠπείρῳ», Καθημερινή, 23 Ιουλίου 1926
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«Πῶς οἱ λησταὶ ἐκλέγουν τοὺς βουλευτάς», Καθημερινή, 26 Ιουλίου 1926
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«Τὸ φρικῶδες ἔγκλημα τῆς Πέτρας», Ἐλεύθερον Βῆμα, 16 Ιουνίου 1926
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«Ρεντζαῖοι, οἱ ἄρχοντες τῆς  Ἠπείρου», Καθημερινή, 31 Ιουλίου 1926
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«Τὸ ἔγκλημα τῆς Πέτρας εἰς τὴν Βουλήν», Καθημερινή, 11 Δεκεμβρίου 1926
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«Συμμορία ληστῶν εἰς τὴν ὁδόν Πρεβέζης-Ἰωαννίνων», Ἐλεύθερον Βῆμα, 14 Ιουνίου 1926
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γ) Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Πάνου, Ρεντζαίοι. «Οι βασιλείς της Ηπείρου», Φιλιππιάδα 2006

Παρατηρήστε την ποικιλία των πηγών που παρατίθενται

1. Από τα παρακάτω αποσπάσματα του βιβλίου, ποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
 α. ως πρωτογενείς πηγές,
 β. ως δευτερογενείς πηγές στην έρευνα του δημοσιογράφου σχετικά με τη ληστεία της Πέτρας;

2. Ποια αποσπάσματα περιλαμβάνουν προσωπική μαρτυρία; 
  Σε ποια αποσπάσματα διαφαίνεται μια προσωπική άποψη και ερμηνεία των πραγμάτων;
  Ποια αποσπάσματα περιέχουν κυρίως ιστορικά στοιχεία;

Η σφραγίδα των Ρεντζαίων χαραγμένη σε ξύλο, σελ. 1
(οι σελίδες παραπέμπουν στο αναφερόμενο βιβλίο του Ν. Πάνου(.
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Πρόλογοι του βιβλίου 
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1.  Πώς ερμηνεύουν το φαινόμενο της ληστείας στην ελληνική επαρχία οι συγγραφείς των προλόγων; 

 
2.  Στον δεύτερο πρόλογο εντοπίστε το σημείο όπου οι Ρεντζαίοι χαρακτηρίζονται  

«Βασιλείς της Ηπείρου». 

 
3.  Στον δεύτερο πρόλογο παρατίθενται ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα «ανορθόδοξα» μέτρα που 

πήρε κατά καιρούς η πολιτεία στην προσπάθειά της να εξοντώσει τους ληστές. Να τα εντοπίσετε.
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Χάρτης της Ηπείρου με τα ονόματα των πόλεων που παίζουν κάποιο ρόλο στην εξιστόρηση  

της ιστορίας των Ρεντζαίων και της ληστείας της Πέτρας, σελ. 19.



��

 
Φωτογραφία του χωριού των Ρεντζαίων, σελ 20.
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Φωτογραφίες από τον τόπο της ληστείας, σελ. 65.

Το πρώτο τηλεγράφημα που εστάλη από τον υποδιευθυντή του υποκαταστήματος Ιωαννίνων  
προς το κεντρικό κατάστημα Αθηνών, σελ. 65.

Φωτογραφία των δύο αδελφών, σελ. 28.
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Απόσπασμα που χρησιμεύει στον συγγραφέα ως εισαγωγή για την παράθεση 

αποκομμάτων εφημερίδων της εποχής, σελ. 107-108.
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Συγκρίνετε την άποψη του συγγραφέα περί διαπλοκής κομμάτων, αρχών, κυβερνήσεων και ληστών 
με τις απόψεις των δημοσιογράφων στα σχετικά άρθρα εφημερίδων της εποχής, τις οποίες συνέλεξε ο 
δημοσιογράφος κατά την έρευνά του στο ΙΑ/ΕΤΕ και παρατέθηκαν παραπάνω.
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Απόκομμα από εφημερίδα, σελ. 115.
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή το παραπάνω απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας; Είναι πλήρες 
στοιχείων;
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Αποσπάσματα από τη συζήτηση στη Βουλή για τη ληστεία της Πέτρας  
(διήρκησε από 5 έως 16 Δεκεμβρίου 1926), σελ. 154-155, 161-162, 175.
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1.  Πώς συνδέει ο βουλευτής Γούδας το πρόβλημα της συγκοινωνίας της Ηπείρου με το φαινόμενο της 

ληστείας;

 
2. Τι υπαινίσσεται ο ίδιος βουλευτής σχετικά με τη φυγάδευση των Ρεντζαίων στο εξωτερικό;
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Αποσπάσματα από την πρώτη δίκη των ενόχων της ληστείας της Πέτρας  

(διήρκησε από τις 24 Οκτωβρίου 1927 έως τις 7 Νοεμβρίου 1927), σελ. 233 και 252-255.

Με βάση την κατάθεση του μάρτυρα, δυσκολεύτηκαν οι Ρεντζαίοι να αποφύγουν τη σύλληψη και να 
διαφύγουν στο εξωτερικό; Γιατί;
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Για ποιους λόγους ακμάζει η ληστεία στην Ήπειρο σύμφωνα με τον εισαγγελέα; («το καρκίνωμα» όπως 
ο ίδιος αποκαλεί το φαινόμενο). 

[...]
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Τραγούδι για τη ληστεία της Πέτρας  

(κυκλοφόρησε μετά την εκτέλεση των Ρεντζαίων στις 5 Μαρτίου 1930), σελ. 365.

Είναι ακριβής η πληροφορία που περιέχει το τραγούδι για τον αριθμό των φονευθέντων στην Πέτρα;
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Ποίημα αφιερωμένο στη μητέρα των Ρεντζαίων, σελ. 366.

Δημοσίευμα σατιρικής εφημερίδας με πρωταγωνιστές δύο γραφικούς τύπους της εποχής στα Γιάννενα,  
τον Γαμβέτα και τον Ρετσινόλαδο, που σχολιάζουν τη δίκη των ενόχων για τη ληστεία της Πέτρας, σελ. 306 

(ακολουθεί το ποίημα).
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«Συζήτησις… Ρετσινολαδου και Γαμβέτα 
που τα ψάλλουν νέτα σκέτα»

Πᾶμε καὶ μεῖς συνάδελφε στὴν Κέρκυρα ἐκεῖ πέρα 
Γιὰ νὰ περάσομε καλὰ τὴν κάθε μας ἡμέρα  
νὰ παρακολουθήσωμε τὴν τῶν Ρεντζαίων δίκη  
ὅπου στὴν Πέτρα κάνανε τὴν πιὸ μεγάλη φρίκη 
Ἀπεσταλμένους ἔστειλαν ὅλαι αἰ ἐφημερίδες  
Κ’ ἐμεῖς ἐδῶ καθόμαστε καὶ τρῶμε καραβίδες; 
τρέχα βρὲ Γιάννη μερακλὴ βάλε καινούργιο ράσσο 
Κ’ ἔλα γιὰ νὰ πηγαίνωμε οἱ δυό μας μὲ τὸ πάσσο 
νὰ ἐδοῦμε πῶς δικάζονται τ’ ἄγρια θηρία  
ποὺ φέραν εἰς τὸν τόπον μας μεγάλη ἀβαρία 
 
Μοῦπαν τὴν ὑπεράσπισι ἀνέλαβαν οἱ τόσοι  
Ρωμάνος, Καραπάνος, Κυρίτσης κι’ ἄλλ’ καμπόσοι 
θὲ νὰ μὰς εὕρουν πρόφασιν γενναία καὶ τρανὴ  
νὰ μὴν τοὺς ἐκδικάσουν θανατικὴ ποινὴ  
Πλὴν ὅμως τοὺς ἐγέλασαν αὐτοὺς τοὺς δικηγόρους 
Τοὺς συνειθίσαμε ἡμεῖς ποὺ ψάλλουν πάντα κόρους 
Γιατὶ ἂν ἀθωωθοῦν, σ’ αὐτοὺς ἂν εὕρουν πόρους  
Καὶ  δαύτους θὰ τοὺς σφάξουνε ὅπως καὶ τοὺς κοκόρους  
 
Μὴν ἀρλουμπίζεις φίλε μου καὶ πάτερ Ἰωάννη 
Γιατὶ δικαιοσύνη χάρις σ’ αὐτοὺς δὲν κάνει  
Κι’ ἀστραπιαίως πέλεκυς σὲ δαύτους θὲ νὰ πέση 
Καὶ τὴν θανατικὴ ποινὴ εὐθὺς θὲ νὰ τοὺς θέση 
Ὁλόκληρη ἡ πόλι μας μ’ ὅλα τὰ σωματεῖα  
Ἀγχόνη θὲ νὰ στήσουνε γι’ αὐτοὺς εἰς τὴν πλατεία 
Γιατὶ αἱ οἰκογένειαι δακρύζουν στὰ σωστὰ  
τῆς Πέτρας ποὺ τουφέκισαν, ἀδίκως τοὺς ἑπτά. 
 
Μόλις ἄρχισε ἡ δίκη τῶν Ρεντζαίων στὰ γερὰ 
Λάμπρο Στάθης ἐνεφανίσθη καὶ σκορπάει τὸν παρᾶ 
καὶ τὸ πᾶν τρομοκρατίζει μάρτυρας καὶ κοινωνία 
κι αὐτὸ τὸ Κράτος ἀπειλεῖ μ’ ὅλη του τὴ μανία 
Καὶ φοβερίζει μάρτυρας στὴν Κέρκυρα μὴν πᾶνε 
γιατὶ τὸ κεφαλάκι τους αὐτοὶ θὲ γιὰ νὰ φᾶνε. 
 
Αὐτὰ ἔγειναν γνωστὰ τοῦ κάθε δικαστοῦ  
Τοῦ Λάμπρου Στάθη τοῦ γνωστοῦ, τοῦ σεκερτζῆ ληστοῦ 
ποὺ ἂν θὰ τὸν γραπώση ἡ χωροφυλακὴ  
Θὲ νὰ τὸν στείλουν καὶ αὐτὸν ἐκεῖ στὴ φυλακὴ 
μαζὶ μὲ τοὺς Ρεντζαίους ἅμα τοὺς ἐκδικάσουν  
Στὸ Κέντρο τ᾿ὡρολογιοῦ τοὺς τρεῖς θὲ νὰ κρεμάσουν.
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Από ποιους στίχους είναι δυνατό να αντληθούν στοιχεία σχετικά με: 
 α)  τη λαϊκή ετυμηγορία για τους υπαίτιους της φονικής ληστείας,
 β)  την τρομοκράτηση μαρτύρων για να μην αποκαλύψουν στοιχεία;
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Απόσπασμα από την απολογία του Γιάννη Ρέντζου στη διάρκεια της δεύτερης δίκης για τη ληστεία  

(διήρκεσε από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 1929), σελ. 328.
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1.  Για ποιο λόγο υποστηρίζει πως στράφηκε στη ληστεία; 

 
2.  Ποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθε σε επαφή με τους οργανωτές της ληστείας; 

 
3.  Πιστεύετε πως έπεισε το δικαστήριο;
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Ο συγγραφέας περιγράφει την προσπάθεια των θανατοποινιτών Ρεντζαίων για απόδραση από τις φυλακές 

της Κέρκυρας την περίοδο που ανέμεναν την απόφαση να τους δοθεί χάρη, σελ. 357.
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Οι ληστές λυμαίνονταν σε ορεινές περιοχές. Η έλλειψη επαφής με τη θάλασσα πώς συνέτεινε στην 
αποτυχία της απόδρασης;
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