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σ. 153-170, Φάκ. Θ': Τηλεγραφήματα σχετικά με τις κινήσεις όλων των σωμάτων από
τής αποτυχίας τής άποβάσεως τοΰ σώματος ’Ολυμπίου μέχρι τοϋ τέλους τής έπαναστάσεως, 
σ. 171-184. Φάκ. Γ: ’Επιστολές καί εκθέσεις Κ. Αουμπιώτη, σ. 185-206. Φάκ. ΙΑ': ’Επι
στολές Μιλτ. Άποστολίδη, σ. 207-219. Φάκ. ΙΒ': ’Επιστολές Κ. Βατικιώτη, σ. 220-256. 
Φάκ. ΙΓ': ’Επιστολές Ίω. Παλαμήδη, σ. 257-262. Φάκ. ΙΔ': ’Επιστολές προς τον Στέφ. Αρα- 
γούμη κατά τή διάρκεια τής έπαναστάσεως από το εσωτερικό, σ. 263-268. Φάκ. ΙΕ': Αιάφο- 
ρα έγγραφα από τις έπαναστατημένες περιοχές, σ. 269-308. Φάκ. ΙΣΤ': ’Επιστολές άπό μέλη 
τής τοπικής επιτροπής Σκιάθου, σ. 309-344. Φάκ. ΙΖ': 'Επιστολές καί αναφορές άπό τοΰ 
τέλους τής έπαναστάσεως καί πέρα, σ. 345-372. Φάκ. ΙΗ': Λογοδοσία τής εν Άθήναις Μα
κεδονικής 'Επιτροπής (ανατύπωση), σ. 373-430, καί Φάκ. 1Θ': ”Εγγραφα σχετικά με τήν 
λογοδοσία τής Μακεδονικής ’Επιτροπής, σ. 431-433.

Άπό τήν παράθεση των τίτλων των φακέλων εύκολα μπορεί νά άντιληφθή κανείς 
ότι τά δημοσιευόμενα έγγραφα καλύπτουν όλη σχεδόν τήν έκταση τοϋ θέματος, στο όποιο 
άναφέρονται. Βέβαια μερικά άπό αύτά δέν είναι τόσο σημαντικά καί ίσως μια περίληψη 
τοϋ περιεχομένου των θά άρκοϋσε γιά νά κατατόπιση τόν ερευνητή, αλλά καί ή δημοσίευση 
όλων των έγγράφων in extenso δέν σημαίνει - κάθε άλλο - ότι μειώνει τήν άξια τοϋ βι
βλίου.

Ό κ. Νοτάρης δέν περιορίζεται σέ άπλή έκδοση των έγγράφων, άλλα τά συνοδεύει 
καί μέ πολλά επεξηγηματικά σχόλια, πού άναφέρονται σέ πρόσωπα, τοπωνύμια, γεγονό
τα κ.λ. Ό άριθμός καί ή ποιότητα τών σχολίων αυτών δείχνουν καλά πόσο πολύ κό
πιασε ό εκδότης, άνατρέχοντας καί σέ άλλες πηγές, όπως τό 'Ιστορικό Αρχείο τοΰ 'Υπουρ
γείου τών ’Εξωτερικών, οί έφημερίδες τής έποχής κ.ά. Γενικά ή έργασία τοΰ κ. Νοτάρη 
είναι πολύ επιμελημένη καί άποτελει σημαντική προσφορά στήν ερευνά τοϋ κεφαλαίου 
αύτοϋ τής νεώτερης ιστορίας μας. Ή έλλειψη ένός καταλόγου τών δημοσιευομένων έγ
γράφων καί ένός καλοϋ χάρτη τής περιοχής, όπου διαδραματίστηκαν τά γεγονότα, πού θά 
έκανε τελειότερο τό βιβλίο, δέν νομίζω πώς πρέπει νά αποδοθή σέ άγνοια ή αμέλεια τοϋ 
εκδότη. Ειδικά γιά τήν άπουσία τοΰ χάρτη γνωρίζω καλά ότι αύτή οφείλεται σέ τεχνικές 
δυσχέρειες, άσχετες μέ τήν έπιθυμία τοϋ κ. Νοτάρη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ I.

I. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. Έκδο- 
σις τρίτη, μέ τάς νέας ίστορικάς πηγάς (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική 
Βιβλιοθήκη, άριθ. 25), Θεσσαλονίκη 1967, 8°, σ. 325, πίν. 32.

'Η ιστορία τής Μακεδονίας, τοΰ βόρειου αύτοϋ προμαχώνα τοϋ έλληνισμοΰ, κατά 
τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας τουλάχιστο, δέν έχει δη άκόμη τό φως τής δημοσιότητας. 
'Υπάρχει άφθονο υλικό τόσο σέ έκδεδομένες πηγές (ιδίως σέ περιηγητικά κείμενα καί 
συλλογές έγγράφων), άνεξερεύνητο καί άνεκμετάλλευτο ώς σήμερα, όσο καί σέ άνέκδοτα 
έγγραφα διαφόρων άρχείων τοϋ έξωτερικοϋ καί τής Ελλάδας (κυρίως προξενικές έκθέ- 
σεις, άναφορές καί ύπομνήματα κ.λ.π.), τοϋ όποιου ή συλλογή καί ή έπιστημονική πα
ρουσίαση άποβαίνει έπιτακτικότερη άπό μέρα σέ μέρα, ϋστερ’ άπό τις νέες σημερινές 
συνθήκες, γιά νά έξασφαλίση στήν έλληνικότατη Μακεδονία τή θέση πού πραγματικά 
τής ταιριάζει μέσα στον χώρο τής ΝΑ Εύρώπης. Ή έλλειψη όμως μιας γενικής ιστορικής 
σύνθεσης συμπληρώνεται ώς ένα σημείο άπό μεμονωμένες μελέτες πού γράφτηκαν κατά 
καιρούς άπό τοπικούς ιστοριογράφους καί άπό λαμπρούς ειδικούς έρευνητές. ’Ανάμεσα 
στούς τελευταίους πρωτεύουσα θέση κατέχει ό συγγραφέας τοϋ βιβλίου, τοϋ οποίου καί 
θά παρακολουθήσουμε τό περιεχόμενο.

Ό κ. Βασδραβέλλης, ό όποιος μέ υίϊκή, θά λέγαμε, στοργή καί άγάπη έχει άγκαλιάσει
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τή μητρική του γή καί έχει αποδώσει τά τροφεία μέ μια σειρά μονογραφιών πού βασίζονται 
πάντα σέ ανέκδοτο υλικό, είναι ευρύτατα γνωστός στους έπιστημονικούς κύκλους ώς ό 
πρώτος ουσιαστικά συστηματικός συλλέκτης καί εκδότης των πολύτιμων τουρκικών 
έγγράφων των αρχείων τής Θεσσαλονίκης, τής Βέροιας, τής Νάουσας καί τής Μονής 
Βλαττάδων, προσφέροντας έτσι ανεκτίμητης άξίας πηγές πού κλιμακώνονται άπό τον 
15ον ώς τις αρχές τοϋ 20οΰ αί.1

Τό πρόσφατο βιβλίο του για τήν συμμετοχή των Μακεδόνων στον έθνικό ξεσηκωμό 
τοϋ 1821 (βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών) αποτελεί τρίτη έκδοση, μετά τήν εξάντληση 
τής δεύτερης1 2 πού έφερε τον τίτλο «Οί Μακεδόνες εις τούς ύπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας, 
1796-1832», Θεσσαλονίκη 1950. ’Αλλά ή τελευταία έπανέκδοση τοϋ βιβλίου κάθε άλλο 
παρά ανατύπωση τής προηγούμενης έκδοσης είναι. Στά δεκαεφτά χρόνια πού πέρασαν 
(1950-1967) δημοσιεύθηκαν νέες πηγές καί νέα βοηθήματα, πού έλυσαν παλαιό προβλή
ματα καί έθεσαν νέα, φώτισαν πρόσωπα καί πράγματα, άποκάλυψαν σκοτεινές άλλοτε 
καταστάσεις, ώστε ό ακάματος συγγραφέας νά προβή σέ άναχώνευση τοϋ νέου ύλικοϋ καί 
νά προχωρήση σέ μιά γενική άναδιάρθρωση καί ανασύνθεση των ιστορικών δεδομένων. 
Γι’ αύτό καί δέν θά ήταν ίσως τολμηρό νά είπωθή ότι ή τρίτη έκδοση είναι μάλλον μιά 
νέα έργασία στό μεγαλύτερο της μέρος, άφοϋ ό συγγραφέας χρησιμοποιεί τριπλάσια σχε
δόν βιβλιογραφία άπό εκείνη πού είχε ύπόψη του στή δεύτερη έκδοση, έξαντλεί όχι μόνο 
τά τουρκικά έγγραφα πού άπό τό 1952 ό ίδιος έξέδωσε, αλλά βασίζεται καί σέ νέα άνέκδο- 
τα τουρκικά έγγραφα (βλ. π.χ. σ. 148-149 σημ. 3 τής 148, σ. 204 σημ. 2, 205 σημ. 2, 3, 206 
σημ. 3), καθώς καί σέ έγγραφα ελληνικά άπό τό τμήμα χειρογράφων τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης ’Αθηνών (βλ. π.χ. σ. 68 σημ. 1, 70 σημ. 2, 240 σημ. 1), ένώ έκμεταλλεύεται συ
στηματικά καί μέ αύστηρό έλεγχο έγγραφα, τά όποια δημοσιεύθηκαν στά τελευταία πέντε 
χρόνια άπό τά άρχεία τοϋ 'Αγίου "Ορους, τής Αύστρίας, τής Ρωσίας καί τής Ρουμανίας.

Ή έπεξεργασία εξάλλου τοϋ νέου αύτοϋ βιβλίου3 παρουσιάζει καί ένα άλλο σοβαρό 
πλεονέκτημα. Ό συγγραφέας δέν καταπιάνεται γιά πρώτη φορά μ’ ένα τέτοιο θέμα. Τά 
προβλήματα τής νεώτερης ιστορίας τής Μακεδονίας καί μάλιστα τής επανάστασης τοϋ 
1821 στον χώρο αύτόν τον έχουν απασχολήσει πριν άπό τριάντα ολόκληρα χρόνια4 καί 
τοϋ έχουν γίνει τόσο δυνατά βιώματα, ώστε ό χρόνος πού πέρασε ν’ αύξήση περισσότερο 
τόν ένθουσιασμό του γιά τήν έρευνα. Ή πολυχρόνια λοιπόν καί πλούσια πείρα άπό τή 
μιά, ή βιβλιογραφική ένημέρωση καί ή συνεχής άρχειακή έρευνα άπό τήν άλλη, συνδυά
στηκαν αρμονικά γιά νά πετύχουν τήν οργανική σύνθεση τής μελέτης αυτής, ή οποία 
διαιρείται σέ έξι μεγάλα κεφάλαια.

1 'Υπενθυμίζω μόνο τά 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Α'. Άρχεΐον Θεσσαλονίκης 
(1695-1912), Θεσσαλονίκη 1952, Β'. Άρχεΐον Βέροιας - Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλο
νίκη 1954. Γ'. Άρχεΐον Μονής Βλαττάδων (1446-1839), Θεσσαλονίκη 1955.

• Βλ. σχετικές παρουσιάσεις καί κρίσεις γιά τήν έκδοση αύτή στις παρακάτω έφη- 
μερίδες καί περιοδικά: Έφημ. «Βήμα» τής 20 Απριλίου 1950 άπό τόν Κ. Καιροφύλα. 
Έφημ. «Ελλάς» τής 27 Μαίου 1950 άπό τόν Ε. Γ. Πρωτοψάλτη. Περιοδ. «Μορφές», τεϋχ. 
6-7 (’Ιούνιος - ’Ιούλιος 1950), σ. 247 άπό τόν Βασ. Δεδούση. Περιοδ. «Μακεδονικά», τόμ.
2 (1941-52), σ. 781-783, άπό τόν Α. Βακαλόπουλο. Έφημ. «Μακεδονία» τής 5/9/1950 
άπό τόν Λ. Βρανούση. Έφημ. «Εθνικός Κήρυξ» τής Νέας Ύόρκης τής 17 Νοεμβρίου 
1953.

3 Παράλληλα τυπώθηκε καί σέ αγγλική μετάφραση: The Macedonians in the 1821 
Revolution, Thessaloniki 1967, άπό τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου.

4 Βλ. π.χ. Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες άγωνισταί εις τά 1821, 
Θεσσαλονίκη 1937.
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Το πρώτο άπ’ αύτά πού έξετάζει τούς πολεμικούς ανδρες της Μακεδονίας, δηλαδή 
τούς αρματολούς, τούς κλέφτες καί τούς πειρατές, κατά τήν προεπαναστατική περίοδο 
(σ. 9-54), άποδεικνύει πολύ καθαρά, νομίζω, ότι και στήν Μακεδονία ή ύ_ανάσταση τοϋ 
1821 δεν ξέσπασε κάτω άπό ξάστερο ούρανό, αλλά έπί αιώνες, ιδίως άπό τον 17ον αί. κ.έ., 
συσσωρεύονταν τά νέφη τής έκδίκησης κατά τοϋ κατακτητή, προετοιμάζονταν οί εστίες 
τής αντίστασης καί χαλκευόταν το εθνικό φρόνημα τοϋ Μακεδόνα αγωνιστή. ’Έτσι έχουμε 
τήν εύκαιρία ν’ αντιμετωπίσουμε πρώτα - πρώτα τό δύσκολο πρόβλημα τοϋ θεσμού των 
άρματολών στήν οθωμανική αύτοκρατορία καί ιδιαίτερα στον έλλαδικό χώρο (θεσμός 
πού πρωτοεμφανίζεται μάλλον έπί Μουράτ Β', στο πρώτο μισό τοϋ 15ου αί.), να γνωρί
σουμε έπειτα τούς πρώτους Μακεδόνες άρματολούς καί κλέφτες (άπό τό 1627 στήν πε
ριοχή κυρίως Βέροιας - Νάουσας), τή θαρραλέα ένοπλη άντίσταση των Ναουσαίων μέ 
άρχηγό τόν αρματολό Ζήση Καραδήμο καί τούς δυό γιούς του στά 1705 γιά νά ματαιώ
σουν τό παιδομάζωμα στήν περιοχή τους, τις οργανωμένες έπιθετικές ενέργειες άπό τούς 
κλέφτες τοϋ Βερμίου, τοϋ Όλύμπου, τών Πιερίων, των Χασίων, οί όποιοι όδηγούμενοι 
άπό έμπειρους καπεταναίους, όπως είναι ό Γούτας, ό Μόκος, ό Μακρυγιάννης, ό Κατσαού- 
νης, ό Σεντέφκος, ό Σαβρδνος κ.ά. τρομοκρατούν τις τουρκικές άρχές σε όλη σχεδόν 
τή διάρκεια τοϋ 18ου αί. Οί δυό εξάλλου ρωσοτουριακοί πόλεμοι (1768-1774, 1787-1792) 
έπί Αικατερίνης Β' έδιναν νέες έλπίδες καί στούς Μακεδόνες, οί όποιοι δέν διστάζουν 
νά προχωρήσουν σέ συνωμοτικές κινήσεις κατά τών Τούρκων σέ συνεργασία μέ "Ελληνες 
πράκτορες τών Ρώσων, ένώ οί άρχικλέφτες τοϋ Όλύμπου Πάνος Ζήδρος, Λάπας, Τρίψας, 
ό αρματολός - κουρσάρος Γκέγκας, ή αρματολίκι) οικογένεια τών Λαζέων, ό Καραλής, 
ό Νάκας, ό Πρίφτης, ό Ντόκος, κυριαρχούν στά μακεδονικά βουνά, περιορίζουν τις αύ- 
θαιρεσίες τών Τούρκων καί τονώνουν τόν πόθο καί τήν πίστη στήν έλεύθερη ζωή. Ιδιαί
τερα ό συγγραφέας άσχολειται (σ. 35-45) μέ τόν περίφημο κλέφτη καί πειρατή Νίκο Τσά- 
ρα ή Νικοτσάρα, ό όποιος δρίι μέ αξιοθαύμαστη επιτυχία στις στεριές καί στις θάλασσες 
τής Μακεδονίας άπό τά τέλη τοϋ 18ου ώς τις αρχές τοϋ 19ου ai. (t 1807), προκαλεΐ ανα
στάτωση καί φθορά στον τουρκικό στρατό, συμμετέχει σέ πειρατικές έπιδρομές μέ έλ- 
ληνικά καράβια, πού στον ιστό τους γιά πρώτη φορά έπί τουρκοκρατίας κυματίζει ή έλ- 
ληνική σημαία (γαλάζια μέ λευκό σταυρό στή μέση), καί τέλος όργανώνει τήν παράτολμη 
έκείνη εκστρατεία, μέ τήν όποια προσπαθούσε νά διάσχιση τήν Ανατολική Μακεδονία, 
γιά νά φτάση στή Βλαχία, όπου βρισκόταν ρωσικός στρατός'. Στις αρχές τοϋ 19ου αί. 1

1 ’Ενδιαφέροντα καί πρωτότυπα στοιχεία γιά τήν πορεία πού ακολούθησε ό Νικο- 
τσάρας στήν εκστρατεία του αύτή, καθώς καί γιά τόν ακριβή χρόνο τοϋ θανάτου του, βλ. 
στήν πρόσφατη έργασία τοϋ Αρ. Β. V a e a 1 ο ρ ο u 1 ο s, Quelques éléments nouveaux 
sur le retentissement des luttes desSerbes de l802-l812enGrèce, «Recueil de travaux 
de la Faculté de philosophie», τόμ. 1 X-l (Beograd 1967), σ. 305-314 (ιδίως σ. 308-312), 
όπου καί σχετικός χάρτης. Πρβλ. μετάφραση τής έργασίας αύτής στοϋ ίδιου, Νέα στοι
χεία γιά τήν άπήχηση τών απελευθερωτικών αγώνων τών Σέρβων στούς "Ελληνες καί γιά 
τήν συμμετοχή τους σ’ αυτούς, «Μακεδονικά», τόμ. 7 (1966), σ. 264-276 (ιδίως 268-273). 
’Αξίζει ωστόσο νά σημειωθή ότι τό δημοτικό τραγούδι πού έπισήμανε (σ. 273) ό κ. Βα- 
καλόπουλος άφηγεΐται έντελώς άντίθετα προς τά ιστορικά δεδομένα τόν θάνατο τοϋ Νι- 
κοτσάρα: Συάρόφοι τόν έσκότωσαν, συάρόφοι τόν θρηνούσαν / καί ôè dò μαρτυρούσαν. 
/Οϋτε σέ χώρα τάφηκε ούτε σε μοναστήρι.... Φαίνεται πώς κάτι κρύβεται κάτω άπό τήν 
παράξενη αύτή είδηση τής λαϊκής παράδοσης. Τήν απάντηση ίσως τήν βρούμε σέ έγ
γραφα τών ρωσικών κυρίως αρχείων, μιά πού ό Νικοτσάρας χαρακτηρίζεται ώς στρατιώ
της στήν ύπηρεσία τής Ρωσίας.
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ωστόσο τά σκληρά μέτρα τοϋ Άλή Τεπελενλή (από το 1805) για κάθε εξέγερση των Ελ
λήνων στην Μακεδονία καί ή ειρήνη τοϋ 1812 μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας δέν εύνοοϋν 
τήν ζωηρή επαναστατική κίνηση των Μακεδόνων. Ή πολυχρόνια όμως πολεμική παρά
δοση καί οί φιλελεύθερες ιδέες πού άρχισαν νά κυκλοφορούν στήν Εύρώπη μετά τήν γαλ
λική έπανάσταση προετοιμάζουν τά πνεύματα γιά νά άφομοιώσουν τό επαναστατικό κή
ρυγμα τοϋ Ρήγα Βελεστινλή καί τής Φιλικής Εταιρείας.

ΓΤ αυτό καί ό συγγραφέας δέν δυσκολεύεται νά απόδειξη στό δεύτερο κεφάλαιο (σ. 
55-85) ότι οί πιό πιστοί καί στενοί συνεργάτες τοϋ Ρήγα στάθηκαν νεαροί Μακεδόνες 
τοϋ έξωτερικοϋ, όπως ό Παναγιώτης καί ’Ιωάννης Εμμανουήλ άπό τήν Καστοριά, ό Θεο
χάρης Γεωργίου Τουρούντζιας άπό τήν Σιάτιστα, ό Γεώργιος Θεοχάρης από τήν Καστο
ριά, ό Γεώργιος Πούλιος άπό τήν Σιάτιστα, ό Κωνσταντίνος Δούκας άπό τή Σιάτιστα. 
’Αλλά καί τό μυστικό πατριωτικό μήνυμα τής Φιλικής 'Εταιρείας βρήκε άνταπόκριση 
καί συγκίνησε τις καρδιές των Μακεδόνων. Μέσα άπό τούς τόσους Φιλικούς (βλ. ιδίως σ. 
68 σημ. 1) ξεχώρισαν γιά τήν πολεμική τους δράση ό ’Ιωάννης Φαρμάκης άπό τήν Βλάστη 
τής Δυτικής Μακεδονίας, ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος άπό τό Λειβάδι Όλύμπου ό Σερραϊος 
’Εμμανουήλ Παπάς, ό Κοζανίτης Γεώργιος Λασσάνης. Απ’ αύτούς ό ’Ολύμπιος, ό Φαρ
μάκης καί ό Λασσάνης θά πρωταγωνιστήσουν, άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία της φάση, 
στήν έπανάσταση πού θά κηρύξη ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης στις 'Ηγεμονίες, κι’ αυτοί 
θά διευθύνουν κυρίως τις πιό σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως έκτίθεται στό 
τρίτο κεφάλαιο τής μελέτης (σ. 86-120). Έδώ ό συγγραφέας, ό όποιος στηρίζεται πιό πολύ 
σέ μιά σημαντική πηγή γιά τά γεγονότα, σέ μιά έκθεση ένός σύγχρονου Ρώσου άξιωμα- 
τικοϋ, τοϋ Ivan Petrovici Liprandi, έχει τήν εύκαιρία νά έπισημάνη τις επαναστατικές 
ζυμώσεις στή Ρουμανία, τις κινήσεις καί έπικίνδυνες γιά τούς 'Έλληνες μεταπτώσεις τοϋ 
Βλάχου επαναστάτη Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου, τις θαρραλέες πρωτοβουλίες τοϋ ’Ολυμ
πίου, τόσο σ·τόν πολιτικό όσο καί στόν στρατιωτικό τομέα, καί τέλος νά άπεικονίση μέ 
ζωντάνια τήν ήρωϊκή αντίσταση ’Ολυμπίου - Φαρμάκη στή μονή τοϋ Σέκου.

’Αλλά ή έλληνική έπανάσταση στις παραδουνάβιες ήγεμονίες, παρά τήν άποτυχία 
της, δέν προκάλεσε μόνο στή Νότια 'Ελλάδα πολεμικό πυρετό καί ξεσηκωμό εθνικό. 
Ταυτόχρονα πήραν τά όπλα καί οί Μακεδόνες, αν καί οί προϋποθέσεις γιά τήν έπιτυχία 
τοϋ κινήματος ήταν δυσμενέστερες άπό έκεϊνες πού ύπήρχαν στήν Πελοπόννησο. Ή πί
στη όμως στον άγώνα τοϋ φιλικού ’Εμμανουήλ Παπά καί τών συνεργατών του δημιούργησε 
τις κατάλληλες συνθήκες γιά τήν έπανάσταση στή Χαλκιδική, ή οποία καί άπασχόλησε 
τούς Τούρκους άπό τόν Απρίλιο ώς τόν Νοέμβριο τοϋ 1821. Τήν έπανάσταση ακριβώς 
αυτή, καθώς καί έκείνη τοϋ Όλύμπου, τής Νάουσας καί τής Δυτικής Μακεδονίας, δια
πραγματεύεται μέ ιδιαίτερη λεπτομέρεια καί ακρίβεια ό συγγραφέας στά δυό έπόμενα 
κεφάλαια τοϋ βιβλίου του, στό τέταρτο (σ. 121-166) καί στό πέμπτο (σ. 167-207), τά όποια 
άποτελοϋν καί τόν κεντρικό κορμό τής μελέτης. Τά γεγονότα στή Χαλκιδική παρακολου- 
θοϋνται άπό τήν 23 Μαρτίου 1821, όταν ό Παπάς αποβιβάζεται στό "Αγιον Όρος. Ή ορ
γάνωση τής έπανάστασης, οί κινήσεις τών Ελλήνων έπαναστατών, οί έπιτυχίες τους, 
οί ανησυχίες τών Αγιορειτών, οί όποιες φθάνουν ακόμη καί στήν ήττοπάθεια, οί ήρωϊκές 
έπιχειρήσεις στήν Κασσάνδρα, οί έπαναστατικές ζυμώσεις στόν Όλυμπο, ένώ, άντίθετα, 
ή τρομοκρατία πού εξαπολύουν οί Τοϋρκοι στις Σέρρες, στή Θεσσαλονίκη, στή Χαλκι
δική, οί σφαγές, οί έρημώσεις, οί καταστροφές, αποδίδονται στις σελίδες τοϋ τέταρτου 
κεφαλαίου μέ τά πιό ζωντανά χρώματα, ώστε ό αναγνώστης νά «πάσχη» καί νά δοκιμάζη 
έναλλασσόμενα αισθήματα, πότε έθνική ύπερηφάνεια γιά τούς ήρωες καί πότε θλίψη γιά 
τά δεινά τής φυλής. Ξεχωριστή σημασία έχουν οί πληροφορίες πού προέρχονται άπό 
τουρκικά έγγραφα (βλ. σ. 126-127) σχετικά μέ τήν κίνηση τών φιλικών Άνανία Μαρκο- 
πούλου, ιερέα τής Θεσσαλονίκης, κάποιου Βασιλικοϋ άπό τό Γαλαρινό τής Χαλκιδικής,
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ένός Τζαμτζάκου άπό τά Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής καί άλλων ανωνύμων, στοιχεία 
χαρακτηριστικά για τήν ανήσυχη έπαναστατική ατμόσφαιρα στήν Μακεδονία. ’Αξιο
σημείωτες έξαλλου είναι οί λεπτομερειακές ειδήσεις γιά τις ζημιές πού τροκάλεσαν οί 
Τούρκοι στή Χαλκιδική (σ. 159-163). Δέν θά ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι, Ο,πό δημογρα- 
φική τουλάχιστο άποψη, είναι πολύτιμος ό κατάλογος των χωριών πού κάηκαν στά 1821. 
’Άλλωστε ό κατάλογος αυτός μάς παρουσιάζει, με τήν αλύγιστη μέθοδο των άριθμών, καί 
τό πικρό τίμημα τής έπανάστασης στή Χαλκιδική.

Δέν θά περάσουν όμως δυό μήνες καί πάλι οί Μακεδόνες άρχηγοί θά προσπαθήσουν 
γιά δεύτερη φορά μέ σκληρότερους άγώνες νά κερδίσουν τήν ελευθερία τους. ’Από τον 
Φεβρουάριο τού 1822 έρχονται σέ συνεννόηση ό Ζαφειράκης Αογοθέτης, ό Γέρο - Κα- 
ρατάσιος, ό Άγγελής Γάτσος, ό ’Ιωάννης Παπαρέσκας άπό τήν Καστοριά, ό Γεώργιος 
Νιόπλος άπό τήν Σιάτιστα, ό Παναγιώτης Ναούμ άπό τήν 'Έδεσσα, καταστρώνουν τά 
σχέδια γιά τήν νέα επανάσταση, οργανώνουν τήν άμυνα τής Νάουσας καί κηρύσσουν 
πανηγυρικά τήν επανάσταση στή Νάουσα στις 3 Μαρτίου 1822. Στο πέμπτο κεφάλαιο, 
όπου περιγράφονται τά γεγονότα αύτά, πολλές σελίδες, πού ξεπερνούν τά όρια τού σχο
λαστικού, ξηρού ύφους τής άφήγησης, καλύπτουν οί πολεμικές προετοιμασίες στή Νά
ουσα (σ. 179 κ.έ.), ή άμυντική διάταξη τών ελληνικών δυνάμεων γιά τήν προάσπιση τής 
πόλης, οί αλλεπάλληλες τουρκικές επιθέσεις καί νικηφόρες αποκρούσεις άπό τούς έπα- 
ναστάτες, ή έλλειψη συντονισμένων ένεργειών τής πολεμικής αποστολής στήν Μακεδο
νία άπό τήν Πελοπόννησο μέ άρχηγό τόν άνίκανο Γρηγόριο Σάλα, καί τέλος ή τραγική 
άλωση τής ήρωϊκής πόλης. Τό κεφάλαιο αυτό συμπληρώνεται μέ ειδήσεις γιά τις τελευ
ταίες προσπάθειες τών Μακεδόνων άρχηγών στά Πιέρια καί στον ’Όλυμπο, οί όποιες 
δέν έχουν θετικά άποτελέσματα, καί γιά τή θλιβερή τύχη τού πλούσιου Θεσσαλονικιοΰ 
Μανωλάκη Ίωάννου Κυριάκού (βλ. σ. 196-198, πρβλ. καί σ. 164-166), καθώς καί μέ τά 
ένδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα γιά τήν πόλη τής Νάουσας: έξακόσια περίπου ονό
ματα Ναουσαίων πού σκοτώθηκαν ή χάθηκαν, πολεμώντας έναντίον τών Τούρκων, εκα
τοντάδες στρέμματα πού κατάσχονται, μύλοι, οικόπεδα, γρασιδότοποι, μωρεόκηποι κ.λ.π. 
(βλ. σ. 203-204, πρβλ. καί τά έγγραφα στή σ. 282-294).

Ή μελέτη ολοκληρώνεται μέ τό έκτο κεφάλαιο (σ. 208-240), όπου ό συγγραφέας πα
ρακολουθεί τούς ανήσυχους Μακεδόνες πολεμιστές, οί όποιοι, μετά τήν αποτυχία τής 
έπανάστασης στήν πατρίδα τους, κατεβαίνουν στή Νότια Ελλάδα γιά νά προσφέρουν 
τις ύπηρεσίες καί τό αίμα τους, κάτω άπό εύνοϊκότερες συνθήκες, γιά τήν έπιτυχία τού 
κοινού αγώνα. Έτσι μνημονεύεται ή σημαντική δράση τού καπετάνιου τού Όλύμπου 
Διαμαντή καί ιδίως τού Γέρο - Καράτάσιου, καθώς καί πολλών άλλων Μακεδόνων, οί 
όποιοι παίρνουν μέρος σέ πάρα πολλές στρατιωτικές έπιχειρήσεις στήν Πελοπόννησο, 
στή Στερεά Ελλάδα, στήν Εύβοια, στις Βόρειες Σποράδες, στήν Θεσσαλία, ακόμη καί 
στήν Κρήτη, προκαλώντας τόν θαυμασμό γιά τήν γενναιότητα καί τό ήθος τους.

’Ακολουθεί τό Παράρτημα {σ. 241-295) μέ έκδοση 33 τουρκικών έγγράφων σέ ελ
ληνική μετάφραση. Τά έγγραφα αυτά1, βασικές πηγές γιά τήν έπανάσταση τού 1821 στήν 
Μακεδονία, καλύπτουν τή χρονική περίοδο 1821-1830 καί προέρχονται άπό τά τουρκικά 
άρχεϊα τής Θεσσαλονίκης καί τής Βέροιας. "Οπως αναφέρει ό συγγραφέας (σ. 8, 243 σημ. 
1), δέν παραθέτει όλα τά έγγραφα (116 συνολικά) τής δεύτερης έκδοσης, γιά νά έλαττώση 
τόν όγκο τού βιβλίου του στήν τρίτη έκδοση.

1 'Εντύπωση μου έκαμε ή παρακάτω διατύπωση σέ ενα τουρκικό έγγραφο (σ. 281, 
άριθ. 32): «Ό έξοχώτατος βεζύρης, έφάμιλλος τού Άριστοτέλους». "Αν είναι άπόλυτα 
σωστή ή μετάφραση, αξίζει νά παρατηρήση κανείς μέ τί παράξενο τρόπο πέρασε ή μνήμη 
τού ’Αριστοτέλη άνάμεσα στους Τούρκους.
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Τέλος ή βιβλιογραφία καί τό εύρετήριο προσώπων καί τόπων κλείνουν τή μελέτη, 
τήν όποιαν κοσμούν καί 32 ώραιότατοι πίνακες μέ εικόνες κυρίως τών σπουδαιοτέρων 
Μακεδόνων άγωνιστών καί πανομοιότυπα τουρκικών έγγραφων.

Ή ένδιαφέρουσα αύτή μονογραφία του κ. Βασδραβέλλη, ή οποία μπορεί βέβαια να 
προβληματίση σέ ορισμένες πραγματικά μικρολεπτομέρειες τόν προσεκτικό μελετητή 1

1 "Ετσι π.χ. στή σ. 11 ή σημ. 1 (C. Μ. S a t h a s, Μνημεία έλληνικής ιστορίας κ.λ.π. 
τόμ. 4, σ. LVI, σημ. 1) δέν άνταποκρίνεται άκριβώς σ'αύτό πού άναφέρεται στό κείμενο. 
Στή σ. 18 σημ. 1 δέν είναι πλήρης ή παραπομπή στό βιβλίο τού Carol (τό όποιο δέν άνα- 
γράφεται στή βιβλιογραφία τής μελέτης). Στήν ίδια σημ. άναφέρεται ότι κατά τόν Βα- 
καλόπουλο (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 2, σ. 320 κ.έ.) τό πρώτο αρματολίκι ι
δρύθηκε στον "Ολυμπο στά μέσα τού Μου αί., ένώ ό Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 315 κ.έ. 
(πρβλ. καί στού ίδιου, Ιστορία, τ. 1, σ. 212-217) άποδεικνύει ότι τό πρώτο αρματολίκι 
ιδρύθηκε στά "Αγραφα στό πρώτο μισό τού 15ου αί. Στή σ. 57, σημ. 2: Pantelits, La 
mort de Rhigas (τό βιβλίο δέν περιλαμβάνεται στή βιβλιογραφία· μήπως όμως πρόκει
ται γιά κανένα άλλο βιβλίο ή μελέτη; Δέν μπόρεσα πάντως νά βρώ κάποια πληροφορία 
γιά ένα τέτοιο βιβλίο). Στή σ. 123-124 σημ. 5 τής σ. 123 άναφέρεται ή έργασία τού Άλεξ. 
Λαυριώτου: Τό "Αγιον Όρος μετά τήν ’Οθωμανικήν κατάκτησιν, σ. 35. Μήπως πρόκει
ται γιά σελίδα άνατύπου; Διότι ή έργασία αύτή δημοσιεύτηκε στήν ΕΕΒΣ 32 (1963) 
113-261 (στή βιβλιογραφία, σ. 301, ή παραπομπή γιά τήν μελέτη αύτή γίνεται στήν 
ΕΕΒΣ, άλλά όχι μέ άκρίβεια). Στή σ. 172 έκφράζει τή γνώμη ό συγγραφέας ότι ό Ζαφει- 
ράκης έμυήθη στή Φιλική Εταιρεία άπό τούς Φιλικούς τής Θεσσαλονίκης. Είναι βέβαια 
γνωστό ότι πραγματικά έμυήθη τις παραμονές τής έπανάστασης άπό τόν Χριστόδουλο 
Μπαλάνο (βλ. Στ. Παπαδοπούλου, Ό φιλικός Δημήτριος Ίπατρος, «Ελληνικά», 
τόμ. 16 (1959), σ. 163 σημ. 1, όπου καί ή βιβλιογραφία). Στή σ. 173 μάλλον πρέπει νά 
θεωρηθούν άπίθανα τά σχετικά μέ τόν θάνατο τού Ίπατρου, όπως τά παραδίδει ό Φιλή- 
μων, σύμφωνα μέ τις πιθανές σκέψεις τού Παπαδοπούλου, ό. π., σ. 161-162 σημ. 1 
τής σ. 161. Στή σ. 194 σημ. 1 ύπάρχει ή παραπομπή: Zinkeisen, Geschichte der griechi
schen Revolution, τ. 1, σ. 468. Τέτοιο έργο, άπ' όσο ξέρω, δέν έχει γράψει ό Zinkeisen.

Σχετικά μέ τήν έκδοση τών έγγράφων στό Παράρτημα ίσως διευκολυνόταν πολύ 
καλύτερα ό έρευνητής άν συναντούσε γιά κάθε έγγραφο, πριν άπό τό κείμενό του, μιά 
σύντομη περίληψη (ποιος τό έκδίδει, πού τό στέλλει, γιά ποιά ύπόθεση), καθώς καί τή 
χριστιανική χρονολογία. ’Επίσης καλύτερα θά ήταν νά δινόταν καί ή αρχειακή ένδειξη· 
ποιά δηλ. έγγραφα προέρχονται άπό τό τουρκικό άρχείο Θεσσαλονίκης καί ποιά άπό τής 
Βέροιας. Στό σώμα έξάλλου τής έργασίας δέν γίνονται παραπομπές στά έγγραφα αύτά, 
έπειδή, τυπογραφικώς βέβαια (έφόσον έπιτάσσονται), είναι δύσκολο. Θά ήταν όμως δυ
νατό, τουλάχιστο, νά γίνεται παραπομπή στον άριθμό τού έγγράφου (βλ. π.χ. στό Παράρ
τημα τό εγγρ. άριθ. 2 ή 3 κ.λ.π.). "Ετσι συχνά γιά τήν έργασία του αύτή παραπέμπει ό συγ
γραφέας (βλ. π.χ. σ. 126-127, 128 ή 203-204 κ.λ.π.) στή δεύτερη έκδοση τού βιβλίου του, 
ένώ τά σχετικά έγγραφα, στά όποια στηρίζεται, ύπάρχουν μέσα στήν ίδια τήν τρίτη έκδο
ση (π.χ. έγγρ. άριθμ. 4 (σ. 249-250), άριθ. 20 (σ. 267-268), άριθ. 32 (σ. 282-294) κ.λ.π., πού 
αντιστοιχούν στις παραπάνω σελίδες τού σώματος τής μελέτης). Ή παράλειψη αύτή όφεί- 
λεται στήν αρχική πρόθεση τού συγγραφέα νά μή παραθέση έγγραφα.

Τέλος στό εύρετήριο ήταν απαραίτητο νά συμπεριληφθούν όχι μόνο τά ονόματα 
προσώπων καί τόπων πού ύπάρχουν στούς καταλόγους τών έγγράφων (καί τά ονόματα 
αύτά είναι πάρα πολλά καί ένδιαφέροντα), άφοϋ στά έγγραφα δέν παρατίθενται καν άλ- 
φαβητικώς, άλλά καί τά άλλα έπίσης ένδιαφέροντα ονόματα (άκόμη καί όροι), πού πάρα
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γράφτηκε μέ αγάπη καί γνώση, διαρθρώθηκε μέ ευσυνειδησία καί πολυχρόνια πείρα, καί 
διερεύνησε στή συνολική του μορφή ενα θέμα τής έθνικής μας ιστορίας, γιά το όποιο μόνο 
μεμονωμένες έργασίες ή σκόρπιες ειδήσεις ύπήρχαν. Γι’ αύτό καί νομίζω ότι αποτελεί 
μια σημαντική συμβολή καί ενα μνημείο ιστορικό, απαραίτητο γιά τή γνωριμία τής έλ- 
ληνικής μακεδονικής γής.

Ζ. Ν. ΤΣΤΡΠΑΝΛΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΑΑΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

1. Πανταζοπούλου Ν. Νομοθετικός ανταγωνισμός εις τό Βυζάντιον 
(από τοϋ 6ου εως τοΰ 10ου μ.Χρ. αί.), Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, σ. 30 (άνά- 
τυπον έκ του «Έορτίου τόμου Κυρίλλου καί Μεθοδίου επί τη 1 ΙΟΟερήδι» 
τόμος δεύτερος).

2. Πανταζοπούλου Ν. /., Βυζαντιακόν Δίκαιον καί Σλάβοι, Θεσσαλο
νίκη 1967, 16ον σ. 31 (άνάτυπον έκ τού περιοδικού «Μακεδονική Ζωή», 
τεύχος 12ον, Μάιος 1967).

3. Πανταζοπούλου Ν. Κοινοτικός βίος εις τήν Θετταλομαγνησίαν 
επί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1967, σχ. 8ον σ. 105 + 6 πίν. (άνάτυπον 
έκ τής «Επιστημονικής Έπετηρίδος Σχολής Νομικών καί Οικονομικών 
Επιστημών» τ. ΙΔ', «Χαρμόσυνον Δημητρίω I. Καρανίκα»),

4. Περιοδικόν «’Αριστοτέλης», έτος ΙΟον (1966), τεύχη 59-60, Φλώρινα 
1966, σχ. 8ον, σ. 76.

5. Περιοδικόν «Byzantinische - Zeitschrift», 60 Band, Heft 1, Mün
chen, Juni 1967, σχ. 8ov, σ. 247.

πολλές φορές συναντά κανείς στις πλούσιες ύποσημειώσεις τοϋ βιβλίου (βλ. π.χ. σ. 68 
σημ. I, σ. 91 σημ. 3, σ. 238 σημ. 2 τής σ. 237 κ.λ.π.). "Ετσι πιό άνετα κανείς θά συμβου
λευόταν τό χρησιμότατο αύτό βιβλίο. ’Επίσης απαραίτητοι ίσως θά ήταν, γιά τήν πα
ραστατικότερη απόδοση των σπουδαιοτέρων γεγονότων, δύο ή καί περισσότεροι χάρ
τες (π. χ. γιά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στή Χαλκιδική, γιά τή διάταξη των αντι
πάλων δυνάμεων στή Νάουσα, γιά τις έπιχειρήσεις στα Πιέρια καί στον "Ολυμπο, 
δήλωση των καταστραφέντων χωριών κ.λ.π).

"Ας προστεθή ότι οί παραπάνω σκέψεις προέρχονται μόνο καί μόνο άπό τήν άγάπη 
μου προς τό βιβλίο, τοϋ όποιου καί εύχομαι συμπληρωμένη γρήγορα τήν τέταρτη έκδοση!
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