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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 1873

Στό 'Ιστορικόν Άρχεΐον τοϋ Υπουργείου των ’Εξωτερικών, μεταξύ 
των άλλων εγγράφων πού αφορούν το έν Θεσσαλονίκη Ελληνικόν Προ- 
ξενεΐον, εύρίσκεται καί ή αλληλογραφία πού άναφέρεται σέ περιπέτεια 
τοϋ ’Αναστασίου Δ. Καρατάσου στην Θεσσαλονίκη τό 18731.

Ό ’Αναστάσιος Καρατάσος ήταν υιός τού Τσάμη Καρατάσου, ό 
όποιος οργάνωσε τό επαναστατικό κίνημα στην Χαλκιδική τό 1854. ’Έ
φερε τό όνομα τοϋ παπποϋ του Τάσου Καρατάσου, ό όποιος επίσης ήταν 
ένας άπό τούς βασικούς πρωταγωνιστές τής επαναστάσεως τής Ναούσης 
τό 1822, μέ άξιόλογη συμμετοχή καί στις πολεμικές επιχειρήσεις στήν 
Νότια Ελλάδα.

Όπως προκύπτει άπό τό δημοσιευόμενο έγγραφο τοϋ τότε Υπουρ
γείου των Στρατιωτικών, ό ’Αναστάσιος Καρατάσος άνήκεν «εις τάς τά
ξεις τοϋ Στρατοϋ καί εις τήν δύναμιν τών ύπεραρίθμων μέ τόν βαθμόν 
τοϋ έπιλοχίου... μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου (1872)... καθ’ ήν έδόθη αύτώ ή 
έκ τής υπηρεσίας άφεσις». ’Ακολούθησε δηλαδή καί αύτός τήν οικογε
νειακή παράδοση τοϋ στρατιωτικού έπαγγέλματος.

Μετά τήν άπόλυσή του άπό τόν Στρατό άρχισε μία σειρά ταξιδιών, 
άπό τόν Αύγουστο 1872, μέ σταθμούς στήν Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Βέ
ροια, Βόλο καί "Αγιον "Ορος.

Γύρω στις 20 ’Ιανουάριου 1873, προερχόμενος έκ Βόλου, εφθασε 
στήν Θεσσαλονίκη μέ σκοπό να άνανεώση τό διαβατήριό του καί νά συ
νέχιση τό ταξίδι του προς Κωνσταντινούπολη.

Άπό τά έγγραφα πού δημοσιεύουμε δέν προκύπτουν οί λόγοι, γιά 
τούς όποιους πραγματοποίησε τά ταξίδια αύτά ό ’Αναστάσιος· ή φήμη 
όμως τής οικογένειας του, ή στρατιωτική ιδιότητά του καί ή χρονική 
απόσταση τών δεκαεννέα μόλις ετών άπό τά γεγονότα τοϋ 1854, θά πρέπει 
ίσως νά οδηγήσουν καί τήν δική μας σκέψη, όπως καί τήν τών τότε Θεσ- 
σαλονικέων, στήν πιθανότητα νά ήταν δραστηριοποιημένος γιά κάποια 
επαναστατική προετοιμασία.

1. Φάκ. 1873/36-2 «Προξενικά Θεσσαλονίκης, Ίωαννίνων, Καβάλας κ.ά.». Ή ερευνά 
μας εγινε τόν χειμώνα 1973-1974. Τήν τότε διευθύντρια τοΟ ’Αρχείου κ. Δόμνα Δοντδ ευ
χαριστώ θερμώς.
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Στις 5 Φεβρουάριου του 1873, ενώ ό ’Αναστάσιος βρισκόταν «έξωθεν 
του ξενοδοχείου Βενεδέτου έν τη κεντρικότερα τής πόλεως όδώ»1, συνε- 
λήφθη άπό την αστυνομία καί οδηγήθηκε στο Διοικητήριο- τον κράτησαν 
δύο ώρες περίπου, τοϋ έκαναν σωματική ερευνά, τον άνέκριναν καί άκο- 
λούθως τον άπέστειλαν με συνοδεία στο Ελληνικό Προξενείο. Τήν έπο- 
μένη ό Πρόξενος ζήτησε έξηγήσεις άπό τό Διοικητήριο για τήν σύλλη
ψη· ώς άπάντηση έζητήθη «ή εις τήν Ελλάδα αποπομπή τοϋ Καρατάσου, 
συνεπεία εγγράφου καταγγελίας τής άστυνομίας ότι εκανεν άτοπους τι- 
νάς ομιλίας καί ότι είναι υιός τοϋ Τσάμη Καρατάσου καί συγχρόνως 
διότι έγεννήθησαν ύπόνοιαι μή τυχόν είναι λιποτάκτης τοϋ Έλληνικοΰ 
Στρατοϋ καί διά τοϋτο συλληφθείς εστάλη εις τό Προξενεΐον».

Τήν ίδια ήμέρα, 6 Φεβρουάριου, ό ’Αναστάσιος υπέβαλε έγγραφη 
«διαμαρτύρησιν» προς τό Προξενείο ζητώντας νά διαβιβασθή πρός τό 
Διοικητήριο, άπό τό όποιο άπαιτοϋσε ικανοποίηση.

Ό Πρόξενος τοϋ συνέστησε νά φύγη άπό τήν Θεσσαλονίκη, πράγμα 
τό όποιον έπραξεν ό ’Αναστάσιος τήν 13η Φεβρουάριου, άναχωρήσας 
πρός Δαρδανέλλια-Κωνσταντινούπολη.

Στις 14 Φεβρουάριου ό Πρόξενος συνέταξε σχετική άναφορά πρός 
τό Υπουργείο τών Εξωτερικών, στήν οποία συνήψε καί άντίγραφο τής 
«διαμαρτυρήσεως» τοϋ ’Αναστασίου. 'Ως πιθανή αιτία τής περιπετείας 
τοϋ Καρατάσου προβάλλει καί τό νά «ύπεκινήθη ύπό τοϋ Όθωμανοΰ 
Μεχμέτ Δορζέ, λόγφ έκδικήσεως, διότι τόν άδελφόν του ό Τσάμης Καρα- 
τάσος πολιορκήσας έν Συκιά, τό 1854, εκαυσε ζώντα μετά τών όπαδών 
του εντός τής έκκλησίας»2.

1. Προφανώς έννοεϊ τήν σημερινή Έγνατία όδό.
2. 'Ο Τσάμης Καρατάσος άρχισε τό κίνημά του άποβιβαζόμενος στήν Σιθωνία 

καί έπιτιθέμενος στήν τουρκική φρουρά τής Συκιάς. Οί Τούρκοι άντέταξαν τήν τελευ
ταία άμυνά τους όχυρωμένοι στον ένοριακό ναό τοϋ άγιου ’Αθανασίου, ό όποιος βρί
σκεται σέ ένα λοφίσκο στήν μέση τοϋ χωριοΰ. Μετά τήν άρνησή τους νά παραδοθοΰν 
ό ναός πυρπολήθηκε καί οί έγκλειστοι εξοντώθηκαν. Σχετ. βλ. Παναγ. Στάμου, 
Σύνοψις τών όπέρ τής έλευθερίας ήρωϊκών τής Χαλκιδικής άγώνων, Θεσσαλονίκη 
1954, σσ. 15-16. ’Ιωάν. Μ a μ a λ ά κ η, Ή έκστρατεία τοϋ Τσάμη Καρατάσου στή 
Χαλκιδική τό 1854, «Χρονικά τής Χαλκιδικής» 4 (1962) 157. Ό Στάμος, έ.ά., σ. 
15, άναφέρει ότι «έν Συκιά εύρίσκοντο έκατόν τεσσαράκοντα Τοϋρκοι στρατιώται, 
Καρατζουβαλήδες καλούμενοι, ώς προερχόμενοι έκ Καρατζόβας, ύπό τήν άρχηγίαν 
Μπεοπούλου τινός υίοϋ τοϋ Ντουζή». Δεν άναφέρει τήν προέλευση τής πληροφορίας 
του, δέν αποκλείεται όμως τα όνόματα «Ντουζή» καί «Δορζέ» νά είναι μεταγραφές τοϋ 
ίδιου τουρκικού ονόματος. Ό ίδιος συγγραφεύς στο έργο του, Ή ήρωϊκή Κασσάν
δρα άνά τους αιώνας, Άθήναι 1961, σ. 72, σημ. 152, γράφει ότι «μεταξύ τών φονευ- 
θέντων Τούρκων έν τώ ναφ ήτο καί ό υίός τοϋ Βαλή Θεσσαλονίκης Χατζή Χαρήρ βέη 
τό άναφερόμενον ώς Μπεόπουλον ύπό τοϋ Χρυσανθίδου». Ό ναός τοϋ άγίου Άθα-
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Το Υπουργείο των ’Εξωτερικών ζήτησε πληροφορίες άπό τό Υπουρ
γείο των Στρατιωτικών για τον ’Αναστάσιο καί στις 3 ’Απριλίου 1873 
έστειλε οδηγίες στον έν Θεσσαλονίκη Πρόξενο γιά τον χειρισμό τοϋ θέ
ματος, τοϋ όποιου τήν κατάληξη δεν γνωρίζουμε.

Γιά τόν ’Αναστάσιο Δ. Καρατάσο οί πληροφορίες πού έχουμε είναι 
έλάχιστες1.

Παραθέτουμε τά έγγράφα τοϋ 'Ιστορικού ’Αρχείου τοϋ Υπουργείου 
τών ’Εξωτερικών διατηρώντας τήν όρθογραφία τους.

Βασιλικόν 'Ελληνικόν Προξενεϊον
εν Θεσσαλονίκη 5Εν Θεσσαλονίκη τή 14η Φεβρουάριον 1873

Άρ. πρωτ. 143 
συν. 1

Προς το Σεβαστόν νπονργεϊον των ’Εξωτερικών2.
’Εκ τής ωδε εν άντιγράφω υποβαλλόμενης αναφοράς τοϋ κυρίου ’Ανα

στασίου Δ. Καρατάσου προς τό Προξενεϊον θέλει, πληροφορηθή το Σεβαστόν 
Ύπουργεΐον περί τοϋ δυσάρεστου γεγονότος τής συλλήψεως αντοϋ υπό τής 
εγχώριας αστυνομίας, τόν τρόπον καθ' δν ενεργήθη καί τάς συνοδευούσας αυ
τήν περιστάσεις.

Τήν επιούσαν εζητήσαμεν τόν λόγον τής συλλήψεως τοϋ Καρατάσου καί 
τήν άπόδοσιν των άφαιρεθέντων άπ αύτοϋ άντικειμένων καί τήν τιμωρίαν των 
εκτ ελεσάντων τήν σύλληψιν καί κράτησιν τοϋ Καρατάσου αν ευ άποχρώντος 
λόγον υπό τάς καταγγελλομένας περιστάσεις.

Αυθημερόν μάς εστάλη τακρίριον3 τοϋ Γενικόν Διοικητηρίου, δι ου ζη
τείται ή εις τήν 'Ελλάδα αποπομπή τοϋ Καρατάσου σννεπεία εγγράφου καταγ
γελίας τής άστννομίας δτι δήθεν εκανεν άτοπους τινυ,ς ομιλίας καί δτι είναι 
υιός τοϋ Τσάμη Καρατάσου καί συγχρόνως διότι έγεννήθησαν νπόνοιαι μή τυ
χόν είναι λιποτάκτης τοϋ 'Ελληνικόν Στρατοϋ καί διά τοϋτο δήθεν συλληφθείς 
εστάλη εις τό Προξενεϊον.

Καί εις μεν τόν ’Αναστάσιον Καρατάσσον συνεβούλευσα να όπέλ.θη εντεν-

Οανασίου έπισκευάσθηκε τό 1851 μέ δαπάνες τοϋ Τσ. Καρατάσου· βλ. Ί ω α κ. Πα- 
παγγέλου, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 170.

1. Γνωρίζουμε μόνον δτι ήταν ô πρεσβύτερος από τά τέκνα τοΰ Τσάμη. Βλέπε 
I. Π ε τ ρ ώ φ, Περίδοξος Κλεφτουριά τής Μακεδονίας (έπιμέλεια Γ. X. Χιονίδη), 
Θεσσαλονίκη 1972, σ. 97, όπου καί τόν χαρακτηρίζει ώς «νϋν ταγματάρχην τοϋ πεζι- 
κοϋ».

2. Στην σφραγίδα πρωτοκολλήσεως τοϋ έγγραφου σημειώνεται: έλήφθ. 20 Φεβρ. 
1873, πρωτ. άρ. 1006.

3. Ρηματική διακοίνωση.
8
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θεν άφοϋ μάλιστα προ ημερών είχε λάβει το εξωτερικόν τον διαβατήριον καί 
τον εσωτερικόν τεσκερεν1 δι’ 'Ελλήσποντον και άληθώς άπήλθεν εντεύθεν χθες 
μεταβαίνων εις Δαρδανέλλια και εκείθεν εις Κωνσταντινούπολην. Εις δε την 
τοπικήν ’Αρχήν άφοϋ και προφορικώς παρέστησα το δλ.ως αδικαιολόγητον καί 
παράνομον τής σνλλήψεως ταύτης όπως ενηργήθη άπηύθυνα και τακρίριον 
συνοδεϋον τήν αναφοράν τον Καρατάσου δι οϋ πειρώμαι να καταδείξω δτι 
μάλλον ιδιωτική σκενωρία ή έχθροπάθεια ή λ.όγοι αστυνομικοί ύπηγόρευσαν 
τήν γενομένην σνλληψιν καί ζητών τήν ενέργειαν ανακρίσεων παρουσία καί τοϋ 
διερμηνέως δπως άποκαλνφθώσιν οί ?.όγοι καί τα αίτια τα παραγαγόντα τάς 
νπονοίας καί τά πρόσωπα τα προκαλέσαντα τήν σύλληψιν, βεβαιωθώσιν τά 
γεγονότα ατινα σννώδευσαν τήν πραξιν ταύτην καί τιμωρηθώοιν οι άποδει- 
χθεισόμενοι συκοφάνται καί τά εκτελέσαντα τήν σύλληψιν τον υπηκόου "Ελ
ληνας αστυνομικά όργανα.

’Επειδή το τακρίριον τούτο δέν μετεφράσθη είσέτι εις το τουρκικόν, μόλις 
ανριον θέλει εγχειρισθή. ’Αγνοώ δε το αποτέλεσμα αυτόν.

Ούχ ήττον επειδή ή σύλληψις τον Καρατάσου καί το τακρίριον τοϋ Διοι
κητηρίου έδωκαν χώραν εις τήν καθ’ δλην τήν πόλ.ιν διασπαρεϊσαν φήμην δτι 
ό εν άδεια αξιωματικός τον ’Ελληνικόν Στρατού Καρατάσος, νιος τοϋ γνω
στού εις τά μέρη ταϋτα Καρατάσου σννελ.ήφθη ώς δήθεν εργαζόμενος κατά τοϋ 
καθεστώτος, έκρινα δέον να φέρω το γεγονός τούτο εις γνώσιν υμών καί πα
ρακαλώ να με καθοδηγήσετε εάν εν περιπτώσει άρνήσεως οφείλω νά επιμείνω 
άπαιτέϋν τήν ενέργειαν ανακρίσεων επί τοϋ γεγονότος τούτον δπως άποδει- 
χθώσι τά ελατήρια ύφ’ ών ώρμήθη εις τήν πραξιν ταύτην ή αστυνομία καί 
εάν πρέπει νά άρκεσθώ εις τήν διαβίβασιν τής άναφοράς τοϋ Καρατάσου καί 
τον τακρίριον μου καί εις τάς προφορικός παραστάσεις ας έκαμα.

Εις τον Γενικόν Διοικητήν είχα ε’ιπεί προφορικώς δτι δ Καρατάσος δεν 
είναι λιποτάκτης, δτι ένεκα ιδιαιτέρων του υποθέσεων ταξιδεύει, άλλα αγνοώ 
αν υπό απεριόριστον ή περιωρισμένην άδειαν, δτι δμως ή ’Ελληνική Κνβέρνη- 
σις δεν στέργει νά παράγωνται εις τάς εγχωρίους ’Οθωμανικός ’Αργός τοιαν- 
ται ύπόνοιαι κατά υπηκόων ’Ελλήνων καί μάλιστα άνηκόντων δπως δήποτε 
εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν καί δτι ai εγχώριοι Άρχαί ωφειλον, εάν 
είχον νπονοίας, νό μ οί τάς ανακοινώσουν καί ούχί νά προβή εις το αδικαιολό
γητον διάβημα τής συλλήψεως τον Καρατάσου, άφοϋ δ è προέβη εις τήν σύλλη
ψιν συνεπεία των υπό τής αστυνομίας εκφρασθεισών υπονοιών καθήκον είχε 
νά μάς διαφώτιση περί τών υπονοιών τούτων εάν είναι βάσιμοι, άλλως νά εξε- 
λέγξη το άβάσιμον αυτών καί νά τιμωρήση τους παράγοντας εκεί τοιαύτας 
ύπονοίας καί τοιαϋτα σκάνδαλα.

Φέρω δε συγχρόνως εις γνώσιν τοϋ 'Υπουργείου δτι άπό τοϋ παρελθόντος

1. ’Εσωτερικό διαβατήριο.
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Αύγουστου 1872, ό ’Αναστάσιος Καρατάσος επανειλημμένως εταξίδευσε με
ταξύ Θεσσαλονίκης, Ναούσσης1 καί Βερροίας, μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Βώ
λον, μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Άθωνος2 ότε μεν παρονσιαζόμένος εις τό Προ- 
ξενεϊον θεωρών τό διαβατήριόν τον, ότε δε καί εν άγνοια ημών καί ούτως εΐ- 
πεΐν λαθραίως. ’Εσχάτως διελθών εκ Βώλου διέμεινεν είκοσι περιττού ημέρας 
προτιθέμενος, ώς έλεγε, νά άπέλθη εις Δαρδανέλλια καί άνανεώσας επί τούτου 
ενταύθα τό διαβατήριόν τον. ’Αγνοώ προς τίνα σκοπόν επιχειρεί δ Καρατάσος 
τα ταξίδια ταντα. Κατά τάς ιδιαιτέρας μου πληροφορίας ούδείς λόγος, ονδεμία 
πράξις του ήδύνατο νά παράσχη εύλογους ΰπονοίας εις την τοπικήν ’Αρχήν. 
Τούτο δε μόνον εκατηγόρησαν αύτόν τινες ότι εσύχναζεν επί πλέον τοϋ δέοντος 
εις οίνοπνενματοπωλεία. Ύπόνοιαι επίσης παρήχθηααν δΤ αύτόν τον ίδιον καί 
εις εμέ ότι πιθανόν ή σύλληφίς τον νά εσκόπει εις περαιτέρω προσβολήν αυτού 
καί ότι ύπεκινήθη υπό τοϋ ’Οθωμανού Μεχμετ Δορζε λόγω εκδικήσεως, διότι 
τον αδελφόν τον ό Τσάμης Καρατάσος πολιορκήσας εν Συκιά τό 1854 έκανσεν 
ζώντα μετά τών οπαδών του εντός τής εκκλησίας. Εις τήν υπόνοιαν ταντην 
δίδονσιν χώραν αλ/.α μεν τiva περιστατικά ιδίως δε τούτο, ότι ό Δορζής εζή- 
τει επιμόνως νά γνωρίση τις είναι ό Καρατάσος, μαθών δε ότι εύρίσκετο εν τινι 
οίνοπνευματοπωλείω είσήλθεν εν αύτώ καί άφοϋ παρετήρησεν αυτόν εξήλθεν. 
Μετά τινας δε ημέρας συνέβη ή σύλληψίς του, άλλ’ ai ύπόνοιαι ανται μόνον δι’ 
άνακρίσεως δύνανται νά εξελεγθοϋν.

Εύπειθέστατος
ό Πρόξενος
Κ. Βατικιώτης

Άντίγραφον Έν Θεσσαλονίκη τή 6η Φεβρουάριου 1873

Διαμαρτνρησις ’Αναστασίου Δ. Καρατάσου, υπηκόου "Ελληνος, 
κατά τής Διοικητικής ’Αρχής Θεσσαλονίκης.

Προς τό σεβαστόν Ελληνικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης.

Κύριε Πρόξενε.
Φέρω εις γνώσιν υμών ότι τήν χθεσινήν νύκτα, ήτοι τήν 5ην Φεβρουάριου 

ε. έ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 2αν μ.μ. τουρκιστί τής νυκτός3, έξωθεν τοϋ 
ξενοδοχείου Βενεδέτου εν τή κεντρικωτέρα τής πόλεως όδώ, συνέβη προς εμέ

1. Ό Καρατάσος καταγόταν από τήν Νάουσα.
2. Επισημαίνουμε ότι κατά τό κίνημα τοϋ 1854 ό Τσάμης είχε στενές σχέσεις (θε

τικές καί άρνητικές) μέ τό "Αγιον "Ορος, τό σπουδαιότερο μέρος τών έπιχειρήσεών του 
διεξήχθη μέ βάση άγιορειτικά μετόχια (Βατοπεδίου στην Όρμύλια καί Χελανδαρίου 
στην Κουμίτσα) καί έν τέλει διέφυγε πρός τό Βασίλειο μέσω 'Αγίου Όρους.

3. Περίπου 20.00'.
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καί τίνος άλλον Ζακννθίον, Νικόλαον Βοϋλτσον, ή ακόλουθος επίΟεσις εκ μέ
ρους τής έπιτοπίου ’Αρχής ίίνεν λόγον ονδενός, ενώ συνομιλούσα έξωθι τον 
ξενοδοχείου με πλησίασαν πέντε ζαπιέδες1 εις αξιωματικός καί εϊς έτερος ’Οθω
μανός πολίτης άκόλουθος τον Σελήμ μπέη καί χωρίς νό. με εϊπουν ούτε λέξιν 
με ήρπασαν άπό τα διάφορα μέλη τοϋ σώματός μου ενώ διαμαρτνρόμην δτι 
είμαι ύπήκοος'Έλλην καί δτι πρέπει να με οδηγήσουν εις το Προξενεϊον, αύτοί 
έναντίον παντός νόμον καί δικαίου με έσυραν βιαίως καί δίκην κακούργου εις τό 
Διοικητήριον, όχι διά τής ευθείας όδοΰ άλλα άπό διαφόρους στενωπούς με άπό- 
φασιν φαίνεται να με κακοποιήσουν, με έκαναν διαφόρους σωματικός έρευνας 
καί με άφήρεσαν μίαν ράβδον ευρωπαϊκήν, εν είκοσόφραγκον, τέσσαρα μετζί
τια2 3, έν μπεσλίκι2, μίαν σιγαροθήκην εκ σμάλτου το ανω μέρος, καί τινας Ιδιω
τικός επιστολάς μου, με κατεκράτησαν εις τό Διοικητήριον επί δύο ώρας παρα
νόμους, άφον με έκαμαν εκεί διαφόρους ερωτήσεις καί ύστερον με ασφαλή συν
οδείαν με άπέστειλαν εις τό Προξενεϊον, συνάμα εμπόδισαν βιαίως φίλους μου 
τινό.ς άπό τοϋ νά δώσουν στιγμιαίων εϊδησιν εις τό Προξενεϊον, ενώ άφ’ ετέρου 
δ Σελήμ μπέης καί δ ακόλουθός του ερράπισαν τον υπηρέτην τον οίνοπώλων 
Δ. Καλευρα, Θεοχάρην δνόματι, δραμόντα προς τό Προξενεϊον προς εϊδησιν.

Μετά τό αυθαίρετον τοϋτο γεγονός καί τάς παρανόμους ταύτας πράξεις, 
ενώ άνέμενον ίκανοποίησιν διά την προσβολήν ταύτην παρ’ ελπίδα εΐδον νά με 
κοινοποιηθή διά τον παρ’ υμών διευθυνομένου Προξενείου τό περιεχόμενον 
εγγράφου τής ενταύθα τοπικής ’Αρχής, δι ού ό Διοικητής Θεσσαλονίκης αιτεί 
νά απομακρυνθώ εντεύθεν, δ,νευ λόγον.

’Όθεν απαντώ επί τής ύμετέρας προσκλήσεως, ήν δεν δύναμαι παρά νά 
σεβασθώ, δτι ή εντεύθεν άπομάκρυνσίς μου ζημιοι σπουδαίως τά σνμφέροντά 
μου, προσβάλλει την ύπόληψίν μου καί άπό τοϋδε διαμαρτύρομαι καί παρακαλώ 
υμάς κύριε Πρόξενε, Iva ευαρεστούμενος ενεργήσητε τά είκότα προς ίκανοποίη- 
σίν μου καί διαβιβάσητε άντίγραφον τής παρούαης μου προς την ενταύθα διοι
κητικήν άρχήν διά τά περαιτέρω.

Ή ανωτέρω πράξις κύριε Πρόξενε, δσον βίαια καί προ με μελετημένη 
νπήρξεν τόσον εστίν παράνομος καί άδικος καθ’ δσον ενώ μένω ενταύθα άπό 
είκοσι ήμερδον, ούτε προφορικούς ούτε εγγράφως ειδοποίησαν την Προξενικήν 
άρχήν. Ή πράξις αϋτη πραχθεϊσα καθ’ ενός <φιλήσυχου καί εντίμου υπηκόου 
σας, προσβάλλει τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν καί τάς μεταξύ τής όμορου επικρά
τειας συνθήκας καθ’ δσον παραβιάζει προσωπικήν ελευθερίαν, τιμήν, ζωήν καί 
περιουσίαν εκείνων τδ>ν οποίων άρχετε.

Τελευτών παρακαλώ) τό σεβαστόν Προξενεϊον δπως ενεργήση νά άνακα-

1. Χωροφύλακες.
2. 'Υποδιαίρεση τού γροσίοο.
3. Πεντάγροσο.
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/.νφθώσιν οι λόγοι καί τα άτομα της παρανόμου βυλλήψεως καί κατακρατήσεώς 
μου, καί με παρέξη πάσαν ίκανοποίησιν έπιβαλλομένην παρά τον νόμον.

’Επιφυλαττόμενος εν καίριο πάσαν κατά των αυτουργών καί συνεργών των 
άνωτέρω παρανόμων πράξεων δικαστικήν αγωγήν, νποσημειοϋμαι. με σέβας

(υπογραφή) ’Αναστάσιος Δ η μ. Καρατάσος

' Υπουργέ Ιον επί των ’Εξωτερικών
Άρ. Πρωτ. 1006 Έν Άθήναις τή 13 Μαρτίου 1873
συνημ. 2

Προς τό επί τών Στρατιωτικών.
Λαμβάνομεν την τιμήν νά διαβιβάσωμεν ύμϊν έγκλείστως καί επί επιστρο

φή την ύπ’ αριθμόν 143 αναφοράν του έν Θεσσαλονίκη Προξένου τής Α.Μ., 
σάς παρακαλοϋμεν δε άφοϋ λάβητε γνώσιν τοϋ περιεχομένου αυτής νά εν αρε
στή βήτε νά μάς πληροφορήσητε αν ό περί ον πρόκειται Καρατάσος άνήκη εις 
τον Βασιλικόν Στρατόν, αν έν γνώσει υμών δια τελεί εις τό έξωτερικόν, καί δ,τι 
άλλο σχετικόν περί αυτού όπως δδηγηθώμεν εις τάς περαιτέρω ένεργείας μας.

’Εντολή τοϋ 'Υπουργού 
ό Γ. Γραμματεύς

Άριθμ. 5687
έπιστρέφεται μετά τών εγκλείστων προς τό έπί τών ’Εξωτερικών Ύπουρ- 

γειον, εις δ λαμβάνομεν την τιμήν νά κοινοποιήσω μεν δτι δ ’Αναστάσιος Καρα
τάσος άνήκων εις τάς τάξεις τοϋ Στρατού καί εις τήν δνναμιν τών υπεραρίθμων 
με τον Βαθμόν τοϋ έπι,/.οχιού, άπήλθεν με άδεια διά τε τό εσωτερικόν καί τό 
εξωτερικόν από τής 25ης ’Ιουνίου 1871 μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου παρελθόντος 
έτους καθ’ ήν έδόθη αύτώ ή έκ τής υπηρεσίας άφεσις δύστε δτε ούτος σννελήφθη 
καί νπέστη πάνθ’ δσα έκ τών συνημμένων διαδηλουνται δεν ανήκε πλέον εις τάς 
τάξεις τοϋ Στρατού.

Άθήνησι τή 14η Μαρτίου 1873 
δ 'Υπουργός τών Στρατιωτικών 

(ύπογρ.) Δ. Γρίβας(\)
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Ύπονργεϊον έπι τών ’Εξωτερικών1 
Άρ. Πρωτ. 1006-1948

Έν Άθήναις τή 3η ’Απριλίου 1873 
Προς τον εν Θεσσαλονίκη Πρόξενον τής Α.Μ.

ΈλήφΟη ή νπ αριθμόν 143 εκθεσις υμών περί των κατά τον ’Αναστασίου 
Καρατάσον υπό τής αυτόθι αστυνομίας ενεργηθέντων. Κατά τάς πληροφορίας 
ας ελάβομεν παρά τον επί τών Στρατιωτικών ' Υπουργείου ό Καρατάσος οϋτος 
άνήκων εις τάς τάξεις τον Στρατόν καί εις την δνναμιν τών υπεραρίθμων μετά 
τον βαθμού τοϋ επιλοχίου άπήλθεν με άδειαν διά το εσωτερικόν και εξωτερι
κόν άπό τής 26ης ’Ιούνιον 1871 μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου παρελθόντος έτους, 
ότε εδόθη αυτό) ή εκ τής υπηρεσίας αφεσις ώστε κατά την εποχήν τής συλλή- 
1ψεώς του και τών κατ’ αυτόν αστυνομικών μέτρων περί ών αναφέρετε δεν άνή- 
κεν πλέον εις τάς τάξεις τοϋ Στρατόν.

Τάς πληροφορίας ταύτας θέλετε λάβει νπ’ δψιν επί τον προκειμένον συν
εννοούμενοι και μετά τής εν Κωνσταντινονπόλει Γενικής Πρεσβείας ήτις κ.λ.π.

Εντολή Υπουργού 
ό Γ. Γραμματεύς

ΙΩΑΚΕΙΜ Αθ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ

1. Πρόκειται γιά πρόχειρο σημείωμα σχεδίου έγγράφου.



SUMMARY

loakeim A. Papagelos, Adventure of Anastasios D. Kara- 
tassos in Thessaloniki in 1873.

We possess very little information on the family of Tsamis Karatassos, 
leader of the revolution in Chaikidiki in 1854. His eldest child (the total 
number of children unknown) was Anastasios. He was named after his grand 
father, the famous fighter of 1821, and he followed the family’s profession, 
that of a soldier.

On 21 July 1872, he was discharged from the army holding the rank 
of sergeant major, and he set off on a series of journeys into Tourkish 
dominated Greek regions, mainly in Macedonia, Because of the agonistic 
past of his family, those journeys attracted the interest of the Ottoman au
thorities, which arrested and questioned him in Thessaloniki on 5,2,1873, 
The day after the authorities demanded his expulsion back to the then 
Greek territory,

As there was no specific proof of any subversive activity of Karatassos, 
the possible reason for this incident was considered to be the intervention of 
a certain Mehmet Dorje. The latter one being the brother of the leader of 
the Ottoman forces in Sykia of Chaikidiki in 1854. It is known that Tsamis 
Karatassos annihilated the whole of the military body during the battle 
of Sykia, including the brother of Mehmet Dorje. On 13,2,1873 Karatassos 
left Thessaloniki for Konstantinople.

In this study there are also published five documents, which come from 
the Historical Archives of the Ministry of Interior of Greece, and which are 
referring to the adventure of Anastasios D. Karatassos.
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