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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ DORA D’ISTRIA 
ΣΤΑ 1863 ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ 1821

1. Σέ παλαιότερη μελέτη μου «Νέα Ιστορικά στοιχεία γιμ τίς επαναστά
σεις τοΰ 1821 καί 1854 στη Μακεδονία», ΕΕΦΣΠΘ 1 (1956) 63-103 μιλώντας 
γιά τό δίτομο περιηγητικό έργο τοΰ άξιωματικοΰ Β. Νικολαΐδη, Les Turcs et 
la Turquie contemporaine. Itinéraire de voyages dans les provinces ottomanes 
avec cartes détaillés, Paris 1859, x. 1-2, άπό τό όποιο είχα άντλήσει όρισμέ- 
νες πληροφορίες συλλεγμένες άπό τή νωπή ακόμη προφορική παράδοση γιά 
τήν Επανάσταση τοΰ 1821 στή Μακεδονία, έγραψα (τ. 1, σ. 589, 596) ότι οί 
ειδήσεις αυτές, γραμμένες αρκετά χρόνια μετά τά γεγονότα, δέν είναι βέβαια 
απόλυτα ακριβείς, άλλά ϋστερ’ άπό τήν άσκηση αυστηρής κριτικής μπορούν 
νά προσφέρουν στόν μελετητή τής 'Ιστορίας καί τής Λαογραφίας όρισμένα 
συμπληρωματικά στοιχεία γιά τήν καλύτερη γνώση του τόπου καί των άνθρώ- 
πων κατά τήν εποχή εκείνη.

Στήν Ιδια άκριβώς γνώμη κατέληξα διαβάζοντας τά όσα σχετικά —έστω 
καί λίγα— γράφει άπό άκούσματα γιά τή Μακεδονία, πού δέν είχε τήν ευ
καιρία καί τή δυνατότητα ίσως νά τήν έπισκεφθει, στό σχεδόν σύγχρονο μέ 
τοΰ Νικολαΐδη βιβλίο η Ρουμανίδα πριγκίπισσα Dora d’Istria στό έργο της 
Excursions en Roumélie et en Morée, Paris 1863, τ. 1, σ. 218-250.

'H προικισμένη μέ πολλά πνευματικά χαρίσματα, γνωστή στούς φιλολο
γικούς κύκλους τής Ευρώπης μέ τό ψευδώνυμο Dora d’Istria, πριγκίπισσα 
Ελένη Γκίκα Κολτσώφ Μασάλσκη (1828-1868), άνεψιά τοΰ ηγεμόνα τής 
Βλαχίας ’Αλεξάνδρου Γκίκα (1834-1842), έλαβε εύρεΐα μόρφωση στήν αυλή 
του1 κατά βάση ελληνοκεντρική, μέ δάσκαλο τόν όνομαστό "Ελληνα λόγιο 
Γρηγ. Γ. Παπαδόπουλο, ό όποιος καί θα έπέδρασε άσφαλώς πολύ στήν άνά- 
πτυξη σ’ εκείνη θερμών φιλελληνικών αισθημάτων, πού διαποτίζουν τά έθνο- 
ϊστορικά βιβλία της, τά δημοσιευμένα μετά τή συμπλήρωση των σπουδών της 
στή Δυτική Ευρώπη.

Στά φιλελληνικά της αισθήματα καί στόν θαυμασμό της γιά τήν Ελλη
νική Επανάσταση τοΰ 1821 όφείλεται καί ή μεγάλη επιθυμία της νά έπισκε- 
φθει καί νά γνωρίσει άπό κοντά τή χώρα καί τούς άπογόνους των άρχαίων

1. Γιά τήν άκτινοβολία της έλληνικής παιδείας καί του πολιτισμού στή Βλαχία καί 
Μολδαβία πρίν άπό τήν ’Επανάσταση τοϋ 1821 βλ. Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοΰ 
Νέου 'Ελληνισμού, ΆΟήναι 1973, τ. 4, σ. 247 κ.έ., Ιδίως σσ. 276-280.
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Ελλήνων, οί όποιοι εμφανίστηκαν καί πάλι στό προσκήνιο τής Ιστορίας μέ 
τίτλους ηρώων, μέ φιλοδοξίες ν’ ανανεώσουν τόν πολιτισμό τους, νά διαψεύ- 
σουν έτσι τή δυσμενή γιά τήν καταγωγή τους θεωρία του Fallmerayer, νά 
εκμηδενίσουν τους ειρωνικούς υπαινιγμούς του About τούς διάχυτους στό βι
βλίο του La Grèce contemporaine καί ν’ άντικρούσουν φιλοτουρκικούς ισχυ
ρισμούς στά έργα Histoire de Turquie του Lavullée, La Turquie contempo
raine του Holland καί σέ άλλα άκόμη δημοσιεύματα πού τυπώθηκαν μετά τήν 
έκρηξη τού Κριμαϊκού πολέμου (1854-1856) στή Γαλλία καί ’Αγγλία. Όπως 
ή Ιδια γράφει στόν πρόλογο τού δίτομου βιβλίου της, «μετά τήν Επανάσταση 
τού 1821 —αυτή τού 1789 τής ’Ανατολής— ή Ελλάδα δέν έπαψε ν’ άπασχο- 
λεϊ τήν προσοχή τών λαών τής Δυτικής Ευρώπης. ’Αλλά άπό έκείνη τήν επο
χή μπορεί κανείς νά διαπιστώσει στόν τύπο της δύο τάσεις παραπολύ διαφο
ρετικές. Οί μέν, όπως ό Γάλλος Pouqueville, χαιρέτιζαν μέ ενθουσιασμό τήν 
άναγέννηση τής πατρίδας τού Σωκράτη καί τού Πλάτωνα καί τής προφή
τευαν πιό εύτυχισμένη μοίρα. ’Άλλοι, όπως ό Τυρολέζος Fallmerayer, άμφι- 
σβητοΰσαν συστηματικά τούς τίτλους πού πρόβαλλε γιά νά τή συμπαθεί ό 
πολιτισμένος κόσμος καί προσπαθούσαν, μέ όλα τά μέσα πού διέθεταν, νά 
τήν κάνουν μισητή καί γελοία στά μάτια τών χριστιανικών λαών. Ό πόλεμος 
τής Κριμαίας αύξησε φυσικά τόν αριθμό τών εχθρών πού είχαν ήδη οί "Ελ
ληνες στή Δύση» (σ. I).

2. Ό σκοπός τού ταξιδιού τής Dora d’Istria στην Ελλάδα ήταν νά μελε
τήσει έπιτόπου τά διάφορα ίστορικολαογραφικά προβλήματα πού παρουσίαζε 
καί όχι νά κάνει θεωρίες. «’Εμψυχωμένη άπό ζωηρή επιθυμία, γράφει, νά 
είμαι αμερόληπτη, ακόυσα τούς άνθρώπους όλων τών μερίδων, μελέτησα 
όλες τίς τάξεις καί ρώτησα μέ τήν ίδια φροντίδα τόσο τούς γιδοβοσκούς τού 
Παρνασσού καί τούς βοσκούς τής ’Αρκαδίας, όσο καί τούς Φαναριώτες, τούς 
καθηγητές καί τούς θεολόγους τής ’Αθήνας. "Εχω πάρει μαζί μου άναμφίβο- 
λα μιά εντύπωση ευνοϊκή γιά τήν Ελλάδα, άλλά νομίζω ότι μπορώ νά πω 
ότι γιά τή μαρτυρία μου δέν χρησιμοποίησα κανένα τέχνασμα μέ σκοπό νά 
κάνω τούς αναγνώστες μου νά-συμφωνήσουν μαζί μου» (σ. XI).

Άς σημειωθεί ότι στήν περιήγησή της αυτή, πού κράτησε δυό μήνες, άπό 
τίς 6/18 ’Ιουλίου 1860 κ.ε., συνοδός της καί ουσιαστικά άρχηγός τής όμάδας, 
πού κατεύθυνε τό δρομολόγιό της, πρέπει νά ήταν, όπως θ’ αποδείξω παρα
κάτω, ό ίδιος ό παλιός της δάσκαλος Γ. Γ. Παπαδόπουλος, καθηγητής τότε 
τών Καλών Τεχνών καί μέλος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (τ. 1 σ. 4). Ή 
παρουσία του θά διευκόλυνε πολύ βέβαια, άπό ιστορική καί λαογραφική 
άποψη, τήν πριγκίπισσα όχι μόνο κατά τήν επίσκεψη καί διερεύνηση τών τό
πων, μέσα άπό τούς όποιους θά περνούσαν, άλλά καί κατά τήν άμεση επι
κοινωνία της μέ τούς χωρικούς καί τά προβλήματά τους. Άπό τά παραπάνω
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φαίνεται ότι οί σχέσεις του παλιού δασκάλου μέ τήν εκλεκτή του μαθήτρια, 
καθώς καί ή άλληλεκτίμησή τους, ποτέ δέν διακόπηκαν, όπως θά φανεί από 
τά στοιχεία πού θά μνημονεύσω άμέσως παρακάτω.

Μετά τήν περιγραφή του ταξιδιού της στήν Πελοπόννησο, ϋστερ’ άπό 
όρισμένες παρατηρήσεις της γιά τήν ιδιοσυστασία τού Κορινθιακού κόλπου 
καί γιά τίς χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ Πελοποννησίων καί Ρουμε
λιωτών, ή προσοχή της στρέφεται πρός τούς συνταξιδιώτες καί προπάντων σ’ 
ένα «παλληκάρι» πού είχε σκοπό νά περάσει στή Μακεδονία. Τότε κάποιος 
άλλος άπό τούς συντρόφους της, καταγόμενος άπό τή Μακεδονία, μέ πολλή 
ευγένεια, όπως γράφει, προθυμοποιήθηκε νά τής δώσει «ενδιαφέρουσες πλη
ροφορίες» γιά τήν Ελληνική Επανάσταση τού 1821, γιά ενα γεγονός, τού 
όποιου ή άνάμνηση συντηρεί τά πατριωτικά αισθήματα τών Ελλήνων καί τό 
όποιο ή Ιδια θέλησε νά τό ξαναζωντανέψει. Αυτές άκριβώς τίς καταγραφές 
της, όσες μοϋ φαίνονται άξιόλογες νά σταχυολογηθοΰν, επιθυμώ νά παρα
θέσω μέ τήν πρόθεση νά διασώσω, κοντά στά τόσα άλλα γνωστά ιστορικά 
στοιχεία, καί τά νέα, τά άξιόπιστα βέβαια, πού συνέλεξε ή Dora d’Istria.

’Αλλά πριν προχωρήσω στήν άνάπτυξη τού θέματός μου, είναι άνάγκη 
νά διευκρινίσω τήν ταυτότητα τού μή κατονομαζόμενου παραπάνω συντρό
φου της άπό τή Μακεδονία, πού μέ «ευγένεια τής έδωσε ενδιαφέρουσες πλη
ροφορίες» γιά τήν Επανάσταση τού ’21 στή χώρα αυτή. Καί αυτός, κατά τή 
γνώμη μου, δέν είναι άλλος άπό τόν παλιό της δάσκαλο καί σύντροφό της 
στό ταξίδι Γρηγ. Γ. Παπαδόπουλο, γεννημένο στή Θεσσαλονίκη τό 1819, ό 
όποιος δέν θέλησε νά γράφει τό όνομά του γιά λόγους προσωπικούς, πού θά 
είχαν ίσως σχέση καί μέ τήν εθνική του δραστηριότητα στήν ελεύθερη Ελ
λάδα. "Ας σημειωθεί έδώ ότι, σύμφωνα μέ τή βιογραφία του, τή γραμμένη 
στή Μεγ. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. ΙΘ ', άπό τόν ιστοριοδίφη Δ. Π. Πα- 
σχάλη, κατά τίς σφαγές καί άλλες τραγικές σκηνές πού σημειώθηκαν στή 
Θεσσαλονίκη μεταξύ Μαΐου-Σεπτεμβρίου 1821, ό πατέρας τού Γρηγ. Παπα- 
δόπουλου βρήκε τόν θάνατο, ενώ ή μητέρα μέ τόν ίδιο, άνήλικο τότε γιό της, 
κατέφυγε σέ κάποιον θείο στήν Αίγυπτο, όπου καί έμειναν ως τά 1829, όπότε 
καί εγκαταστάθηκαν στήν ελευθερωμένη πιά Ελλάδα, στήν Έρμούπολη τής 
Σύρου. Σέ ηλικία 16 χρονών, μετά τίς γυμνασιακές του σπουδές εκεί, στάλ
θηκε άπό τόν θείο του γιά ’ιατρικές σπουδές στό Παρίσι, άλλά δέν αισθανό
ταν κλίση πρός αυτές, παρά μόνο πρός τή φιλολογία. Άπ’ εκεί τόν προσέλα- 
βε ώς ’ιδιαίτερο γραμματέα ό ηγεμόνας τής Βλαχίας Άλέξ. Γκίκας, ό όποιος 
τό 1848 τόν διόρισε καθηγητή στό λύκειο τού Άγ. Σάββα στό Βουκουρέστι καί 
ταυτόχρονα δάσκαλο τής άνεψιάς του Ελένης. ’Ακολουθώντας έπειτα τόν 
ηγεμόνα, μετά τήν πτώση του, στή Γερμανία έμεινε εκεί μερικά χρόνια καί 
κατόπιν σταδιοδρόμησε στήν Ελλάδα ώς καθηγητής. Τό 1870 ώς τμηματάρ- 
χης στό υπουργείο εξωτερικών στάλθηκε στή Μακεδονία, γιά νά όργανώσει
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τά ελληνικά προξενεία καί σχολεία τής Μακεδονίας καί Θράκης, άλλά στά 
1873 άρρώστησε καί πέθανε στή γενέτειρά του Θεσσαλονίκη, δηλητηριασμέ
νος, ίσως, όπως διαδόθηκε, άπό πανσλαβιστές.

3. Ό Γρηγ. Γ. Παπαδόπουλος δέν χάνει τήν επαφή του μέ την άλλοτε 
μαθήτριά του, ή όποια μετά τη συμπλήρωση τών σπουδών της στή Δυτ. Ευ
ρώπη, άναπτύσσει έξαιρετική φιλολογική δραστηριότητα, ώστε νά γίνει ευρύ
τερα γνωστή σ’ αυτήν μέ τά άλλεπάλληλα θρησκευτικοκοινωνικοΰ κυρίως 
περιεχομένου έργα που δημοσιεύει. Άπ’ αύτά ξεχωρίζει ό δάσκαλός της τό 
τετράτομο La Suisse allemande et l’ascension du Moench, Paris 1856, πού με
ταφράστηκε σέ πολλές εύρωπαϊκές γλώσσες καί σ’ αύτόν, ύστερ’ άπό μερικά 
χρόνια, άφιερώνει, μέ δισέλιδη προσφώνηση τήν ελληνική μετάφραση τοΰ 
γαλλικού βιβλίου της Les femmes en Orient, Zürich 1860, πού τό εκδίδει τό 
επόμενο έτος στήν ’Αθήνα ό Χρηστός Α. Δούκας. Καί ό Γρηγ. Γ. Παπαδό
πουλος, συγκινημένος καί άπό τήν πρόσφατη άνανεωμένη δίμηνη συντροφιά 
της κατά τήν περιήγησή τους στήν Πελοπόνησσο καί στή Ρούμελη, τής άφιε- 
ρώνει καί αύτός 14 μεγάλες σελίδες, βιβλιοκρισίες καί βιογραφίες μαζί, στό 
περιοδικό Πανδώρα 15 (1864-1865) 113-127, μέ τίς όποιες κάνει εύρύτερα 
γνωστό στό ελληνικό κοινό όχι μόνο τό δίτομο έργο της Excursions en 
Roumélie et en Morde, άλλά δίνει καί πλήθος πληροφορίες γιά τά άλλα έργα 
της καί γιά τή ζωή της.

Ειδικά γιά τίς χαρακτηριστικές άρχές πού κυριάρχησαν στόν νου τής 
Δώρας κατά τήν περιήγησή της στή Ρούμελη καί στήν Πελοπόννησο γράφει ό 
Παπαδόπουλος τά παρακάτω στίς σελίδες 114-115, τά όποια άξίζει νά τά 
παραθέσουμε αύτολεξεί, γιά νά κρίνουμε τή βαθιά εκτίμησή του γιά τό έργο 
της:

«Ή πριγκήπισσα Μασσάλσκη, είλικρινώς καί θερμώς τήν Ελλάδα άγα- 
πώσα, ήλθεν ενταύθα τή 12 Μαΐου 1860, όπως έκπληρώση παλαιόν τινα καί 
έγκάρδιον πόθον αύτής· διότι ή Ελλάς είναι ού μόνον γή τών πατέρων αύτής 
καί πνευματική μητρόπολις τού εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, είς ήν πάντα τά 
εκλεκτά πνεύματα μετ’ άγάπης καί σεβασμού προσερχόμενα επιζητούσε τάς 
άναμνήσεις τού παρελθόντος καί τάς ελπίδας τού μέλλοντος· άλλ’ είναι 
προς τούτοις καί τό μέγα τών άγώνων τής Δώρας στάδιον διότι ό ελληνι
σμός καί ή όρθοδοξία είναι τά δύω ζωτικώτατα τού καθ’ ημάς άνατολικοΰ 
βίου στοιχεία, καθ’ ών δεινώς οί πολέμιοι ήμιν άντιστρατεύονται. Διατρί- 
ψασα δέ έν Άθήναις μέχρι τής 6 ’Ιουλίου έπεσκέφθη τήν ’Αττικήν, τήν Βοιω
τίαν, τήν Φωκίδα, τήν Αιτωλίαν, τήν Άχαΐαν, τήν ’Αρκαδίαν, τήν Λακωνίαν 
καί τήν ’Αργολίδα, συντελέσασα τήν επίπονον ταύτην περιήγησιν είς δύω πε
ρίπου μήνας. Άλλά κατά τό διάστημα τούτο μηδόλως διατρίβουσα έν ταις 
πόλεσι καί μετά θαυμαστής όντως καρτερίας παντοειδείς ύφισταμένη μό
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χθους, διά μέσου καταπληκτικών πολλάκις δυστοπιών, έπεσκέπτετο παν δ,τι 
έκρινεν άξιον τής προσοχής αύτής, προ πάντων μετά του λαού συγκοινω
νούσα, είσερχομένη εις τήν καλύβην του χωρικού καί εξ οικείας άντιλήψεως 
τά κατ’ αυτόν μανθάνουσα· άνευρίσκουσα τά λείψανα τού άγώνος καί παρ’ 
αυτού πολλά αυτού επεισόδια άποθησαυρίζουσα- άνερχομένη είς άποκρή- 
μνους άκρας, όπως θαυμάση καλόν τι τοπίον, ή όπως είσδύση είς τά κατα
γώγια τής θρησκείας υπέρ ής συνηγορεί, ή συνίδη τόν μοναχόν, οδ τό πνεύμα 
κατακρίνει, εν αύτοΐς τοις χαρακώμασιν αυτού. Εύλόγως λοιπόν δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, ότι ούδείς τών εν τή Δύσει περί Ελλάδος γραψάντων ήδυνήθη 
νά έξευρευνήση όσα καί όπως ή Δώρα. Προς τούτοις δέ όξυτάτη κατά τήν 
άντίληψιν οδσα, έταστικωτάτη κατά τήν παρατήρησιν καί βαθυτάτη κατά τήν 
κρίσιν, εδρε τό μυστήριον πλεΐστα εν όλίγψ χρόνιο νά μάθη, πολλά μέν τής 
άρχαίας Ελλάδος εν τή ζώση φύσει σπουδάζουσα, πολλά δέ καί τής νεωτέ- 
ρας βέλτιον έμβλέπουσα ή ημείς αυτοί, ώς άδιαφοροΰντες διά τήν συνήθειαν, 
ή οί ξένοι, ώς έστερημένοι τών άναγκαίων γνώσεων περί τών ήμετέρων ήθών 
καί εθίμων καί τής γλώσσης, προ πάντων δέ έστερημένοι τής μεταξύ λαού 
καί συγγραφέως συμπάθειας δι’ ής μόνης δύναται ό περιηγούμενος νά είσδύ
ση είς αυτό τό βάθος τών άντικειμένων τής παρατηρήσεως αυτού, ούχί μόνον 
τήν έθνολογικήν ημών ουσίαν συνειδεν ή Δώρα καί τήν ήθικήν, κοινωνικήν 
καί πολιτικήν κατάστασιν εγνω, άλλά καί αυτόν τόν διοικητικόν μηχανισμόν 
συνέλαβεν επ’ αύτοφώρω όσάκις ή κακώς προσηρμόζετο, ή εκ κακοβουλίας 
προσέκοπτε. Δέν είναι λοιπόν άπορον, άν προεΐπε μετά τοσαύτης ασφαλείας 
τήν τότε παρ’ ήμΐν έπικειμένην μεταβολήν τών καθεστώτα^.

'Ένεκα τών πλεονεκτημάτων τούτων οί εν τή πεφωτισμένη Ευρώπη ύπε- 
δέξαντο τό πόνημα τούτο μετ’ ευφημιών δθεν καί αυτή ή επίσημος τής Γαλ
λίας έφημερίς Moniteur ικανά περί αυτού έγραψεν· ή γερμανική έπιθεώρησις 
(Revue Germanique) παραβάλλει τό πόνημα τούτο τής Δώρας προς τό τού 
περικλεούς φιλέλληνος Θειρσίου περί Ελλάδος·...

... ’Αλλά μακράν ήθελεν άποβή, άν άνεφέρομεν τά κυριώτατα τών δσων 
εν τή πεφωτισμένη Ευρώπη σοφοί άνδρες έγραψαν περί τού προκειμένου βι
βλίου· διότι, πλήν τού γαλλικού, καί ό γερμανικός καί ό ιταλικός τύπος πολ
λάκις καί πολλαχώς τήν άξίαν τού βιβλίου έκοινοποίησαν.

Παρ’ ήμΐν δέ, άν καί όμαλώς έχόντων τών πραγμάτων δυσκόλως γίνον
ται καί διαδίδονται σπουδαία βιβλία, ευχόμεθα νά ίδωμεν ταχέως μεταφρα- 
ζόμενον τό περί οδ ό λόγος. ’Επειδή δμως άχρι τοΰδε ουδέ σημείωσίν τινα 
όπωσοΰν περιεκτικήν καί ακριβή περί αυτού άνέγνωμεν, ενταύθα νομίζομεν, 
δτι έκπληροΰμεν εθνικόν τι καθήκον γράφοντες βραχέα τινά περί τών έν 
αύτώ.

Διά ταύτα δικαίαν ευγνωμοσύνην όφείλομεν τή Δώρμ, ήτις άνθ’ ημών 
τόν καλόν άγώνα υπέρ τού ελληνισμού καί τών έν τή ’Ανατολή χριστιανών
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άγωνίζεται· διότι η φωνή αυτής, ώς έκ τής "Ανατολής έκπεμπομένη καί προσ
φιλής καί οικεία οΰσα τή Δύσει, είναι ήμΐν μάλιστα λίαν συντελεστική καί 
άγαθοποιός».

4. Ό παλιός Μακεδόνας καθηγητής τής Δώρας, ό Γρηγ. Γ. Παπαδό- 
πουλος, καθώς καί άλλοι πού γνώρισε κατά τήν περιήγησή της είναι ασφα
λώς εκείνοι πού τής κίνησαν τό ενδιαφέρον νά δώσει στό βιβλίο της πληρο
φορίες καί γιά τή σκλαβωμένη τότε Μακεδονία (είναι φανερό ότι δέν τήν έπι- 
σκέφθηκε ή ίδια), ειδικά γιά τή Δυτική καί μέρος τής Κεντρικής, γιά τή Νά
ουσα2. "Ανατρέχει στό μακρινό παρελθόν τής περιοχής, στά βυζαντινά χρό
νια, όπότε στις όχθες τοϋ "Αξιού (Βαρδαρίου) είχαν έγκατασταθει, κατά μία 
άποψη, Πέρσες έποικοι καί βαθμιαία έκχριστιανιστεΐ (άναφέρεται καί έπισκο- 
πή Βαρδαρίου), οί όνομαζόμενοι «Βαρδαριώται», οί όποιοι είχαν άναγκαστεΐ 
νά έγκαταλείψουν τή χώρα τους κατά τήν προέλαση τών μουσουλμάνων 
πρός Δ3. Ένδιαφέρεται ή Δώρα γιά τήν κοντινή πρός τόν "Αξιό Νάουσα, τής 
όποιας ή άνταρσία καί ή τραγική τύχη καί τού πληθυσμού της στις 12 καί 13 
"Απριλίου 1822 είχε συγκινήσει τήν κοινή γνώμη. "Άς σημειωθεί έδώ ότι μετά 
τήν καταστροφή τής πατρίδας τους Ναουσαΐοι άγωνιστές κατεβαίνουν καί 
πολεμούν στή Νότια Ελλάδα. Και συγκεκριμένα ό Νικ. Κασομούλης άναφέ- 
ρει ότι κατά τήν εισβολή τού Δράμαλη στήν Πελοπόννησο, Ναουσαΐοι έπί 
τρεις ώρες πολεμούσαν μαζί του μέ άλλους Ρουμελιώτες έναντίον τών Τούρ
κων στις 21 "Ιουλίου/2 Αύγούστου 1822, μέρα Κυριακή, κυρίεψαν τή θέση 
Προφ. Ήλίας καί κυνήγησαν τούς αντιπάλους των ώς τό "Άργος4.

Στή Νάουσα, μετά τήν καταστροφή της, είχαν έποικιστεΐ 40 τουρκικές 
οικογένειες, όπως μάς λέγει ή Δώρα5, οί όποιες κυρίως πρέπει νά ήταν Τουρ- 
καλβανοί μεταφερμένοι άπό τό Λάλα τής Πελοποννήσου καί έγκαταστημένοι 
στόν καζά Βέροιας6. Τόν "Ιούνιο τού 1821 οί Λαλιώτες, άποκλεισμένοι στήν 
πατρίδα τους άπό τόν κλοιό τών Ελλήνων έπαναστατών, απελευθερώθηκαν 
μέ τήν έπέμβαση τού Γιουσούφ πασά τών Σερρών, ό όποιος έλυσε τήν πο
λιορκία καί γιά τήν άσφάλειά τους τούς συνόδεψε ώς τήν Πάτρα7.

2. Dora d’Istria, Excursions en Roumélie et en Morée, τ. 1, σ. 219.
3. Γιά τήν άμφιλεγόμενη ταυτότητα καί Ιστορία τών «Βαρδαριωτών» βλ. γνώμες N. Α. 

Βέη στό Έγκυκλ. Λεξικό Έλευθερουδάκη, Κωνστ. Άμάντου, 'Ιστορία τον βυζαντινού κράτους, 
τ. 2 (807-1204), σ. 124, δπου καί άπόψεις Στίλπ. Κυριακίδου και Janin.

4. Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών Ελλήνων 1821-1833, ΆΟήναι 1940, 
τ. Ι,σσ. 233-236.

5. Dora d’Istria, ί.ά., τ. 1, σ. 219.
6. Βλ. Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Β λ Άρχεΐον Βεροίας-Να- 

ούσης, 1598-1886, Θεσσαλονίκη 1954, σσ. 319-320.
7. Σχετικά μέ τήν έγκατάσταση μουσουλμανικών οίκογενειών στή Νάουσα καί μέ τά 

διάφορα μετέπειτα προβλήματα πού άφορούσαν τήν έπάνοδο τών Ναουσαίων κατοίκων στήν 
πατρίδα τους βλ. τήν ένδιαφέρουσα μελέτη τοϋ Γεωργ. X. Χιονίδη, «Ζητήματα Ιδιοκτησίας-
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'Η Δώρα συγκρίνοντας τίς τουρκικές οικογένειες τής Νάουσας μέ τίς ελ
ληνικές γράφει —κατά πληροφορίες βέβαια προερχόμενες άπό εντοπίους της 
περιοχής— ότι οί πρώτες υστερούσαν ώς πρός τά φυσικά καί πνευματικά 
τους χαρίσματα, καθώς καί ώς πρός τη φιλεργία καί τόν πατριωτισμό τους. 
Οί γυναίκες μάλιστα συνδύαζαν όμορφιά καί χάρη καί θύμιζαν τόν δωρικό 
τύπο τής κυνηγού Άρτέμιδος. Οί κοπέλες φοιτούσαν στό δημοτικό σχολείο 
καί παντρεμένες βοηθούσαν τούς άντρες τους νά κάνουν γόνιμη καί καρπο
φόρα τήν πεδιάδα πού άπλώνεται εμπρός στην πόλη τους. Άπό τά άμπέλια, 
τά φυτεμένα στίς πλαγιές τών λόφων της έβγαζαν τό όνομαστό —ακόμη καί 
πριν άπό τήν Επανάσταση— μαύρο κρασί της. Καί τώρα, παρατηρεί ή Δώ
ρα, τά κέρδη τού Ναουσαίου είχαν αυξηθεί άπό τήν ανάπτυξη τών εργοστα
σίων οινοποιίας, καθώς καί άπό τή βιοτεχνία πιλημάτων, άπό τίς μπατανίες 
πού τίς δούλευαν στά όρμητικά νερά τής Άράπιτσας καί τίς πουλούσαν στήν 
ελεύθερη Ελλάδα.

Κατόπιν ή Δώρα έρχεται στήν περιγραφή τού καλύμματος τής κεφαλής 
τών γυναικών, πού τό θαυμάζει καί τό παρομοιάζει μέ τήν αρχαία στεφάνην. 
Ό δάσκαλός της καί αρχαιογνώστης Γρηγ. Γ. Παπαδόπουλος θά τής μίλησε 
άσφαλώς καί γιά τόν πόλον καί γιά τό χαμηλό πλατύγυρο καπέλο τών Μα- 
κεδόνων, γιά τήν καυσίαν, πού τούς προστάτευε άπό τίς φλογερές άκτίνες 
τού ήλιου καί πού τό φορούσαν μέ περηφάνεια ακόμη καί στά χρόνια της, 
καθώς καί γιά τή γνωστή λαϊκή ενδυμασία καί υπόδηση. Σπάνια έβλεπε κα
νείς άνδρα μέ ευρωπαϊκή φορεσιά8.

5. Μιλώντας γιά τή Νάουσα καί τίς γυναίκες της βρίσκει τήν κατάλληλη 
ευκαιρία νά πλέξει μέσα στήν αφήγησή της «χαριέστατον διήγημα περί ήρωΐ- 
δος Έλληνίδος», όπως τό χαρακτηρίζει ό Γρ. Γ. Παπαδόπουλος στή βιβλιο
κριτική του στήν Πανδώρα.

Τό διήγημα δύο άδελφών, τής ’Ανθής 10 ετών καί τού Στέργιου 15, τών 
όποιων ό πατέρας ήταν φημισμένος αρματολός τού Όλύμπου καί οί γονείς 
τους κατοικούσαν στή Νάουσα πρίν άπό τήν Επανάσταση, διήγημα όμως 
πού δέν θά μάς άπασχολήσει ιδιαίτερα, μολονότι «τηρεί τήν ιστορικήν αυτού 
αξίαν» καί απεικονίζει τήν πραγματική κατάσταση τών τόπων όπου διαδρα
ματίζεται ή υπόθεση. Οί σχετικές μαρτυρίες είναι ακριβείς καί αυτόν τόν σκο
πό εξυπηρετεί ή ερευνά μου. Σχετικά μέ τήν αξιοπιστία τής ιστορίας αυτής 
γράφει καί ή ίδια ή Δώρα: «Επειδή ή Μακεδονία έμεινε υπό τόν ζυγό τών 
μωαμεθανών, ό Έλληνας πού μοΰ έδινε αυτές τίς λεπτομέρειες μέ προειδο
ποίησε ότι είχε Ισχυρούς λόγους ν’ άποσιωπήσει τό πραγματικό όνομα τών

φορολογίας καί διώξεις στή Νάουσα στά χρόνια 1870-1877», Μακεδονικά 19 (1979) 93-123.
8. Dora d’Istria, ε.ά., τ. 1, σσ. 220-221.



8 'Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος

κύριων προσώπων τής διηγήσεώς του»9, εφόσον μάλιστα άποκάλυπτε, κάπως 
έμμεσα, τήν ταυτότητα τών νέων λέγοντας ότι τόν πατέρα τους τόν είχε σκο
τώσει ό Άλή πασάς τών Ίωαννίνων, χωρίς όμως νά καθορίζει πώς καί πότε 
έγινε αυτό. Τό μόνο πού μάς άνακοινώνει ή Δώρα είναι ότι ό πατέρας τών 
παιδιών ξεχώριζε ανάμεσα στούς αρματολούς του Όλύμπου γιά τήν άνδρεία 
καί τήν πείρα του10. Πάντως τό γεγονός τού φόνου του πρέπει νά συνέβηκε 
μετά τό 1804, άφότου ό Άλή επεκτείνει τήν κυριαρχία του στή Δυτική, σέ 
μέρος τής Κεντρικής Μακεδονίας καί καταλαμβάνει τή Νάουσα μέ όρους 
(1804), ύστερ’ άπό πολιορκία 4-5 μηνών. Ή άναταραχή αυτή είχε ώς αποτέ
λεσμα νά καταφύγουν πολλοί κάτοικοι, κυρίως εμπορευόμενοι, πρός τήν Κε
ντρική Ευρώπη καί πρός διάφορα μέρη τής όθωμανικής αυτοκρατορίας11. 
Π ιό συγκεκριμένα, κατά τή διάρκεια τής σερβικής Έπαναστάσεως καί τού 
ρωσοτουρκικοΰ πολέμου (1806-1812), επωφελούμενος ό Άλή άπό τήν ανατα
ραχή καί νομίζοντας ότι δέν είχε τήν ανάγκη τών άρματολών, είχε άρχίσει νά 
σκέπτεται πώς νά τούς υποτάξει άπόλυτα καί νά τούς κάνει όργανά του ή 
πώς νά τούς εξοντώσει12. Σ’ αυτό τό χρονικό σημείο πρέπει νά τοποθετηθεί ή 
εξόντωση τού πατέρα τών παιδιών, τά όποια άνέλαβε νά τά φροντίζει καί νά 
τά μεγαλώσει ένα συγγενικό τους πρόσωπο, άπό τά πιό άφοβα παλληκάρια 
τού φημισμένου άρματολού τής περιοχής, τού Γέρου Καρατάσου13. Μέσα 
στήν ηρωική λοιπόν άτμόσφαιρα τών κλεφταρματολών καί τών τραγουδιών 
τους άνατράφηκαν οί δύο νέοι. Φιλοδοξία τού Στέργιου ήταν ν’ αρπάξει τό 
καριοφίλι καί νά μοιάσει τούς όνομαστούς καπετάνιους στήν άντρειωσύνη 
τους. Καί τό απέδειξε, όταν ό γιός ενός αγά τής Νάουσας θέλησε ν’ άπαγά- 
γει τήν μικρή φίλη τους Μαλουσώ. Στή συμπλοκή πού ακολούθησε σκοτώθηκε 
ό θρασύς άπαγωγέας, άλλά οί τρεις αναγκάστηκαν νά καταφύγουν στά 
βουνά καί τελικά νά βροΰν άσυλο στήν Καστοριά, στό σπίτι τού γέρου Νικο
δήμου, καθηγητή άλλοτε τών ελληνικών στήν Κοζάνη. Ποιος λόγιος κρύβεται 
πίσω άπό τό όνομα τού Νικοδήμου (άσφαλώς ψευδώνυμο), άν τό επεισόδιο 
αυτό είναι πραγματικό, στάθηκε άδύνατο νά τό άνακαλύψω, μολονότι άνέ- 
τρεξα στήν Ιστορία τής Κοζάνης του Παν. Ν. Διούφη, Άθήναι 1924, στά «εκ
παιδευτικά» του, σ. 226 κ.έ. Ό σεβαστός αυτός δάσκαλος, κατά τήν άφήγηση 
τής Δώρας, άρκετές φορές είχε ύποστεί τίς διώξεις τών Τούρκων, γιατί δέν

9. Dora d’Istria, τ. 1, σ. 248, ύποσιιμ. 1.
10. -Ε.ά.,τ. Ι,σσ.221-222.
11. Άποστ. Ε. Βακαλοποΰλου, Ιστορία τής Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 

466-474, όπου καί βιβλιογραφία.
12. Κ. Μ. Κούμα, Ιστορία τών άνΟρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832, τ. 12, σσ. 548-549.
13. Γιά τόν λαμπρόν αυτόν Μακεδόνα πρωταγωνιστήν τής έλληνικής έλευΟερίας καί 

άνεξαρτησίας βλ. τήν ένδιαφέρουσα έρευνα τοϋ Γεωργίου X. Χιονίδη, «Σχεδίασμα περί του Γε- 
ρο-Καρατάσου καί τής οίκογενείας του» Μακεδονικά 9(1969) 295-315· Μαλοναώ άντί Μα- 
ρουσώ, άλλο χαϊδευτικό όνομα τοϋ Μάριο.
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του συγχωρούσαν τόν ενθουσιασμό, μέ τόν όποιο μιλούσε στους νέους γιά 
τούς άρχαίους προγόνους του, γιά τόν Όμηρο, τόν Σοφοκλή καί τόν Πλάτω
να, γιά τούς Μαραθωνομάχους καί τούς Σαλαμινομάχους, καί, παρά τά όσα 
είχε υποφέρει, δέν παραπονιόταν ποτέ. Τού ήταν άρκετό δτι ξυπνούσε ατούς 
γύρω του άθάνατες άναμνήσεις καί ότι μαζί του γιά τόν Ιδιο σκοπό, γιά τήν 
έλευθερία, εργάζονταν ακούραστα καί αφιλοκερδώς —σάν νέοι απόστολοι 
τού Ευαγγελίου— στη Μ. ’Ασία καί στη Βαλκανική. Όλοι αυτοί προφήτευαν 
ότι πλησίαζαν οί μεγάλες μέρες τής ελευθερίας14, ή, όπως έγραφε ό Κοραής 
σέ γράμμα του τήν 17 Μαΐου 1815 πρός τόν φίλο του I. Ρώτα: «Δέν έμεινεν 
αμφιβολία ότι έφθασε καί τών Γραικών ό καλός καιρός καί έφθασε μέ τόσην 
όρμήν, ώστε καμία δύναμις ανθρώπινη δέν είναι πλέον ικανή νά τήν όπι- 
σθοποδήση»15.

Στήν Καστοριά τά δύο άδέλφια ’Ανθή καί Στέλιος φιλοξενήθηκαν καί 
χειραγωγήθηκαν από τόν Νικόδημο, ό όποιος τούς δίδασκε τήν Ιστορία τών 
Ελλήνων, τούς γνώρισε τή γραφική πόλη καί τήν ωραία λίμνη της, τήν Όρε- 
στιάδα, τίς διάσπαρτες ελληνικές συνοικίες, κάτω από τις όποιες, δίπλα άπό 
τά νερά τής λίμνης, βρισκόταν ό Έβραιομαχαλάς, τή σπηλιά, τό μοναστήρι 
τής Παναγίας καί τού 'Αγίου ’Αναστασίου. Κατά τή διάρκεια τών περιη
γήσεων μέσα στήν πόλη ό Νικόδημος τούς όδήγησε καί τούς παρουσίασε στόν 
επίσκοπο τής Καστοριάς Νεόφυτο, ποιμένα καί ουσιαστικά πρόεδρο τής χρι
στιανικής κοινότητας, στήν όποια υπάγονταν καί οί πολλοί πλούσιοι κά
τοικοι, πού είχαν εμπορικά γραφεία στήν Λειψία, Βιέννη καί ’Οδησσό16. Ή 
μνεία του μητροπολίτη Νεόφυτου μέ παρακίνησε ν’ αναζητήσω τά σχετικά του 
στοιχεία, άν υπήρχαν. Καί πράγματι στό έργο του Παντελή Τσαμίση, Ή Κα
στόρια καί τά μνημεία της, Άθήναι 1949, μνημονεύεται ό Νεόφυτος ως 30ός 
μητροπολίτης της μεταξύ 1799-1835 (σ. 68), ό όποιος, σύμφωνα μέ ένα ση
μείωμα, στις 7 ’Οκτωβρίου είχε εγκαινιάσει τόν ναό τής Ζωοδόχου Πηγής 
στή μονή τών 'Αγίων ’Αναργύρων (σ. 70). Ό μητροπολίτης ρώτησε τούς νέους 
γιά τήν κατάσταση πού επικρατούσε στό πασαλίκι τής Θεσσαλονίκης καί γιά 
τό άγριο καθεστώς τού πασά της Μεχμέτ Έμίν, τού γνωστού μέ τό επίθετο 
Έμπού Λουμπούτ (ροπαλοφόρος).

Έτσι περνούσαν τίς μέρες τους οί δυό νέοι, ό Στέργιος διαβάζοντας 
ξανά καί ξανά τήν 'ιστορία της άρχαίας Ελλάδας καί τρεφόμενος μέ όνειρα 
γιά τήν απελευθέρωσή της άπό τά παλληκάρια πού θά κατέβαιναν άπό τά 
βουνά καί άπό τούς ναυτικούς τής 'Ύδρας, ενώ ή ’Ανθή, συμμεριζόταν, βέ
βαια, τά πατριωτικά τού άδελφοΰ της αισθήματα, άλλά περισσότερο γοητευό

14. Dora d’Istria, ίά., τ. 1, σσ. 225-228.
15. Διον. Θερειανοϋ, ’Αδαμάντιος Κοραής, Τεργέστη 1890, τ. 3, σσ. 1-2.
16. Dora d’Istria, ί.ά., τ. 1, σσ. 225-227.
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ταν από τή «φυλλάδα του Μεγ’ ’Αλέξανδρου» καί τούς βίους των μαρτύρων 
καί αγίων τής όρθοδοξίας17. Τότε ένα ξαφνικό περιστατικό έδωσε νέα εξέλιξη 
στή ζωή τους.

6. Στά 1820 ένας άπεσταλμένος τής Φιλικής Εταιρείας έφτασε στήν Κα
στοριά καί έσπευσε νά μυήσει τόν Νικόδημο στά μυστικά της, θέλοντας νά 
έπωφεληθεΐ άπό τήν έπιρροή πού ασκούσε στούς παλιούς μαθητές του. Έτσι 
ό Νικόδημος μύησε τόν Στέργιο στή Φιλική καί τού έδωσε κάποιο βαθμό. Κα
τόπιν σέ κάποιο ταξίδι τους στή Βλαχο-Κλεισούρα γιά τή διάδοση τής Εται
ρείας μύησε καί τήν άδελφή του, χρησιμοποιώντας γιά νά τήν πείσει καί τίς 
μυστικιστικές ρήσεις τού Άγαθαγγέλου18. Μιλώντας γιά τό ταξίδι τους αυτό 
ή Δώρα d’Istria άναφέρεται γενικά στούς Βλάχους τής Δυτικής Ελλάδας, 
δηλαδή των Καλαριτών, τού Μετσόβου καί τού Άσπροποτάμου. Σ’ αυτούς 
περιλαμβάνονται καί oi κάτοικοι τού Περιβολιού, τής Άβδέλλας, τής Σαμα- 
ρίνας, τής Βοσκόπολης ή Μοσχόπολης καί των εξαρτημένων άπ’ αύτά τά 
κέντρα χωριών, οί όποιοι υπολογίζονται σέ 15.00019. Καί άπό τή Μοσχόπολη 
ξεκίνησαν κατά τόν 15ο αί. εκείνοι πού έκτισαν τή Βλαχο-Κλεισούρα επάνω 
στίς ψηλές θέσεις τής Σαρακίνας20.

Οί γεωγραφικές συνθήκες, ή αποκέντρωση καί άπομόνωσή τους στίς 
όρεινές περιοχές, ή ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας καί ό μικρός φόρος πού πλή
ρωναν στή βαλιδέ σουλτάνα τούς είχαν εύνοήσει νά γνωρίσουν ώς τήν εποχή 
τού Άλή πασά μεγάλη οικονομική άκμή χάρη στό εμπόριο κυρίως τών μάλ
λινων είδών μέ τή Δύση (Τεργέστη, Λιβόρνο, Γένουα, Βενετία, Άνκόνα, Μεσ
σήνη, Γάδειρα καί άλλες παράλιες πόλεις). Ειδικά ή Γαλλία επί Λουδοβίκου 
ΙΔ' (1638-1715) διατηρούσε μιά αποθήκη (entrepôt) στό Μέτσοβο, γιά ν’ άγο- 
ράζει τό κατσικίσιο τρίχωμα καί τό μαλλί τών προβάτων21. «Τό εμπόριο», 
γράφει ή Δώρα, «τούς μετέδωσε τό πνεύμα τής τάξης καί τής εργασίας, πού 
τό διαπίστωνε κανείς καί στίς φτωχότερες άκόμη τάξεις τού πληθυσμού. Αύ- 
τές, επειδή δέν είχαν κεφάλαια, προτιμούσαν άπό κάθε άλλη βιοτεχνία τήν 
πιό επικερδή σ’ αυτές τίς περιοχές, τή φιλοτέχνηση κοσμημάτων, καθώς καί 
χρυσών καί άργυρών σκευών. Τόν χειμώνα, πού τούς άπομόνωνε στίς εστίες

17. Dora d’Istria, ε.ά., τ. 1, σσ. 229-232.
18. Έ.ά.,τ. Ι,σσ. 232-233.
19. Πρόκειται γιά Απογόνους έκλαιινισμένων Ελλήνων τής Δυτ. Ελλάδος καί δχι Λακών, 

όπως δέχεται ή Ρουμανίδα Δώρα, στηριζόμενη καί στό ότι οί ίδιοι αΰτοαποκαλούνται Άρο- 
μοΰνοί, εκτός άπό τά διάφορα άλλα έπίΟετα, πού τούς δίνουν κατά τόπους, Καμπίσιοι, Καρα- 
γκούληδες ή Καραγκούνηδες στή Θεσσαλία, Πιστικοί στήν ’Ακαρνανία καί Κολμπάνοι (Col- 
bans) στή Μακεδονία (Dora d’Istria, έ.ά., τ. 1, σ. 236). Πολλοί, όπως καί ή Δώρα, συγχέουν τούς 
Καραγκούνηδες μέ τούς Βλάχους.

20. Έ.ά.,τ. Ι,σσ.236-237.
21. Έ.ά,,τ. Ι,σσ. 233-234.
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τους, επιδίδονταν μέ νέα ζέση σέ άλλες άσχολίες: έκλωθαν τό μαλλί, κατα
σκεύαζαν τά χοντρά υφάσματα γιά κάπες των ’Αλβανών καί τών Δαλματών 
ναυτικών, διηγούνταν Ιστορίες, στίς όποιες οί μάγισσες τής Θεσσαλίας έπαι
ζαν ένα πένθιμο ρόλο, έψαλλαν όλοι μαζί ύμνους στην Παναγία καί μιλού
σαν γιά τούς συμπατριώτες τους φτωχούς βοσκούς, πού, λιγότερο ευτυχι
σμένοι, άντιμετώπιζαν τίς κακοκαιρίες τής εποχής στίς παγωμένες κατασκη
νώσεις τους».

Οί δραστηριότητες αυτές τών κατοίκων είχαν ευεργετική επίδραση όχι 
μόνο στην οικονομική, άλλα καί στήν πνευματική άνάπτυξη τού τόπου. ’"Ετσι 
στίς βιβλιοθήκες τών πόλεων καί κωμοπόλεων έβρισκε κανείς τά κλασικά 
έργα τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, άλλά καί τά όνομαστά τής Γαλ
λίας καί τής ’Ιταλίας22.

’Από τήν επικράτηση όμως καί άπόλυτη επιβολή τού Άλή πασά τών 
Ίωαννίνων καί τών γιών του στή Θεσσαλία καί γενικά στό μεγαλύτερο μέρος 
τής ηπειρωτικής Ελλάδας (1809-1812) παρατηρεΐται μια προϊούσα οικονο
μική καί πολιτική παρακμή. ’Από τήν εποχή αυτή οί Βλάχοι τών Καλαρίτων, 
τού Μετσόβου καί τού Άσπροποτάμου άρχισαν νά χάνουν τήν ευημερία τους 
καί πολλοί τότε, κυρίως εμπορευόμενοι, άρχισαν νά εγκαταλείπουν τίς πα
τρίδες τους καί νά εγκαθίστανται μόνιμα στό εξωτερικό, όσοι συνεργάζονταν 
μέ τή Γερμανία, ενώ άλλοι ώς κτίστες έφευγαν στήν Κωνσταντινούπολη23.

'Η άναταραχή αυτή επιταχύνεται μετά τήν εξόντωση τού Άλή πασά καί 
τήν έναρξη τής ελληνικής έπαναστάσεως στήν Ελλάδα, ή οποία υπήρξε ό με
γαλύτερος σταθμός τής νεώτερης ιστορίας της. Ή Δώρα άναφέρει ότι τότε 
ξεσηκώθηκε στή Δυτ. Μακεδονία καί ή Σέλιτσα (σημερινή Έράτυρα), μνημο
νεύεται ρητά, καί ότι πολεμιστές της κατέβηκαν στή Χαλκιδική, γιά νά πολε
μήσουν μέ τούς συμπατριώτες τους. Τή φοβερή κατάσταση, πού δημιουργή- 
θηκε τότε στήν περιοχή τής Σέλιτσας γιά χρόνια, τήν άφηγεΐται εύγλωττα μιά 
«ενθύμηση» στό εξώφυλλο Μηναίου, έκδ. Βενετίας 1625, τής μονής Άγ. Πα
ρασκευής Φλαμουριάς.

«1820 φεβρουαρίου 6: έδω σιμαιονομαι τον χαλάσμων του μερχούμαι 
Αλήπασα / και μαιταίπετα έσίκωσεν ό Μωρεας καιφαλη και έσινάχτηκαν 
ασκαίρια μαιγάλα / καί έχαλασαν τήν Νάγωστα καί σκλαβουσαν / τους χη- 
λιαδης και ήμής δοκήμασαμαι / τόσα βασανα καί κενδίνος άπο τα στρατέ- 
ματα καί τό περισοτηρων απο τους γεγη/δης και επιραν τόσω βήον άπο το 
μοναστήρι τής άγιας Παρασκαιβης εγωμαινευοντός ό πανοσιότατός κιρ Κη- 
πρίανος άπο Κήπρο και ήχεν έκξανακαινίσι το μα/ναστηριον εκ θεμελήου

22. Dora d’Istria, ê.à., τ. 1, σσ. 230-235. Λεπτομέρειες γιά τήν οίκονομική καί πνευματική 
άνάπτυξη του έλληνισμοϋ στίς παραπάνω περιοχές βλ. ατού Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστο
ρία τοΰΝέου 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1973, τ. 4, σ. 161 κ.έ.

23. Βλ. Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία, τ. 4, σσ. 694-696, 728 κ.έ.



12 'Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος

καί έπισιν καί το ξαναεύχασιν έος φενηται την σίμερον / και τόσα τραβιξα- 
μαι όπου μας έδηναν καί δαρμούς έδοκημασαμαι καί τζερεμεν έ/δοσαμαι καί 
φηλαγαμαι τα ορμάνια έοσαν να περάσον τα ασκέργια καί / ό θεός να μας 
γλετόσι έος το ταίλος και να δόσι ό θεός νισαφ την Τορκήα»24.

Ό Άθαν. Γιομπλάκης, πού άντιγράφει πανομοιότυπα τήν «ένθύμησιν» 
στη μελέτη του «Οί χαλασμοί τής Σελίτσης», παρατηρεί σωστά, δτι ύπάρχει 
σφάλμα στή χρονολογία τού χρονικού, χωρίς όμως νά τό έντοπίζει. Ή έσφαλ- 
μένη χρονολογία άναφέρεται μόνο στό έτος τού θανάτου του Άλή πασά, 
δηλαδή στά 1822, ένώ τό κείμενο τής «ένθυμήσεως» μέ τό ν’ άναφέρεται στόν 
«χαλασμό» τής Σέλιτσας καί στά γεγονότα πού ακολούθησαν αργότερα, 
πρέπει νά γράφτηκε μετά τήν καταστροφή τής Νάουσας (13 Απριλίου 1822) 
καί αρκετά χρόνια μετά τή λεηλασία καί τήν καταστροφή τής μονής τής 
'Αγίας Παρασκευής καί τό ξανακτίσιμό της άπό τόν ήγουμενεύοντα κύρ Κυ
πριανόν. Δηλαδή ή παραπάνω «ένθύμησις» είναι τό σύντομο ιστορικό τής 
Σέλιτσας άπό τόν θάνατο τού Άλή πασά ως τό τέλος περίπου τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. Σ’ αύτήν έλαβαν μέρος Σελιτσιώτες, πού άναφέρονται νά 
πολέμησαν στή Σιάτιστα καί στή Νάουσα25, αλλά καί νά ύπέφεραν τά πάν- 
δεινα αργότερα άπό τις διώξεις, τούς βασανισμούς καί τήν τρομοκρατία των 
Τούρκων, δπως καταγράφεται σέ άνορθόγραφη «ένθύμηση» τού 1824 τού 
Σελιτσιώτη Ζήση Τσοντσούλα· «έτρομαξέμεν νά σόσομεν τόν στέργιον τζήκαν 
άπό τό ξύλον τού μπουλούμπασι όπού δέν έφανέροσεν τούς 5 σελιτζιώτες 
δπου χάθηκαν στον χαλασμόν τής νιάουστας καί τούς 14 χοργιανους όπού 
ήτον μέ άρχιγόν τόν γιάννιν παπαναστάσιν εις τόν σιατιστινόν λιόλιο νιό- 
πλιο άπό τούς 1821 χρόνους καί δέν ήξεύρομεν άν ζούν καί πού έβρίσκονται· 
διά τό κίνιμα πολά χαράτζια έπλήροσάμεν καί οί χοργιανή πολά έτρά- 
βηξαν»26.

Καί ώς πρός τό θέμα τής συμμετοχής τών Σελιτσιωτών στόν Αγώνα του 
1821 έρχεται συνεπίκουρος ή Δώρα d’Istria, ή όποια μνημονεύει δτι πολλοί 
νέοι τής Σέλιτσας, άγανακτισμένοι άπό τά δεινά πού ύπέφεραν, άκολούθη- 
σαν τήν Ανθή ώς αρχηγό καί πηγαίνοντας —μέσα άπό χίλιους κινδύνους— 
πρός τή Χαλκιδική, νίκησαν δύο φορές αποσπάσματα Τούρκων27. Έδώ, νο
μίζω, σφάλλει ή Δώρα μιλώντας γιά δύο νίκες τών Σελιτσιωτών πριν φθά- 
σουν άκόμη στή Χαλκιδική. Πράγματι σημειώθηκαν δύο νίκες —γενικά όμως 
τών Ελλήνων— έναντίον του Άχμέτ μπέη, άλλά μετά τήν άφιξη καί τήν

24. Βλ. Μιχ. ΆΟ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων τουρκο
κρατίας, Πτολεμαΐς 1940, σσ. 31-32.

25. Βλ. Άθαν. Γιομπλάκη, «ΟΙ χαλασμοί τής Σελίτσης», Μακεδονικά 8 (1968)82-83· του 
αυτού, Ή Έράτυρα, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 123, δπου λεπτομέρειες.

26. Γρηγ. Βέλκου, «’Ανέκδοτα χειρόγραφα», Μακεδονικόν Ίίμερολύγιον 1978, α. 285.
27. Dora d’Istria, ë.à., τ. 1, σσ. 242-243.
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όχύρωσή τους στόν ’Ισθμό της Κασσάνδρας, όπου είχαν πάρει θέσεις καί οί 
Σελιτσιώτες μαζί μέ τούς άλλους "Ελληνες πού τούς διοικούσαν ό Γιαννιός 
Χατζηχριστοδούλου, πρόκριτος τής Κασσάνδρας, καί ό ’Ολύμπιος Διαμα
ντής28. Όπως γράφει ή πριγκίπισσα, τίς πληροφορίες της τίς άρύθηκε ή ίδια 
πολλά χρόνια μετά τά γεγονότα εκείνα άπό τόν άτρόμητο μοναχό ’Αγαθάγ
γελο πού ζοϋσε άκόμη. Αύτός είχε φέρει στό στενό άπό τό μοναστήρι τής 
Σιμωνόπετρας δύο κανόνια, γιά ν’ άμυνθοΰν. Τή χρήση των κανονιών τή 
δίδαξε στούς "Ελληνες ένας Σέρβος αξιωματικός, πού έτυχε νά βρίσκεται στό 
"Αγιον "Ορος γιά προσκύνημα. Μαζί μέ τούς συμπολεμιστές είχαν συμπαρα
ταχθεί 700 μοναχοί καί όμάδες γυναικών μέ επικεφαλής τήν ’Ανθή, οί 
όποιες, όταν βομβάρδιζαν οί Τούρκοι, έτρεχαν πρός τούς στόχους μέ κουβά
δες νερού καί έσβηναν τίς φωτιές. Είναι όμως άκριβή τά στοιχεία αυτά, πού 
γιά πρώτη φορά μνημονεύονται εδώ;

Στις τάξεις τών Ελλήνων δέν επικρατούσε τό κατάλληλο κλίμα, γιατί τό 
ηθικό της τό είχαν υποσκάψει οί προστριβές τών άρχηγών τους Γιαννιοΰ καί 
Δημ. Οικονόμου, ταμία τού Έμ. Παπά, πού άλληλομισούνταν μέ αποτέ
λεσμα νά είσδύσουν οί Τούρκοι στήν Κασσάνδρα καί ν’ άκολουθήσουν οί 
γνωστές σφαγές καί κακουργίες τους29.

Όσοι γλύτωσαν, κατέφυγαν μέ τά καΐκια, πού παρέπλεαν, στή Σκόπελο 
καί μαζί μέ αύτούς ή ’Ανθή καί ό Στέργιος. Εκεί είχαν βρει νωρίτερα τή σω
τηρία τους οί Θεσσαλοί λόγιοι "Ανθιμος Γαζής (1758-1828) καί Γρηγόριος 
Κωνσταντάς (1793-1844) άπό τίς Μηλιές τής Θεσσαλομαγνησίας, καθώς καί 
ό γνωστός τών νέων μοναχός ’Αγαθάγγελος. Δέν είναι όμως ακριβές ότι οί 
Μακεδόνες καί οί Θεσσαλοί πρόσφυγες πολεμώντας μέ τούς Νοτιοελλαδίτες 
συντρόφους των Μαυρομιχάλη, "Αγγελο καί Ταμπακόπουλο κατόρθωσαν νά 
καταλάβουν τήν Κάρυστο30. Ή αλήθεια είναι ότι ή εκστρατεία τών Ελλήνων 
εναντίον τής Καρύστου κατέληξε σέ άποτυχία καί κατά τή διάρκεια αύτής 
βρήκε τόν θάνατο στίς 12 ’Ιανουάριου 1823 ό αρχηγός της Ήλίας Μαυρομι- 
χάλης, ή πιό ηρωική μορφή τών Μαυρομιχαλαίων, ό πρωταγωνιστής τής 
πρώτης νικηφόρας μάχης τών Ελλήνων στό Βαλτέτσι (12-13 Μάίου 1821), 
μάχης πού έκρινε τόν πόλεμο στήν Πελοπόννησο31.

Ώς πρός τήν ταυτότητα τών άναφερομένων Μακεδόνων συντρόφων τού

28. Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821, ϊκδ. 3η, 
Θεσσαλονίκη 1967, σ. 140.

29. Γιά τήν κατάσταση καί γιά τά γεγονότα, όπως άκριβώς έξελίχτηκαν μέ βάση άφη- 
γήσεις αΰτοπτών μαρτύρων καί έγγράφων, όχι απλών παρωχημένων άναμνήσεων, &ς διαβάσει 
κανείς τά σχετικά κεφάλαια τού βιβλίου μου 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 5, σσ. 476-479, 
484-485, 691-693, όπου καί πλούσια βιβλιογραφία.

30. Dora, ί.ά., τ. 1, σσ. 245-246.
31.1. Φιλήμονος, Δοκίμων περί τής 'Ελληνικής Έπαναατάσεως, Άθήναι 1860, τ. 3, σσ. 

278-281.
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Μαυρομιχάλη, ’Αγγέλου καί Ταμπακοπούλου, έχουμε νά παρατηρήσουμε τά 
έξης: Καί τά δύο όνόματα είναι πραγματικά, Ιστορικά πρόσωπα. Ό "Αγ
γελος, άκριβέστερα "Αγγελος Βασιλικού, είναι άπό τούς άρχηγούς εκείνους 
των Μακεδόνων, πού μαζί μέ τόν καπετάν Χάψα πολεμώντας μετά την 
εξέγερσή τους έφτασαν ως έξω άπό τά τείχη τής Θεσσαλονίκης καί πού μέ τό 
γράμμα του τής 4 ’Ιουνίου 1821 πρός τόν Έμμ. Παπά πρόσμενε «τόν καλόν 
ερχομόν του». Στό ίδιο γράμμα του ό "Αγγελος καταγγέλλε τόν Γιαννιό τόν 
Κασσανδρινό δτι μέ τά καράβια του καί δύο σκοπελίτικα κατέστρεψε τούς 
χωρικούς σηκώνοντας τό σιτάρι τους32.

Ώς πρός τόν Ταμπακόπουλο νομίζω δτι τό επίθετό του έχει σχέση μέ τόν 
άρματολό Νίκο Ταμπάκη (1780-1816), έναν άπό τούς διαδόχους του φημι
σμένου καταδρομέα καί αρματολού Νίκου Τσάρα. Ό Ταμπάκης αυτός μετά 
τόν θάνατο τού Νίκου Τσάρα πήρε τό ανατολικό τμήμα τού άρματολικιού του 
γύρω στά 1830, δηλαδή μετά τό τέλος τής Έπαναστάσεως, καί Ό Γούλας 
Δράσκας (1790-1826) τό δυτικό. Ό Ταμπάκης είχε γιό τόν Πούλιο33, επομέ
νως τό επίθετο Ταμπακόπουλος τής Δώρας d’Istria είναι συγχώνευση τού 
Ταμπάκης+Πούλιος. Συμπερασματικά λοιπόν άπό τό έργο πληροφορούμαστε 
δτι άπό τούς Μακεδόνες άρχηγούς πού κατέβηκαν στή Νότια Ελλάδα, γιά ν’ 
άγωνιστοϋν μέ τούς συμπατριώτες τους γιά τήν άπελευθέρωση τής κοινής 
πατρίδας ήταν, εκτός άπό τόν Καρατάσο καί τούς άλλους γνωστούς, δ "Αγ
γελος Βασιλικός καί ό γιός τού Νίκου Ταμπάκη, ό Πούλιος Ταμπάκης ή Τα
μπακόπουλος, άγνωστος ώς σήμερα, δσο γνωρίζω.

Καί ή Ρουμανίδα πριγκίπισσα Δώρα, ενθουσιασμένη άπό τήν προσφορά 
των Μακεδόνων στόν πανελλήνιον άγώνα τού 1821 γράφει τά εξής άξιο- 
σημείωτα πού υπογραμμίζουν τήν εθνική ενότητα τών Ελλήνων άπό τήν άρ- 
χαιότητα ώς τήν εποχή της: «Νικημένη στό έδαφος της ή Μακεδονία έδωσε 
στόν εθνικό στρατό πολλούς δραστήριους πολεμιστές. ’Αρκεί ν’ άναφέρω τόν 
Καρατάσο, πού έλαβε ένα τόσο σημαντικό μέρος στόν πόλεμο τής ’Ανεξαρ
τησίας. Ώς πρός τόν Στέργιο, δπως ό πατέρας του, έτσι κι αυτός, είχε τήν 
τιμή νά χύσει δλο τό αίμα του γιά τήν Ελλάδα. "Αν καί ή μακεδονική εξέ
γερση δέν πέτυχε τόν σκοπό της, άφησε μολαταύτα στούς "Ελληνες άφθαρτες 
καί πολύτιμες άναμνήσεις. Κανείς άπό αυτούς δέν θά μπορούσε νά ξεχάσει 
δτι ή πατρίδα τού νικητή τής ’Ασίας, σέ μιά υπέρτατη στιγμή, είχε πολεμήσει 
μέ τούς άπογόνους τών ’Αθηναίων, τά παιδιά τής Θεσσαλίας καί τούς στρα
τιώτες τής Λακεδαίμονας. Ή εθνική ενότητα, πού πρίν άπό τόσα χρόνια είχε 
συντρίβει, είχε άποκατασταθεΐ ένδοξα στά πεδία τής μάχης. Ή Μακεδονία

32. Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, ’Εμμανουήλ Παπάς, «’Αρχηγός καί Υπερασπιστής τής 
Μακεδονίας». Ή Ιστορία καί τό άρχείο τής οίκογένειάς του, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 38, 72-74.

33. Νικ. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών 'Ελλήνων (1821- 
1833), Άθήναι 1939, τ. 1, σσ. 10,64.
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καί ή Ήπειρος δέν είχαν διαβεβαιώσει με τόν πιό εκφραστικό τρόπο, ότι επι
θυμούσαν ν’ άποτινάξουν τόν ζυγό της βαρβαρότητας, καί νά ξαναγίνουν 
επαρχίες ελληνικές, όπως στην εποχή τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τού 
Πΰρρου;»34.

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

SUMMARY

Ap. Ε. Vakalopoulos, Chronicle of Princess Dora d’Istria in 1863 on 
Macedonia and its revolution in 1821.

Known in the literary circles of Europe under the pseudonym Dora 
d’Istria, Princess Helen Gika Koltsof Mavalsky (1828-1868), niece of the 
Vlachia sovereign Alexander Gikas (1834-1842), had an extensive helleno- 
centric education her teacher being the celebrated Greek scholar Gr. Papa
dopoulos who also served as her guide in a tour in Peloponnese and Roumeli 
which lasted two months starting on 6/18 July 1860.

Her guide, bom in Thessaloniki in 1819, gave her interesting information 
about enslaved Macedonia especially Western and Central Macedonia and in 
particular Naoussa (regions which it appears she hadn’t visited previously), 
about its folklore, the local dress, the inhabitants’ adventures during the 1821 
revolution, as well as the revolutionary movement in Chalkidiki. Talking 
about Naoussa and its women she finds the opportunity to include in her 
narrative a charming account of a girl, Anthi, 10 years old and her brother, 
Stergios, 15 years old.

34. Dora d’Istria, ë.à., τ. 1, σ. 246.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

