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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1822
(ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ ΤΩΝ)

1. Εισαγωγή

Περί τής επαναστάσεως είς τήν περιοχήν Ναούσης-Βεροίας, κατά το 
1822, ύπήρχεν άλλοτε πλήρης άγνοια καί ουτω δέν έλειπαν αί χονδροειδείς 
άνακρίβειαι, αί δυσμενείς κρίσεις καί αί σκωπτικαί παρατηρήσεις, τάς 
οποίας δέν άπέφυγεν ούτε καί ό Κ. Παπαρρηγόπουλος *. Ό Σπ. Τρικούπης 
ήσχολήθη κάπως διεξοδικώτερον περί των γεγονότων, πλήν όμως δέν έδωσε 
χρονολογικός ενδείξεις περί τούτων1 2. Ή πρώτη λεπτομερής άνάπτυξις 
περί τής επαναστάσεως ταύτης έγένετο υπό τοϋ Ν. Γ. Φιλιππίδη, υπό τύπον 
ομιλίας 3. Φαίνεται μάλιστα, ότι ή ομιλία αυτή άπετέλεσε τήν αφορμήν διά 
τούς ιστορικούς, διά να προσέξουν τήν σημασίαν τής έν Ναούση επαναστά
σεως, ίσως δέ έκ ταύτης νά προήλθε καί ή άπόφασις τοϋ έν Ναούση Δ. 
Πλαταρίδη νά καταστρώση το άξιόλογον σχεδίασμά του περί τής ίστορίας 
τής Ναούσης, κατά τον 19ον αιώνα κυρίως, επί τή βάσει τοϋ όποιου ô Ε. 
Στουγιαννάκης έξέδωκε τήν ιστορίαν τής πόλεως ταύτης 4. Έν συνεχεία,

1. Βλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ Έθνους, εκδοσις 6η 
(προσθήκαι Π. Καρολίδη), Άθήναι 1930, τόμος 6ος, σ. 61. Τοϋ ίδιου, Τά διδακτικώ- 
τερα πορίσματα τής ίστορίας τοϋ Έλληνικοΰ Έθνους, Άθήναι 1899, σ. 607, καί έν τή 
νεωτέρμ (δεύτερα) έκδόσει τοϋ βιβλίου, έπιμελεία Έμμ. Πρωτοψάλτη, Άθήναι 1955, σ. 
597. Είς άμφότερα τά έργα γράφονται τά έξής : «Κατόπιν έορτής, έν μηνί Μαΐω τοϋ 1822, 
έπανεστάτησαν οί άρματολοί τοϋ Όλυμπου καί ή Νιάουσα· άλλ’ ό Άβουλαβούτ πασάς 
έδάμασε καί τοϋτο τό κίνημα». Τοϋτον αντέγραψαν πολλοί καί ή άνακρίβεια (Μάιος) 
συνεχίζεται. Οΰτω, ό Κ. Κυριακόπουλος, Σελίδες άπό τήν νεωτέραν έλληνικήν 
ιστορίαν, εκδοσις B. E. I., Άθήναι 1965, σ. 46, αφιερώνει μόνον τρεις σειράς διά τά γεγο
νότα, γράφων, ότι ταϋτα ελαβον χώραν κατά τον μήνα Μάϊον τοϋ 1822.

2. Βλ. Σπυρίδωνος Τρικούπη, 'Ιστορία τής Ελληνικής ’Επαναστάσεως, 
εκδοσις 3η, τόμος 2ος, Άθήναι 1888, σ. 133-136.

3. Βλ. Ν. Γ. Φ ι λ ι π π ί δ η, Ή έπανάστασις καί ή καταστροφή τής Ναούσης ('Ιστο
ρική πραγματεία, άναγνωσθεΐσα έν τφ φιλολογικφ συλλόγω «Παρνασσός», τή 27η Απρι
λίου 1879), Άθήναι 1881.

4. Βλ. Δ. Πλαταρίδη - Εύστ. I. Στουγιαννάκη, 'Ιστορία τής πόλεως 
Ναούσης, Έδεσσα 1924, σ. ε' (πρόλογος). Ό Στουγιαννάκης έχρησιμοποίησε πρώτος 
τά έγγραφα τοϋ τουρκικού ίστορικοΰ αρχείου Βεροίας-Ναούσης, κατά μετάφρασιν τοϋ 
Άναγνωστίδη.
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ή δημοσίευσις ύπό τοϋ Γ. Βλαχογιάννη των «Ενθυμημάτων στρατιωτικών» 
τοϋ Ν. Κασομούλη έδωσε πλήθος ειδήσεων διά τήν συμβολήν των Μακεδό- 
νων Ό Δ. Κόκκινος, ύστερον, εις τήν πολύτιμον ιστορίαν του περί τής 
έλληνικής έπαναστάσεως ήσχολήθη διά μακρών, άκολουθήσας πιστώς τον 
Ν. Φιλιππίδην καί τούς Δ. Πλαταρίδην - Ε. Στουγιαννάκην1 2 3 4 5 * *. Ό Ί. Κ. 
Βασδραβέλλης, κατόπιν, κατέστησε κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν 
γνωστούς είς τό Πανελλήνιον τούς αγώνας τών Μακεδόνων, διά σειράς 
μελετών καί έκδόσεως τουρκικών έγγράφων8. Ούτως έπήλθε σημαντική 
αλλαγή τής θέσεως τών ιστορικών έναντι τών γεγονότων τούτων, καίτοι 
δεν ελειψαν καί νέαι προσπάθειαι, διά νά μειωθή ή συμβολή τών κατοίκων 
τής περιοχής, προκειμένου νά δικαιολογηθή ή άδράνεια τού Γ. Σάλα, εις 
τόν όποιον εΐχεν άνατεθή ή φροντίς υπό τοϋ Δ. Ύψηλάντου διά τήν έξέ- 
γερσιν τής περιοχής ‘, ή έξ αιτίας τής δολοφονίας τοϋ φιλικοΰ Ύπάτρου ή 
Ίπάτρου s.

Εκείνο όμως, τό όποιον προκαλεΐ έντύπωσιν καί σήμερον είσέτι, 
είναι δτι, παρά τήν πλουσίαν βιβλιογραφίαν τών τελευταίων ετών περί τής 
έπαναστάσεως ταύτης, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα, άμφιβολίαι καί 
άντιμαχόμεναι άπόψεις ώς προς τήν άκριβή χρονολόγησιν τών γεγονότων 
τούτων καί ιδίως περί τής άκριβοΰς ήμερομηνίας τής κηρύξεως τής έπα
ναστάσεως, τής ένάρξεως τής πολιορκίας καί περί τής άλώσεως καί κατα
στροφής τής Ναούσης.

1. Νικ. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά, έπιμέλεια Γ. Βλαχογιάννη, 
Άθήναι 1939. Τελευταίως έξεδόθη ή διαθήκη τοϋ Ν. Κασομούλη ύπό τοϋ Ν. Δελιαλή καί 
τό Ήμερολόγιόν του ύπό τοϋ Έμμ. Πρωτοψάλτη.

2. Δ. Α. Κ ο κ κ ί ν ο υ, Ή Ελληνική Έπανάστασις, 3η έκδοσις, Άθήναι 1956, 
τόμος 5ος, σ. 50 κέ.

3. T. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, εκδοσις 
3η, Θεσσαλονίκη 1967, ένθα (όπίσθιον έξώφυλλον) δημοσιεύεται κατάλογος 31 έργων 
του. Πρβλ. καί Άντ. Κεραμοπούλου, Οί Βόρειοι Έλληνες καί τό Είκοσιένα, 
Άθήναι 1938, σ. 16-19, καί Μιχ. Λάσκαριν, είς περιοδικόν «Balcania», τόμος 
6 (1943) 145-168.

4. Βλ. Κ. Καλαντζή, Πώς άρχισε καί πώς έτελείωσε ή έπανάστασις στόν Όλυμπο 
καί στή Νάουσα, είς περιοδικόν Αθηνών «Σήμερα». Διά τήν Νάουσαν είς τεΰχος 7 (31) 
τής 1.4.1961, σ. 21 καί 39, καί 8 (32), τής 16.4.1961, σ. 25-26, καί είς τήν ύστερον 
έκδοθεϊσαν «'Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως». Αί διδόμεναι χρονολογίαι είναι 
έσφαλμέναι. Άμφισβητήσιμοι καί αί κρίσεις του. Ό Ν. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ς είς τήν έκ 
413 μεγάλων σελίδων «Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, κατά τούς Τούρκους 
ιστοριογράφους, έν άντιπαραβολή καί προς τούς Έλληνας ιστορικούς», Άθήναι 1960, 
δέν άναφέρει κάν τα γεγονότα τής περιοχής Ναούσης.

5. Βλ. περί τούτου Στεφ. Παπαδοπούλου, Ό φιλικός Δημήτριος Τπατρος,
«Ελληνικά» 16 (1958-1959) 149-165. Πρβλ. Δ. Πλαταρίδην -Ε. Στουγιαννά-
κ η ν, έ. ά., σ. 143 κέ.



Τά γεγονότα Ναούσης - Βέροιας κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1822 213

Ουτω προέκυψεν ή ανάγκη συγκριτικής μελέτης των πηγών, με σκοπόν 
τήν έπίλυσιν, εί δυνατόν, των προβλημάτων τής χρονολογήσεως των γεγο
νότων, χωρίς νά έπιδιώκηται ή λεπτομερής, κατά τά άλλα, περιγραφή τών 
διαδραματισθέντων, μέ τήν ελπίδα, ότι τοιουτοτρόπως θά προκληθή εύρυ- 
τέρα έπιστημονική συζήτησις καί θά άποφευχθοϋν εις τό μέλλον αί άνακρί- 
βειαι.

2. Ή κ ή ρ ν ξ ι ς τής επαναστάσεως εν Ν α ο ν σ χ\

Αί περιοχαί Όλύμπου-Πιερίων-Βερμίου ήσαν ορμητήρια άρματολων 
καί κλεφτών, οΐ όποιοι άνέμενον όδηγίας, διά νά προκαλέσουν τήν έξέ- 
γερσιν των ραγιάδων των περιφερειών των. Δυστυχώς ή υπό τόν Δημ. Ύψη- 
λάντην ήγεσία τών Ελλήνων έπαναστατών ήτο άναποφάσιστος, μέ συνέ
πειαν νά πνιγή είς τό αίμα ή έπανάστασις τής Χαλκιδικής καί νά άποθάνη 
ό ήρως Έμμ. Παπάς. Άπελπισθέντες οί Μακεδόνες οπλαρχηγοί άνέλαβον 
μόνοι των τήν πρωτοβουλίαν καί πλήθος έπαναστατών ήρχισε νά συρρέη 
εις τήν περιοχήν Βεροίας-Ναούσης, μέ συνέπειαν νά γίνη άντιληπτή άπό 
τούς Τούρκους ή κίνησις αυτή, διό καί διετάχθη, τελευτώντος τού έτους 
1821, ή άπογραφή τών έντοπίων : «επειδή μεταξύ τών παλαιών ραγιάδων 
τοϋ κράτους κατοίκων τοϋ Καζά Βέροιας παρεισέφρησαν, άπό τής άνταρσί- 
ας καί έντεΰθεν, διάφοροι ξένοι καί κλέφτες, μή δυνάμενοι νά διακριθοΰν 
άπό τούς αύτόχθονας, οϊτινες, άπό τής έκρήξεως τοϋ έπαναστατικοΰ κινή
ματος τών άπαισίων Ελλήνων άπιστων, ύποκινοΰν τούς άπιστους ραγιάδες 
εις έπανάστασιν, υποσκάπτοντες ουτω τά θεμέλια τής Μεγάλης έπικρατείας 
τοϋ Ίσλάμ.......... » * .

Περαιτέρω ό Χουρσίτ πασάς τής Ρούμελης διώρισε (13. 2. 1822) νέον 
ντερβέναγαν τής Βέροιας, τόν Σουλεϊμάν Κόντο άγαν : «συνεπεία τής έν 
τώ μεταξύ έκδηλωθείσης άνταρσίας τών άπιστων Ελλήνων τής περιφερείας 
ταύτης»1 2 3 * *. ‘Ο Έμποΰ Λουμπούτ έζήτησεν, όπως παρουσιασθοΰν ένώπιόν 
του οί οπλαρχηγοί, ούτοι όμως κατενόησαν τάς πραγματικάς διαθέσεις του 
καί ουτω έπέσπευσαν τάς ένεργείας των. Ουτω, κατόπιν συσκέψεως είς τήν 
μονήν Δοβράς ή είς τήν Νάουσαν 8, άπεφασίσθη ή κήρυξις τής έπαναστά
σεως είς τήν Νάουσαν καί ή έπίθεσις κατά τής τουρκοκρατουμένης Βέροιας.

Τέλος, κατά τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας, τήν 19ην Φεβρουάριου

1. Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες είς τούς ύπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνας, 
εκδοσις 2α, Θεσσαλονίκη 1950, έγγραφον 39, τής 10.12.1821, σ. 234 (παραρτήματος).

2. Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, έ. ά., σ. 244-245, έγγραφον 48.
3. Ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ε. ά., σ. 39, δέν καθορίζει τόν χρόνον τής συσκέψεως,

άλλά γράφει, ότι ή σόσκεψις τών Καρατάσου, Ζαφειράκη, Γάτσου κ. ά. έγένετο έν τή
μονή Δοβράς καί έν συνεχεία (σ. 42) έν Ναούση. ΟίΠλαταρίδης-Στουγιαννά-
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1822, έντός τής μητροπολιτικής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Δημητρίου έψάλη 
δοξολογία, έξεφωνήθη πατριωτικός λόγος υπό τοϋ πρωτοσυγκέλλου Ζαχα- 
ρίου καί έν συνεχεία, άφοϋ ώμίλησε καταλλήλως ό πρόκριτος Ζαφειράκης, 
ύψώθη ή σημαία τής ελευθερίας. Ό Ν. Φιλιππίδης γράφει, ότι ή έπανάστα- 
σις έκηρύχθη τήν 22αν Φεβρουάριου 1822 », πλήν όμως τοϋτο δεν φαίνεται 
όρθόν * 1 2.

3. Ή κατά της Βέροιας επιδρομή

Έν συνεχεία ήρχισεν ή έκτέλεσις τοϋ κατά τής Βέροιας σχεδίου. Οί 
Πλαταρίδης-Στουγιαννάκης γράφουν, ότι τήν επομένη ν (20. 2. 1822) ό 
Καρατάσος κατέλαβε τήν μονήν Δοβρας, εν συμβουλίω δέ άπεφασίσθη ή 
κατάληψις τής Βέροιας, δΓ έπιθέσεως προς τάς προς Βορράν καί Δύσιν 
εισόδους τής πόλεως. Ή έπίθεσις έγένετο τάς πρώτας ώρας τής 21. 2. 18223.

Ό Ν. Φιλιππίδης όμως καταχωρεί έπιστολάς των οπλαρχηγών τής 
Ναούσης προς τούς τοϋ Όλύμπου, γράφων, ότι αύται εφερον ήμερομηνίαν 
τής 8ης Μαρτίου 1822 καί προανήγγειλλον γενησομένην επίθεσιν κατά 
τής Βέροιας 4. Συνεπώς, κατά λογικήν άκολουθίαν, ή έπίθεσις τοποθετεί
ται ύπό τούτου μετά τήν 8. 3. 1822 5. Τοϋτο δέν φαίνεται ορθόν διότι δέν

κ η ς γράφουν (έ. à., σ. 155) ότι έγένετο πολεμικόν συμβούλων τών όπλαρχηγών κατά τήν 
15.2.1822, δέν προσδιορίζουν όμως τον τόπον τής συσκέψεως. Ό Δ. Κόκκινος, 
(6. ά., σ. 64) γράφει, ότι τό συμβούλιον έγένετο εις τήν μονήν τής Παναγίας Δοβρας, τον 
’Ιανουάριον τοϋ 1822, ώς έγραψε πρότερον ό Δ. Μ ι σ υ ρ λ ή ς, Ή συμμετοχή τής Μακε
δονίας είς τόν ύπέρ τής έλευθερίας των Ελλήνων ίερόν αγώνα τοϋ 1821 (διάλεξις), Θεσσα
λονίκη 1937, σ. 36. Ό Ί. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ς, ε. ά., 2α έκδοσις, σ. 119, καί 3η έκδοσις, 
σ. 177, συμπλέκει τάς απόψεις ταύτας, δεχόμενος, ότι ή σύσκεψις έγένετο εις τήν μονήν 
τής Δοβρας, άλλά κατά τόν μήνα Φεβρουάριον τοϋ 1822. Πιθανωτέρα φαίνεται ή άποψις 
τοϋ Φιλιππίδη, ότι δηλαδή έλαβον χώραν περισσότεροι συσκέψεις. Πάντως ή τελευταία 
θά έγένετο εις τήν Νάουσαν, όλίγον προ τής κηρύξεως τής έπαναστάσεως.

1. Βλ. Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ν, ε. ά., σ. 44. Τοϋτον ακολουθεί καί όΔ. Κόκκινος,
6. ά., σ. 65. Λογοτεχνικήν περιγραφήν τής κηρύξεως τής έπαναστάσεως βλ. είς Ε. Π ρ ω- 
τοψάλτη-Χ. Βολανάκη, Στα ήρωϊκά τά χρόνια, Άθήναι, έκδόσεις Γκοβόστη, 
&. έ., σ. 60-62.

2. Βλ. Ν. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ν, έ. ά., σ. 270, σημ. 2, όστις γράφει, ότι ή 30ή Μαρτίου 
1822 ήτο ήμέρα (Μ.) Πέμπτη. Συμφωνεί έμμέσως καί ό Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ε. ά., σ. 59, 
γράφων, ότι είς τάς 2. 4. 1822 ήτο ή Κυριακή τοϋ Πάσχα.

3. Περί τοΰ καταρτισθέντος σχεδίου προς κατάληψιν τής Βέροιας καί περί τοϋ 
τρόπου πραγματοποιήσεώς του βλ. Πλαταρίδην-Στουγιαννάκην, έ.ά., σ. 
163 κέ., Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ν, 6. ά., σ. 47 κέ. Λεπτομερή περιγραφήν καί κριτικήν είς 
Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμος 3ος (Τουρκοκρατία), ύπό εκδοσιν.

4. Βλ. Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ν, 6. ά., σ. 43 καί 48.
5. Βλ. καί Ν. Κασομούλην, ε. ά., σ. 201, όπου καταχωρεϊται έπιστολή έκ 

Ναούσης, γραφεΐσα τόν Μάρτιον τοϋ 1822, ένθα άναφέρεται, ότι, μετά τήν ϋψωσιν τής



Τά γεγονότα Ναούσης - Βέροιας κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1822 215

ήτο δυνατόν νά ήγνοείτο υπό των οπλαρχηγών, δτι ή κήρυξις τής έπαναστά- 
σεως εν Ναούση θά έγένετο γνωστή έν Βεροίοι καί εν Θεσσαλονίκη, οπότε 
θά έστέλλοντο άμέσως ενισχύσεις εις τήν Βέροιαν καί τήν περιοχήν της. 
Έν πάση περιπτώσει ή κατά τής Βέροιας έπίθεσις άπέτυχε, διότι αί δυνάμεις 
των Τούρκων ήσαν πολύ ίσχυραί, κατά μίαν δέ άποψιν έπροδόθη τό σχέδιον 
έπιθέσεως ».

4. Αί μάχαι εις τήν Δοβράν
Ό Μεχμέτ άγάς (κεχαγιά βέης) μετά 19 ήμέρας, ήτοι τήν 12ην Μαρτί

ου 2, έξεστράτευσε κατά του εις τήν μονήν τής Παναγίας τής Δοβράς 
όχυρωθέντος Γερο-Καρατάσου, μέ στρατόν εκ 4.000 άνδρων, αλλά οί 240 
μόνον "Ελληνες, ένισχυθέντες ύπό των σωμάτων των Ζαφειράκη καί Γά- 
τσου, έπέτυχον νά καταβάλουν 4.000 Τούρκους, οί όποιοι έτράπησαν εις 
φυγήν, άφοϋ εϊχον άπώλειαν 1.000-1.500 άνδρων εις νεκρούς καί τραυμα-

σημαίας τής έπαναστάσεως, τής έλευθερίας :«.... άμέσως πανστριατια έκινήθημεν κατά 
τής Βέροιας....».

Θά ήδύνατο όμως νά παρατηρηθή, ότι εις τήν αύτήν έπιστολήν άναφέρεται, δτι, τήν 
στιγμήν κατά τήν όποΐαν οί έπιτιθέμενοι εϊχον είσέλθει είς τήν Βέροιαν, εΐσήρχετο καί ό 
Λουμπούτ πασάς. Εις έγγραφον, έξ άλλου, του τουρκικού ίστορικοϋ αρχείου Βέροιας 
(βλ. Ί. K. B a σ δ ρ a β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες κ.λ., εκδοσις 2α, άριθμ. 54, σ. 249, καί 
'Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας, Α', Άρχείον Βεροίας-Ναοΰσης, άριθμ. 305, σ. 290), τής 
27.3.1822, γράφεται, ότι ούτος θά έξεστράτευεν αυτοπροσώπως «....τήν προσεχή 
Πέμπτην», ήτοι τήν 30.3.1822. Συνεπώς ή έπίθεσις κατά τής Βέροιας, κατά τούς υπολο
γισμούς τούτους, πρέπει νά εγινε κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής 31.3.1822, όπότε δέον ή
ύπό τοϋ Κασομούλη καταχωρουμένη έπιστολή (φέρουσα τήν ήμερομηνίαν «τή........
Μαρτίου») νά έγράφη τό άργότερον κατά τό έσπέρας τής αύτής ήμέρας (31.3.1822), 
όπερ μάλλον άπίθανον.

Σημειωτέον, ότι οί Πλαταρίδης-Στουγιαννάκης, έ.ά., σ. 166 κέ., 
γράφουν, ότι είς τήν Βέροιαν είσήλθεν όλίγας ώρας προ τής έπιθέσεως όχι ό Λουμπούτ, 
άλλά ό κεχαγιάμπεης τούτου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σφάλλεται ό έπιστολογράφος, άναφέ- 
ρων τόν Λουμπούτ, άντί τοϋ Μεχμέτ άγά καί ούτος (Λουμπούτ) έξεστράτευσεν αύτοπρο- 
σώπως άργότερον, τήν 30ήν Μαρτίου 1822. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή έπίθεσις κατά ιής 
Βέροιας θά έγένετο κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής 31.3.1822, ώς άνωτέρω. Αύτό είναι καί τό 
όρθότερον, έφ’ όσον καί έν τή προαναφερθείση έπιστολή άναφέρονται μεταγενέστερα 
γεγονότα. Ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ε.ά.,σ. 51, τοποθετεί τήν μεταγενεστέραν μάχην τής 
Δοβράς κατά τήν 12.3.1822. Συνεπώς ή ήμερομηνία τής έπιστολής, ήν καταχωρεί ό 
Φιλιππίδης, είναι λανθασμένη (πρβλ. καί Ί. K. B a σ δ ρ a β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες κ.λ., 
3η έκδ., σ. 179, σημ. 2).

1. Βλ. Πλαταρίδη-Στουγιαννάκη, έ. ά., σ. 163, 170 κέ. ΌΚ. Σνώκ, 
Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλονίκη 1942, σ. 42-53 άκολουθεΐ τόν Στουγιαννάκην.

2. Ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ε.ά., σ. 51, γράφει, ότι ούτος (Λουμπούτ) εφθασε προ τής 
Ναούσης : «Τήν πρωίαν τής δωδεκάτης Μαρτίου καί ώραν τετάρτην τουρκιστί», ήτοι 
συμφωνεί ότι ή έκστρατεία εγινε 19 ήμέρας, μετά τήν έπίθεσιν κατά τής Βέροιας.
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χίας, οί δέ "Ελληνες μόνον 4, ώς ισχυρίζεται, άμφισβητησίμως, ή παρά- 
δοσις. Έν συνεχεία οί Τούρκοι κατέλαβον την μονήν, άφοϋ ήλθον καί νέαι 
ένισχύσεις.

5. Ή πολιορκία κ al ή καταστροφή της N a ο ύ σ η ς

Ή εϊδησις τής άνελπίστου ήττης του κεχαγιάμπεη είχεν ώς άποτέ- 
λεσμα νά θορυβοποιηθή ό Λουμπούτ, ό οποίος (προλαβών σχετικήν δια
ταγήν του σουλτάνου τής 5.4. 1822) εξεστράτευσεν αυτοπροσώπως τήν 
30ην Μαρτίου 1822 κατά τής Ναούσης ‘, άφου δέ διέμεινεν έν Βεροία επί 
έξ ήμέρας (31 Μαρτίου-5 ’Απριλίου)1 2 3, άνεχώρησε διά τήν κατά τής 
Ναούσης εκστρατείαν. Υπάρχει μεγάλη σύγχυσις ώς προς τον χρόνον 
ένάρξεως τής πολιορκίας, τά δέ δημοσιευθέντα έγγραφα του τουρκικού άρχεί- 
ου Βέροιας επέτειναν τήν άβεβαιότητα ταύτην, διότι εις άλλα μέν άναγρά- 
φεται ότι ό Λουμπούτ έξεστράτευσε κατά τής Ναούσης μετά τήν 6ην ’Απρι
λίου 1822 s, είς άλλο δέ τοιουτο άναφέρεται, ότι τήν 21. 4. 1822 είχον συμ- 
πληρωθή 24 ήμέραι άπό τής πολιορκίας τής πόλεως 4 . Όρθοτέρα φαίνεται 
ή πρώτη εκδοχή, ώς έρειδομένη επί τριών εγγράφων.

1. Βλ. Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, 2α εκδοσις, έγγραφα 54 καί 55,
σ. 249 καί 250. Ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ε.ά., σ. 54, γράφει, ότι ό Λουμπούτ «.. . . άφίκετο 
δρομαίως τη 12η Μαρτίου........ », δπερ είναι άναληθές. Τούτον ακολουθεί καί ό Δ. Κόκ
κινος, ε. ά., σ. 68-69.

2. Βλ. Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν, ε.ά., έγγραφον 57, σ. 250-251. Ό X. Σ. Κ α ρ μ ί-
τσης, Περί Νιαούστης, είς «’Εθνική Βιβλιοθήκη», 4 (1868) 109-119, γράφει, ότι
ούτος (Λουμπούτ) εφθασεν είς τήν Νάουσαν τήν 11.4.1822.

3. Βλ. Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν, ε. ά., έγγραφον 54 / 27. 3. 1822, σ. 249, έγγραφον 
55/5.4. 1822, σ. 249-250 καί έγγραφον 57/6.4. 1822, σ. 250-251.

4. Βλ. Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν, ε. ά., έγγραφον 63, σ. 257-258, τής 21.4. 1822,
όπου άναφέρεται, δτι ή πολιορκία ήρχισε «.......... άπό είκοσι τεσσάρων ήδη ήμερων».
’Ενδεχομένως νά ήθελε νά σημειωθή, έν τφ έγγράφω, δτι ή πολιορκία ήρχισεν ένωρίτερον 
τής 6. 4.1822, ύπδ τού κεχαγιάμπεη, πριν ελθη ό βαλής. Προηγήθησαν κανονιοβολισμός 
καί μικροεπεισόδια, ώς γράφει καί όΦιλιππίδης, έ.ά., σ. 58. Βλ. Ί. Κ.Βασδρα- 
β έ λ λ η ν, ε.ά., έγγραφον 63, τής 21. 4. 1822, σ. 257-258. Τήν 27ην ή 28ην Μαρτίου 1822 
δέχεται ό Ιδιος, Μακεδόνες κ.λ., 2α εκδοσις, σ. 126, σημ. 1, καί 3η εκδοσις, σ. 184, 
σημ. 1, ώς ήμέραν ένάρξεως τής πολιορκίας, στηριζόμενος είς το τελευταΐον έγγραφον. Ό
Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, 6. ά., σ. 58, γράφει, δτι ή πολιορκία ήρχισε «........ κυρίως άπό τής
24ης Μαρτίου, περιωρίσθη (δέ) μέχρι τής Πέμπτης τών παθών (30 Μαρτίου) είς άπλούν 
κανονιοβολισμόν κατά τής πύλης τού 'Αγίου Γεωργίου». Πρβλ. καί Ν. Θ. Σχινάν, 
'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας-Ήπείρου, Άθήναι 1886, τόμ. 1ος, σ. 169. Ό Β. 
Νικολαΐδης (βλ. προχείρως είς Ά π. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Νέα ιστορικά στοι
χεία γιά τίς έπαναστάσεις τού 1821 καί 1854 στή Μακεδονία, είς Ζ' τόμον (1956) τής Ε. 
Ε. Φ. Σ. Π. Θ., σ. 63 κέ., σ. 4 κέ. τού άνατύπου) γράφει (σ. 68 ή 8), δτι ό Άβδούλ εφθασεν 
είς τάς 11.4.1822.
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Υπάρχουν, έξ άλλου, διάφοροι γνώμαι καί περί τής άλώσεως τής 
Ναούσης καί οϋτω άλλοι δέχονται δτι αυτή έγένετο τήν 6ην ’Απριλίου 
1822 % έτεροι τήν 18ην ’Απριλίου 1822% δύο δέ ένθυμήσεις (έξ ών ή μία 
το πρώτον βλέπει το φως τής δημοσιότητος) τήν 13ην ’Απριλίου 1822, ώς 
άμέσως κατωτέρω.

6. Ai ’Ενθυμήσεις (Βραχέα Χρονικά)
Κατά τάς έρεύνας μου εις τήν 'Ιεράν μονήν Τιμίου Προδρόμου Βέροιας 3 

εύρον, κατά τό έτος 1959, ενδιαφέρουσαν ενθύμησιν, γεγραμμένην έπί 
ήμισείας ριγωτής κόλλας, έπικολληθείσης μεταγενεστέρως (περί τό 1930 - 
1940) εις τήν σελ. 6 των παραφύλλων του βιβλίου «Πηδάλιον», έκδόσεως 
Λειψίας τής Σαξωνίας 1800, εχουσαν ώς εξής : «21. 1822 Μαρτίου 30 τή 
άγια και μεγάλη πέμπτη εγινεν ή άρ/1 2 3χή τον τραγικού δράματος τον 
εξαφανίσαντος άπαντα τά πε/3ρ'ι τήν Βέρροιαν Ιερά καταγώγια και χωρία 
καί προ πάντων τήν Απερίφημον Νάουσαν τή/313 άπριλίου ήμερα πέμπττ).

1. Βλ. Ν. Φιλιππίδην, έ.ά., σ. 59 κέ. Προς τούτον συνεφώνησαν καί οί Π λ α- 
ταρίδης-Στουγιαννάκης, ε.ά., σ. 239, σημ. 1, όΓ. Σμυρνάκης, Τό "Αγιον 
"Ορος, Άθήναι 1903, σ. 163, ό Γ. Κ α ψ ά λ η ς, Τρεις νεράιδες της Μακεδονίας, Άθήναι 
1939, σ. 24, ό Ά θ. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στον 
αγώνα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1940, σ. 53, καί άλλοι.

2. Βλ. Ί. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν, ε. ά., 2αν εκδοσιν, σ. 129, 3ην εκδοσιν, σ.
186-187. 'Ο Κ λ. Νικολαΐδης, 'Ιστορία του 'Ελληνισμού κ.λ., τόμος 1ος, ’Αθήναι 
1923, σ. 293, γράφει, δτι, μετά τριήμερον πολιορκίαν των Τούρκων : «........ τή 18 Αύγου
στου (1821) ή Νάουσα επεσεν είς χεΐρας αύτών». Αύτό είναι τό άποκορύφωμα τής άνακρι- 
βείας.

3. Βλ. περί ταύτης Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Σύντομη ιστορία τού Χριστιανισμού στήν 
περιοχή Βέροιας, Βέροια 1961, σ. 47-55, του ίδιου, 'Ο όσιος Αντώνιος ό νέος, ό έκ 
τής μακεδονικής Βέροιας, Βέροια 1965, σ. 22 κέ., τοϋ ίδιου, 'Ιστορικά προβλήματα 
καί μνημεία έκ τής παραμονής τοϋ Αγίου Γρηγορίου Παλαμά είς τήν περιοχήν Βέροιας, 
«Γρηγόριος Παλαμάς», τόμ. Ν' (1967) 279-291, καί άνάτυπον. Πρβλ. καί’Απ. Ε. 
Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1964, 
σ. 198-199.

Έν συνεργασία με τόν διδάσκαλον Γ. Τοκατλίδην κατηρτίσαμεν πρόχειρον κατάλο
γον τών βιβλίων τής μονής, τόν όποιον, δακτυλογραφήσας, άπέστειλα είς ταύτην. Περί 
τής βιβλιοθήκης τής μονής βλ. προχείρως σημειώματά μου είς έφημερίδα τής Βέροιας 
«Φρουρός τής Ημαθίας», φύλλ. 175/27.7.1959 καί ιδίως 176/3.8.1959. Διά τάς 
«ένθυμήσεις» («βραχέα χρονικά»), αί όποΐαι άναφέρονται είς τήν περιοχήν Βεροίας-Να- 
ούσης, βλ. έκλαϊκευτικόν σημείωμά μου, μέ τόν τίτλον «Αί ένθυμήσεις ώς πηγή τής 
ιστορίας», είς τό περιοδικόν τής Βέροιας «Ό Τόπος μας», τεύχος 4 (Δεκέμβριος 1960), 
σ. 12. (Τό σημείωμα τούτο άνεδημοσιεύθη όλόκληρον είς τήν στήλην «’Ερευνητής», 
τής έν Θεσσαλονίκη έφημερίδος «Ελληνικός Βορράς»). Ετοιμάζω τήν εκδοσιν τών μέχρι 
τοϋδε συλλεγεισών ύπ’έμοΰ ανεκδότων ένθυμήσεων, μετά κριτικών παρατηρήσεων.
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Tfj 30 μαρτίου τή άγια καί μεγάλη πέμπτη εξαφανίσαντες/6 τήν Ιεράν 
μονήν του τίμιου προδρόμου τής σκήτεως Βερροίας/7 κατεδαφίσαντες οι εν 
Βερροία όΟωμανοί/8. Διά πρεσβειών του άγ. προδρόμου ό θεός νά κάμη 
την έκ/9δίκησιν» (βλ. καί παρατιθεμένην φωτοτυπίαν).

Έκ τής ένθυμήσεως ταύτης πληροφορούμεθα, ότι ή άλωσις τής Ναούσης 
έγινε τήν 13ην ’Απριλίου 1822, ή μέραν Πέμπτη ν.Ή πληροφορία αΰτη είναι 
ακριβής, διότι: α) Πράγματι, ώς εϊδομεν (βλ. σ. 214, σημ. 2) ή 30ή Μαρτίου 
1822 ήτο ήμέρα Μεγάλη Πέμπτη, ή δέ Κυριακή τοϋ Πάσχα του 1822 ήτο 
είς τάς 2 ’Απριλίου. Συνεπώς ή 13 ’Απριλίου ήτο ήμέρα Πέμπτη. Οίίτω καί 
έκ τής παρατιθεμένης ήμέρας τής έβδομάδος έλέγχεται ώς άληθής ή διδο- 
μένη ήμερομηνία. β) Ό γράψας τήν ένθύμησιν προφανώς άντέγραψε ταύτην 
έξ άλλης ενθυμήσεως, τής όποιας ό συντάκτης θά εΐχεν άμεσον άντίληψιν 
των γεγονότων, διότι άναφέρει εις τήν σημείωσίν του καί περί τής καταστρο
φής τής Μονής του Προδρόμου, όπου εμόναζε καί συνεπώς ύπήρξεν αύτό- 
πτης μάρτυς. Δεν φαίνεται πιθανόν νά «κατεσκευάσθη» έκ τών υστέρων ή 
ένθύμησις αυτή, διότι ούδαμοϋ άλλου εύρίσκεται ή λεπτομερής μνεία τών 
ήμερών τής έβδομάδος, ώς καί τής 30ής Μαρτίου ώς ήμέρας τής καταστροφής 
τής μονής. Έν εναντία περιπτώσει δέον νά δεχθώμεν, ότι ό καταστρώσας 
ταύτην είχεν ύπ’ οψιν του τήν προφορικήν παράδοσιν, τήν μεταδοθείσαν από 
μονάχου εις μοναχόν, γ) Έπιβεβαιοϋται ή εϊδησις αυτή καί έξ έτέρας, γνω
στής, ένθυμήσεως, ήτις έγράφη ύπό του ίερέως τής Εδέσσης ’Αναστασίου 
Ίωάννου, έχούσης ώς εξής ώς προς τό ένδιαφέρον ήμάς τμήμα : «1822 
’Απριλίου 13 εγινεν ή θλιβερά καταστροφή τής Ναούσσης παντελεί άφανισμφ 
υπό του άπηνεστάτου Άμπαλαμπούτ Πασσά, Σελανίκ βαλεσή. Έκαρα- 
τομήθησαν άνδρες 170 καί έσκλαβώθησαν γυναίκες, παιδία ύπέρ πέντε 
χιλιάδες....»'. Καί ή ένθύμησις αυτή είναι άκριβής, διότι ό συντάκτης 
της είχεν άμεσον γνώσιν τών γεγονότων, άφου ήχμαλωτίσθη καί ή έν Ναούση 
έγγαμος θυγάτηρ του Αικατερίνη. Τέλος, καί έτέρα ένθύμησις, δημοσιευθεΐ- 
σα ύπό τοϋ Στουγιαννάκη 1 2, έκ σημειώματος νεωτέρου, τό όποιον είχεν ό

1. Βλ. περιοδικόν «Παρνασσός», τ. Η’ (1904), 196-199,ιδίως σ. 197, «Ν. Έλληνομνή- 
μονα» τόμ. Ζ', σ. 164, έφημ. «Έδεσσα», φόλλ. 1, της 1. 1. 1919, σ. 2 καί Ιδίως φύλλ. 3, τής 
1. 2. 1919, σ. 3-4, Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η ν, ε. ά., σ. 239, σημ. 1, σ. 282, σημ. 2, καί X ρ. 
Κωφόν είς «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Σφενδόνη», Θεσσαλονίκη 1953, σ. 259-262, 
καί είς έφημερίδα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», φύλλ. τής 17.10.1951. Είς τάς άνωτέρω 
έκδόσεις παρατηρούνται ορθογραφικοί καί λεκτικαί διαφοραί, ούχί όμως ώς προς τα 
γεγονότα.

2. Βλ. Ε. Σ τ ο ο γ ι α ν ν ά κ η ν, 6. ά., σ. 282, σημ. 2Β, έχουσαν ώς έξής : «Χαλα
σμός τής Νάουστας. Έτος 1822 ’Απριλίου 12. Έκοπτεν ό λουμπούτ πασιάς τούς 
άνδρας όσάν όρνιθας ταίς γυναίκες καί τα κορίτσια σκλάβες». Ό Ά π. Β α κ α λ ό-
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τότε εφημέριος τής Παναγιατοπούλας Ναούσης Παπαντωνίου, θέτει τήν 
καταστροφήν είς τάς 12 ’Απριλίου, διότι προφανές ή κατάληψις έγένετο 
τάς μεταμεσονυκτίους ώρας τής 12ης προς τήν 13ην Απριλίου τού 1822. 
Πάσαι αί ανωτέρω χρονολογίαι δέν άνταποκρίνονται προς τό έν χρήσει 
(γρηγοριανόν) ήμερολόγιον, άλλα προς τό παλαιόν (ίουλιανόν) τοιοϋτο.

Έτσι έτελείωσεν άνεπιτυχώς ή έπανάστασις είς τήν περιοχήν Ναούσης- 
Βεροίας, μέ τεράστιας ζημίας είς ανθρώπους (έπαναληφθείσης τής ήρωϊ- 
κής πράξεως των Σουλιωτισσών) καί περιουσιακά στοιχεία. ’Αρκεί νά ση- 
μειωθή, δτι οί Τούρκοι κατέκαυσαν άπαντα σχεδόν τά χωρία τής περιφέ
ρειας ταύτης, πολλά δέ έκ τούτων έξηφανίσθησαν έκτοτε διά παντός, μή 
συνοικισθέντα πλέον * 1.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

π ο υ λ ο ς, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, Θεσσα
λονίκη 1939, σ. 22, τοποθετεί τήν κήρυξιν τής έπαναστάσεως κατά τήν 19. 2. καί τήν 
«λωσιν κατά τήν 1.4.1822.

1. Διάφοροι είναι αί πληροφορίαι, αί όποϊαι παρέχονται ί>πό των συγγραφέων, διά 
τόν άριθμόν των πυρποληθέντων χωρίων. Οϋτω, ό Ν. Κασομούλης, 6.ά., σ. 119,
γράφει, «Έπειτα άπό 9 ή 10 ήμέρας.........εΐδομεν ενα έσπέρας καιγόμενα όλα τά χωρία
τοΰ κάμπου καί των άκρωρείων άπό τήν Βέροιαν εως είς τά Βοδενά». 'Ο X. Κ α ρ μ ί- 
τ σ η ς, ε.ά., γράφει, ότι έκάησαν 100 κωμοπόλεις καί χωρία, τά όποια ό Γερβϊνος 
(1ος τόμος, σ. 344) άναβιβάζει εις 120, ώς δέχεται καί ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, ?.. à., σ. 72, 
παραθέτων όμως τά ονόματα 25-26 έκ τούτων. Ό Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς, 'Ιστορία τοΰ ΙΘ' 
αίωνος, Άθήναι 1892-1893, τόμος 2ος, σ. 264, περιορίζει ταΰτα είς 70 καί ό Στουγιαν- 
V ά κ η ς, ε. ά., σ. 263, σημ. 1, είς 50, άναφερόμενος είς κατάλογον τοΰ τουρκικοΰ ίστορι- 
ρικοΰ άρχείου Βέροιας. ΌΊωάννης (Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς) Μηλιόπουλος, είς τήν 
άνέκδοτον ιστορίαν τής Βέροιας, τετράδιον 2ον, σ. 27, παραθέτει τά ονόματα 18 χωρίων 
(περί τοΰ βιβλίου τούτου βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμος 1ος, Βέροια, 
1960, σ. 42, βιβλιογραφία). ’Ονόματα χωρίων δημοσιεύει καί όΠ. Λιούφης, 'Ιστορία 
τής Κοζάνης, Άθήναι 1924, σ. 88-89. Ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, έ.ά., σ. 53, καί ό Σ. Τρι
κ ο ύ π η ς, ε. ά., σ. 134, Ισχυρίζονται, ότι τινά των χωρίων κατέκαυσαν οί Έλληνες.

Περί των βασανιστηρίων των ραγιάδων τής Ναούσης, Βέροιας καί των χωρίων βλ. 
X. Καρμίτσην, ε. ά., όπου λεπτομερής περιγραφή, καί Στουγιαννάκην, 
ε.ά., Φιλιππίδην, 6. ά., Πουκεβίλ (μετ. Ά. Κυριακοΰ), 'Ιστορία τής έλληνικής 
έπαναστάσεως, σ. 629 κέ.

Διά τήν καταστροφήν τής Ναούσης όπάρχουν καί δημοτικά τραγούδια. Βλ. Ν. Φ ι- 
λ ι π π ί δ η ν, 6. ά., σ. 74 κέ., Γεράσ. Καψάλη, Λαογραφικά Μακεδονίας, είς 
«Λαογραφία», τόμ. ΣΤ' (1917) 452-537, 520, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον ’Αθηνών», 
τόμος ΣΤ' (1912) σ. 96, περιοδικόν «Μορφές» Θεσσαλονίκης, τόμος Γ' (1948) 260, κ.ά.
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SUMMARY

The revolutionary movement of the people in the area of Naoussa 
and Veria during 1822 and their many sacrifices have not yet been 
fully recognized, although many studies have been written during the last 
eighty years. There have been many inaccuracies, ironical judgements 
and omissions of fact leading to different and contrary opinions, parti
cularly about dates.

The writer examines in detail and summarizes all existing opinions, 
having recourse to texts of Greek and foreign writers, to which he 
refers in his notes, as well as using documents of the Turkish historical 
archives of Veria and Naoussa.

He concludes the following : 1) The declaration of the revolution in 
Naoussa took place on the 19th February 1822. 2) The attack against 
Veria, took place during the first hours of the 21st February 1822. 3) The 
battle at the Monastery of Dovras on the 12th March 1822. 4) The 
siege of Naoussa began the 6th April 1822 and 5) The capture of Naoussa 
at the midnight hours of the 12th to 13th April 1822.

Concerning the last point the writer publishes an unknown chro
nicle, which he found in the Prodromos Monastery at Veria, where it 
is mentioned that the destruction of Naoussa took place the 13th April 
1822, a Thursday, and that of the Prodromos Monastery of Veria, took 
place the 30th March 1822, also a Thursday (Holy Thursday of that year); 
furthermore, he combines these facts with the two other chronological 
notes, already known. The dates are given in the Julian Calendar.
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