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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ

Α'.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΗ

1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Κατά τάς ίστοριοδιφικάς έρεύνας μου εις τάς βιβλιοθήκας καί τα αρ
χεία τοϋ Κράτους καί νομικών προσώπων εύρηκα ώρισμένα ένδιαφέροντα 
έγγραφα, τά όποια άναφέρονται εις τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας κατά τήν 
έποχήν τής τουρκοκρατίας. Έθεώρησα σκόπιμον να λάβω φωτογραφίας ή 
φωτοτυπίας τούτων, προκειμένου νά τά μελετήσω ύστερα καί νά έπιλέξω 
έν συνεχεία όσα είναι ανέκδοτα, διά νά τά έκδώσω. "Ετσι συνέλεξα αρκετά 
έγγραφα. Έκ τούτων εκδίδω κατωτέρω μερικά, διότι πιστεύω ότι ταΰτα προσ
κομίζουν νέας, άγνώστους ειδήσεις διά τήν μακεδονικήν ιστορίαν. Ή εκ- 
δοσις των εγγράφων έστηρίχθη κυρίως εις τάς ληφθείσας φωτογραφίας ή 
φωτοτυπίας (αί όποΐαι πάντως δέν ήσαν πάντοτε επιτυχείς) καί εις τάς λη
φθείσας προχείρους σημειώσεις μου.

Πρέπει νά σημειώσω άκόμη ότι ή δημοσίευσις των εγγράφων τούτων 
(ώς καί των άλλων, των όποιων ή εκδοσις θά άκολουθήση, εις μεταγενεστέ- 
ρας συλλογάς) δέν άποβλέπει εις τήν εξαντλητικήν διαπραγμάτευσιν των 
κατ’ ιδίαν θεμάτων, εις τά όποια άναφέρονται ταΰτα (άφοΰ μάλιστα τά δημο
σιευόμενα επί μέρους έγγραφα δέν σχετίζονται με ένα θέμα μόνον άλλά μέ 
περισσότερα), άλλ’ εις τό νά ρίψη ώρισμένας άκτΐνας φωτός εις μερικός πτυ- 
χάς τής ιστορίας τής Μακεδονίας καί νά δώση τήν άφορμήν εις έτέρους ίστο- 
ριοδίφας ή ιστορικούς νά προσέξουν καί νά διαπραγματευθοΰν ταύτας πλη
ρέστερα καί διεξοδικώτερα.

Τέλος, νομίζω ότι παρέλκει νά τονίσω ιδιαιτέρως τήν άξίαν των συλ
λογών άνεκδότων έγγράφων διά τήν ιστορίαν, διότι αΰτη είναι εύνόητος. 
’Αρκεί, πιστεύω, νά σημειώσω ότι ή δημοσίευσις άγνώστων έγγράφων συν
τελεί κατά πολύ εις τό νά φωτίση τό πρώτον σκοτεινάς πλευράς τοΰ παρελ
θόντος ή νά άποκαλύψη τήν άλήθειαν εις τομείς, διά τούς όποιους αί γνώ
σεις μας ήσαν ελλιπείς. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν άποκτώμεν νέας 
πληροφορίας δΓ άγνώστους Μακεδόνας πρωταγωνιστάς ή άπλοΰς άγωνι- 
στάς τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 κ.λ. ή συμπληρώνομεν όσα έγνωρίζαμεν 
διά τούτους καί διά τήν δύσκολον ζωήν τών υποδούλων Ελλήνων κατά τούς 
χρόνους έκείνους.



86 Γ. X. Χιονίδη

2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν. ΠΕΛΛΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

α. ΕΙσαγωγικά
ΕΙς το Τμήμα Χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών σώ

ζεται τό Άρχεΐον του συνοικισμού, ό όποιος ίδρύθη ύπό των Μακεδόνων 
προσφύγων άγωνιστών του 1821 είς τήν Νέαν Πέλλαν τής ’Αταλάντης1.

Είναι γνωστόν ότι οί Μακεδόνες άγωνισταί (μετά τήν αποτυχίαν των 
επαναστατικών κινημάτων είς τήν Χαλκιδικήν, είς τον Όλυμπον καί εις 
τήν Νάουσαν) κατηυθύνθησαν είς τήν λοιπήν άγωνιζομένην Ελλάδα (όπως 
είς τάς Βορείους Σποράδας, είς λοιπάς νήσους τοϋ Αίγαίου καί είς τήν Μεγα- 
ρίδα), όπου καί έγκατεστάθησαν προσωρινώς, κατέληξαν δέ είς τήν περιο
χήν τής ’Αταλάντης του νομού Φθιώτιδος, όπου εδημιούργησαν νέαν πόλιν 
υπό τό όνομα «Νέα Πέλλα», χάρις καί είς τήν ύλικήν καί ήθικήν βοήθειαν 
τού Μακεδόνος βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλλιόυ1 2.

Τό Ελληνικόν κράτος όμως, καίτοι είχεν άναγνωρίσει τήν άνάγκην 
τής δημιουργίας τού συνοικισμού των Μακεδόνων κατά τό έτος 18353, μόλις

1. Τά 6γγραφα ταϋτα αποτελούν προφανώς μικρόν μόνον τμήμα τού ’Αρχείου τού 
συνοικισμού. Είναι ήριθμημένα καί είς τό άνω δεξιόν μέρος έκαστου τούτων ύπάρχει ή 
διά μηχανικού μέσου τεθεΐσα ενδειξις Μ18, έν συνεχεία δέ άκολουθεΐ ό είδικώτερος άρι- 
θμός ένός έκαστου έγγράφου, τεθείς έπίσης διά τού αύτού μηχανικού μέσου. Είς τα Γενικά 
Αρχεία τού Κράτους (Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών, φάκελλοι 267-270) όπάρχουν 
άνέκδοτα έγγραφα, διά τόν άποικισμόν-μετοικεσίαν προσφύγων, μεταξύ τών όποιων συγ
καταλέγονται καί Μακεδόνες· βλ. Τά περιεχόμενα τών Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους, 
είσαγωγή-έπιμέλεια-εύρετήριον ύπό Κωνσταντίνου Άθ. Διαμάντη, τ. 1ος, 
Άθήναι 1972, σ. 294.

2. Βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν 
έπανάστασιν τού 1821, ίστορική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 22-27, 27-28, 92-93, 155 
καί 161. Πρβλ. τού ίδίου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, 
σ. 608-616 καί κυρίως σ. 609 καί 616 καί Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακε
δόνες κατά τήν έπανάστασιν τού 1821, 8κδ. 3η, σ. 208-240 καί ιδίως σ. 212, 217-220, 223- 
224 καί σημ. 2 τής σ. 236. Περί τού βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλλιόυ βλ. Μ ι χ. Ά θ. 
Καλινδέρη, Ό βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος, 1772-1838. Ή ζωή καί ή ύπέρ τού 
έθνους προσφορά του, Θεσσαλονίκη 1973, καί κυρίως σ. 11, 28, 35, 36, 37, 46, 54, 55, 56 
καί 71, διά δέ τήν βιβλιοθήκην του σ. 45-47, Β. Π. Παναγιωτοπούλου, Βαρώνος 
Κωνσταντίνος Μπέλλιος, ένας όμογενής στήν ’Αθήνα τού 1836, είς τήν σειράν «Σταθμοί 
πρός τή νέα έλληνική κοινωνία (1790-1840)», περ. «’Εποχές», τεύχος 17 (Σεπτεμβρίου 

1964), σ. 78-92 (καί είς ιδιαίτερον τόμον) καί Άπ. Βακαλοπούλου, ε.ά., σ. 170-171, 
όπου καί βιβλιογραφία, έκ τής όποιας βλ. κυρίως Δ. καί Ν. Ά ρ γ υ ρ ι ά δ ο υ, Πρακτικά 
τού εύγενεστάτου Βαρώνου Κυρίου Κωνσταντίνου Μπέλλιόυ Μακεδόνος, Βιέννη 1838 
καί I. Δ έ λ λ ι ο υ, Ό βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 
τού Παμμακεδονικοΰ συλλόγου ’Αθηνών», τ. 3 (1910), σ. 19-36.

3. Βλ. Έμμ. Πρωτοψάλτου, Πρόσφυγες κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν, 
«Νέα Εστία», τ. 44(1948), σ. 1154-1157, 1237-1241 καί 1298-1303 καί κυρίως σ. 1156, άριθμ.
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μετά μίαν δεκαετίαν έπέτρεψε τήν λειτουργίαν του Ιδιαιτέρου δήμου τής 
Νέας Πέλλης καί τήν εκλογήν δημοτικών άρχών, ώς προκύπτει έκ τού άμέ- 
σως κατωτέρω δημοσιευομένου ύπ’ άριθμ. 1 εγγράφου.

Πάντως, τό όλον θέμα πρέπει νά άποτελέση άντικείμενον ειδικής, διεξ
οδικής μονογραφίας. Είθε, είς τήν πραγματοποίησιν του σκοπού αυτού νά 
άποτελέσουν αφορμήν τά δημοσιευόμενα κατωτέρω σχετικά έγγραφα.

β. Τά δημοσιευόμενα έγγραφα
Δημοσιεύονται κατωτέρω πέντε έγγραφα, επιλεγέντα έκ τού ώς άνω 

Αρχείου, ώς τά πλέον ένδιαφέροντα, ήτοι:
α. Τό πρώτον έγγραφον είναι πρωτόκολλον τής 20ής Αύγούστου 1845, 

τό όποιον συνετάγη καί ύπεγράφη υπό τής τότε 5μελοΰς (;) Διοικούσης Επι
τροπής τού έν Ν. Πέλλη συνοικισμού καί τών κατοίκων τής Νέας Πέλλης 
καί τής Σκάλας.

Είναι γραμμένον επί διφύλλου λευκού χάρτου (διαστάσεων τού φύλλου 
0,200x0,291), ό όποιος δεν εύρίσκεται εις πολύ καλήν κατάστασιν. Ή γρα
φή είναι καλλιγραφική, άνευ ξεσμάτων καί λαθών (πλήν τής έσφαλμένης 
γραφής πέμτου αντί πέμπτου). "Ανω δεξιά φέρει τήνένδειξιν Μ 18 9 (βλ. 
είκ. 1).

Τό πρωτόκολλον τούτο είναι πολύ ένδιαφέρον, διότι, έκτος τού ότι 
παρέχει πληροφορίας διά τήν άκριβή χρονολογίαν τής ίδρύσεως καί τής 
λειτουργίας τού οικείου δήμου1 καί διά τήν άπόφασιν τών προσφύγων νά συν
δράμουν (έάν χρειασθή) είς τήν άντιμετώπισιν τών έξόδων τού δήμου των, 
διασώζει καί τάς ύπογραφάς καί τά ονοματεπώνυμα τών άρχηγών τών οίκο- 
γενειών, αί όποΐαι έγκατεστάθησαν είς τήν Νέαν Πέλλαν καί είς τήν Σκά
λαν τού Εύβοϊκοΰ κόλπου, όπου έκτίσθη ύστερα ή Κάτω Πέλλα. (Σήμερα 
ή Νέα Πέλλα άποτελεΐ τμήμα τής ’Αταλάντης, όπου έδρεύει καί σωματεΐον 
μέ τόν τίτλον «Σύλλογος τών έν Νέα Πέλλη ’Αταλάντης οικιστών Μακεδό- 
νων»)* 1 2. Αί έγκατεστημέναι είς τήν Νέαν Πέλλαν καί εις τήν Σκάλαν οίκο- 
γένειαι πρέπει νά ήσαν κατά τό 1845 τούλάχιστον 130, έάν λάβωμεν ύπ’ 
όψιν τόν αριθμόν τών υπογραψάντων τό προαναφερθέν πρωτόκολλον3.

23, όπου άναφέρεται ότι ίδρύθη ό συνοικισμός τών Μακεδόνων, υπό τό όνομα «Νέα Πέλλα», 
διά του από 20.3.1835 Β. Δ/τος.

1. Βλ. παρά ταϋτα, ’Ιωάννας Κωτσάκη, Οί Μακεδόνες τής Στεριάς, «Μακε
δονική Ζωή», τεύχος 60 (Μαΐου 1971) σ. 7-11 καί τεύχος 61 (’Ιουνίου 1971) σ. 7-9, όπου 
δημοσιεύεται (τεύχος 60, Μαΐου 1971, σ. 8) φωτογραφία βεβαιώσεως (τής 2-3-1837) τής έπι- 
τροπής τοϋ συνοικισμού, περί έγγραφής Μακεδόνος είς τόν «...Δήμον τών έν Νέμ Πέλλη 
τής Λοκρίδος συνοικιζομένων Μακεδόνων».

2. Βλ. ’Ιωάννας Κωτσάκη, ε.ά.
3. Βλ. Δ. καί Ν. Άργυριάδου, ε.ά., όπου γράφεται ότι κατά τό 1837 είχαν



ΕΙκ. 1. 'Η πρώτη σελίς τον από 20.8.1845 πρωτοκόλλου τοϋ συνοικισμόν 
των Μακεδόνων τής Νέας Πέλλης ’Αταλάντης

(Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος Μ 18 9)
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Έτσι, έξ άλλου, δυνάμεθα πλέον νά γνωρίζωμεν τήν τύχην πολλών Μα- 
κεδόνων άγωνιστών τοϋ 1821, καί κυρίως νά έντοπίσωμεν τα ίχνη των άπο- 
γόνων μερικών έκ τούτων, εν συνδυασμό) μέ τάς πληροφορίας, τάς όποιας 
εχομεν έξ άλλων πηγών καί κυρίως έκ του μητρώου τών αγωνιστών τής Ε
θνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος1. Τούτο εχει μεγάλην σημασίαν, διότι 
μάς έπιτρέπει νά έξαγάγωμεν ώρισμένα χρήσιμα συμπεράσματα διά τάς 
μετακινήσεις καί τήν σύνθεσιν του πληθυσμού τής χώρας κατά τούς μετε- 
παναστατικούς χρόνους* 1 2. Δυστυχώς, δέν είναι ευανάγνωστοι όλαι αί ύπο- 
γραφαί καί διά τούτο δέν κατωρθώθη ή άνάγνωσις μερικών έκ τούτων3 * * * * * * 10.

β. Τό δεύτερον έγγραφον είναι ή άπό 28.1.1846 αϊτησις τού Θεσσαλο- 
νικέως άγωνιστοΰ Τωάννου Μιχαήλ, ό όποιος ήτεΐτο τήν εγγραφήν του ώς 
δημότου είς τούς καταλόγους τού συνοικισμού τής Ν. Πέλλης. Ούτος δέν 
είναι γνωστός έξ άλλης πηγής.

Τό έγγραφον φέρει τόν άριθμόν Μ 18 11 καί είς τό μέσον τήν χειρόγρα
φον ένδειξιν «Άρ. 415». Είναι γραμμένον καλλιγραφικώς, άνευ λαθών καί

έγκατασταθή μόνον 70 οίκογένειαι Μακεδόνων, ένώ υπήρχαν καί άλλαι 400 οίκογένειαι, 
αί όποΐαι κατεγράφησαν μέν, αλλά δέν είχαν μετακομίσει άκόμη είς τήν Ν. Πέλλαν. Πρβλ. 
καί ’Ιωάνναν Κωτσάκη, ε.ά., τεύχος 60, σ. 10, όπου καταχωρίζεται άπόσπασμα 
παλαιάς μελέτης ύδρεύσεως τής Αταλάντης, είς τήν όποιαν άναφέρεται ότι ή κεντρική 
συνοικία τής πόλεως άπετελεΐτο άπό 1.800 κατοίκους «τό πλεΐστον άπογόνους Μακεδό
νων προσφύγων, ο'ίτινες έγκατεστάθησαν έκεΐ τό 1834 έκ τής Πέλλης (sic) τής Μακεδο
νίας, φεύγοντες τούς έξοντωτικούς διωγμούς τών Τούρκων...».

1. Βλ. Γεωργίου X. X ι ο ν ί δ η, Οί είς τά μητρώα τών άγωνιστών του 1821 
άναγραφόμενοι Μακεδόνες, «Μακεδονικά», τ. 12 (1972), σ. 34-64. Πρβλ. άκόμη Ν. Τ ο- 
dorov-V. Trajkov, Bulgrares participants dans les luttes pour la libération de la 
Grèce, 1821-1828, Σόφια 1971, πολλαχοϋ.

2. Βλ. τήν άμέσως άνωτέρω άναφερθεΐσαν έργασίαν μου, σ. 64, άριθμ. 3.
3. Προς τόν σκοπόν τούτον έγένετο παραβολή τών ονοματεπωνύμων τών υπογραφών

προς τά δεδομένα τών μητρώων τών άγωνιστών καί ένετοπίσθησαν είς τό πρωτόκολλον
οί κάτωθι γνωστοί άγωνισταί, οί όποιοι άναγράφονται είς τά μητρώα τής ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης (κατά τήν σειράν τών ύπογραψάντων): α) Έκ τής τάξεως τών άξιωματικών οί 62,
100, 88, 13, 8 καί 51, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 2αν σελίδα τού πρω
τοκόλλου, οί 64, 63, 87, 92, 94, 95 καί 96, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς 
τήν 3ην σελίδα του πρωτοκόλλου καί οί 11 καί 10, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογρά
ψαντας εις τήν 4ην σελίδα τοϋ πρωτοκόλλου, β) Έκ τής τάξεως τών ύπαξιωματικών οί 
79 καί 88, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 2αν σελίδα τοΰ πρωτοκόλλου, 
οί 96, 35, 44, 82, 17 καί 79, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 3ην σελίδα 
τοΰ πρωτοκόλλου καί οί 47, 16 καί 36, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 
4ην σελίδα τοΰ πρωτοκόλλου, γ) Έκ τής τάξεως τών στρατιωτών οί 30, 24, 2 ή 3, 81,
10, 88 καί 28, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 3ην σελίδα τοΰ πρωτοκόλ
λου καί οί 22, 12, 28, 51 καί 2 ή 3 ή 4, οί όποιοι άντιστοιχοΰν είς ύπογράψαντας είς τήν 
4ην σελίδα τοΰ πρωτοκόλλου, ήτοι έν όλω 37. Είς μερικάς περιπτώσεις άγωνιστών συμ
φωνούν τά έπώνυμα είς τούς δύο καταλόγους, άλλά διαφέρουν τά όνόματα τούτων, θά 
έπρόκειτο δέ προφανώς περί συγγενών.
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ξεσμάτων, έπί διφύλλου χάρτου (μετά ένσφραγίστου χαρτοσήμου 25 λεπτών), 
διαστάσεων 0,205x0,285. 'Η κατάστασίς του είναι άρίστη.

γ. Τό τρίτον έγγραφον είναι ή άπό 25.5.1846 αϊτησις τοΟ Βεροιέως Γεωρ
γίου Στέργου (προφανώς Στεργίου), ό όποιος μόλις τότε(1846) είχεν άπελευ- 
θερωθή εκ τής αιχμαλωσίας, γεγονός τό όποιον είναι όπωσδήποτε άξιοση- 
μείωτον, προφανώς όμως ούτος δέν θά ήχμαλωτίσθη κατά τήν έπανάστασιν 
του 1821-1822, αλλά μεταγενέστερα, δηλαδή εις μίαν έκ τών μετεπαναστα- 
τικών κινήσεων τών Μακεδόνων1. Καί ό αγωνιστής αυτός ήτο άγνωστος 
μέχρι σήμερα1 2.

'Η αϊτησίς του είναι γραμμένη εις δίφυλλον χάρτην (διαστάσεων 0,288 X 
0,300), χρώματος άνοικτοΰ πρασίνου, άνευ λαθών, έγράφη δε υπό άλλης χει- 
ρός. "Ανωθεν δεξιά ύπάρχει ή ενδειξις «Άρ. 426», ή δέ συνήθης άρίθμησις 
τών έγγράφων του άρχείου τούτου έγένετο είς τό άνω μέρος, περί τό μέσον. 
'Η κατάστασίς τοΰ εγγράφου είναι μετρία.

δ καί ε. Τά ύπ' άριθμ. τέσσερα kuì πέντε έγγραφα είναι δύο έπιστολαί 
τοΰ γνωστού Μακεδόνος ιερωμένου Βενεδίκτου Κραλίδη ( 1765-1860)3, πρώ
του επισκόπου Δαλματίας, ’Αλβανίας καί Ίστρίας, τάς όποιας άπέστειλεν 
ούτος εις ’Αθήνας έκ Βενετίας (10 Μαρτίου καί 23 Μαΐου 1846) προς τόν 
’Ανδρόνικον Πάϊκον, ώς σημειώνεται είς τό νώτον (4η σελίς) τοΰ δευτέρου 
έγγράφου, άναφέρονται δέ είς τό θέμα τής δωρεάς τής βιβλιοθήκης τοΰ άπο- 
στολέως είς τόν συνοικισμόν τών Μακεδόνων τής Νέας Πέλλης.

Έκ τών έγγράφων αύτών άποκτώμεν άξιολόγους ειδήσεις. Συγκεκρι
μένους, έκ τής πρώτης έπιστολής μανθάνομεν ότι ό έπιστέλλων είχε δω
ρίσει εις τήν Δημοσίαν ( = ’Εθνικήν) Βιβλιοθήκην τής Ελλάδος (όπου 
είχε κληροδοτήσει καί τήν υπόλοιπον βιβλιοθήκην του διά τής διαθήκης 
του) ενα κιβώτιον σπανίων βιβλίων, αλλά παρεξηγήθη μέ τόν έφορόν της 
Γεώργιον Κοζάκην Τυπάλδον4, καί κατόπιν τούτου ήλλαξε γνώμην καί άπε- 
φάσισε νά προσφέρη τήν βιβλιοθήκην του είς τούς συμπατριώτας του πρόσ
φυγας Μακεδόνας, Ιδίως άφοϋ εμαθεν (άπό τόν παραλήπτην τών επιστο

1. Βλ. περί τών κινημάτων τούτων είς Γεωργίου X. Χιονίδη, Ή εκστρα
τεία καί ή έπανάστασις είς τόν Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822, εκδοσις Ε.Μ.Σ., Θεσσα
λονίκη 1975, σ. 44-45, όπου καί βιβλιογραφία.

2. Περί άλλων Βεροιέων βλ. τήν μελέτην μου, "Αγνωστοι Βεροιείς άγωνισταί τοΰ 
1821, Βέροια 1971.

3. Περί τούτου βλ. προχείρως εις Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν, τ. 15ος, 
σ. 111 καί είς Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν Έλευθερουδάκη, τ. 8ος, σ. 149.

4. Περί τής δράστη ριότητος τούτου διά τόν έμπλουτισμόν τής Δημοσίας (Εθνικής) 
Βιβλιοθήκης βλ. προχείρως είς Δημητρίου Μάργαρη, Πρόσωπα καί θέματα, 
Άθήναι 1962, σ. 119-134 (Ή ιστορία τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί οί θησαυροί της), καί 
κυρίως σ. 127-128, όπου δέν άναφέρεται ή δωρεά τού Κραλίδη.
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λών του) περί του συνοικισμού των Μακεδόνων είς τήν Άταλάντην. Τήν 
άπόφασίν του ταύτην έγνωστοποίησεν εις τήν σχετικήν επιτροπήν, δτι 
δηλαδή προτίθεται νά άποστείλη τήν εκ 3.000 τόμων βιβλιοθήκην του, τήν 
όποιαν μάλιστα έσκόπευε νά έμπλουτίση διά τής άγοράς καί άλλων βιβλίων. 
Είς τήν δευτέραν επιστολήν ό Βενέδικτος άναφέρεται εις τήν μέχρι τότε 
αλληλογραφίαν του μέ τήν επιτροπήν του συνοικισμού καί τόν παραλήπτην 
των δημοσιευόμενων επιστολών του καί επανέρχεται μέ σχολαστικότητα 
είς τό γνωστόν ήδη γεγονός τής αποστολής βιβλίων του είς τήν Εθνικήν 
Βιβλιοθήκην. ’Εκφράζει τήν χαράν του διά τήν άναγγελθεΐσαν άνέγερσιν 
τής δημοσίας σχολής τής Νέας Πέλλης, διαβεβαιοί δέ περί τής έγκυρότητος 
τής διαθήκης του καί γνωστοποιεί τήν άπόφασίν του νά μεταφερθή ή βιβλιο
θήκη του είς τήν Νέαν Πέλλαν προ του θανάτου του. Τοϋτο θά έγένετο στα- 
διακως, διότι καί ό ίδιος ήθελε νά μελετά, άλλα καί άλλοι λόγιοι, οί όποιοι 
προσέτρεχαν είς αύτόν διά νά συμβουλευθοϋν τα βιβλία τής βιβλιοθήκης 
του. Τέλος (είς προσθήκην), έρωτά επ’ όνόματι τίνος πρέπει νά στείλη τά 
βιβλία καί τήν εικόνα του.

Δέν είναι γνωστόν ποια ήτο ή κατάληξις τής ύποθέσεως, εάν δηλαδή 
άπεστάλη καί παρελήφθη ή δχι ή έν λόγιο βιβλιοθήκη είς τόν συνοικισμόν 
τής Νέας Πέλλης, τό πιθανώτερον δμως είναι δτι δέν έγένετο τούτο (καίτοι 
ό Βενέδικτος άπεβίωσεν εις τήν Βενετίαν μετά 16 ετη, διότι έκ του υφους 
καί των υπεκφυγών των έπιστολων του, γίνεται αντιληπτή ή άναβλητικότης, 
ώς καί ή αστάθεια του χαρακτήρος τούτου), ώς συνέβη καί μέ τήν βιβλιοθή
κην του βαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλλιου, ή οποία, ένω προωρίζετο διά 
τόν δήμον των Μακεδόνων, κατέληξεν είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην1.

Τά δύο ταΰτα έγγραφα εγραψεν ίδιοχείρως ό ώς άνω έπιστέλλων επί
σκοπος Βενέδικτος, ό όποιος εγραφε συχνά άσυντάκτως καί ήτο χαρακτηρι
στικούς ανορθόγραφος, δπως φαίνεται έκ των δημοσιευομένων (ώς έχουν) 
κειμένων του. Μερικαί δμως άβλεψίαι ίσως νά όφείλωνται είς τήν ενδεχο- 
μένην κακήν δρασίν του καί είς τό γήρας. Ή πρώτη επιστολή φέρει τήν εν- 
δειξιν ΜΙ8 14 καί είναι γραμμένη επί διφύλλου λευκοϋ χάρτου, διαστάσεων 
0,215 X0,273, διατηρούμενου εις μετριαν καταστασιν. Π δεύτερα επιστολή 
εχει τήν ενδειξιν ΜΙ8 15, είναι δέ γραμμένη επί όμοιου διφύλλου χάρτου. 
Ή έπιστολή αυτή είναι γραμμένη είς τήν Ιην καί είς τήν 2αν σελίδα, είς τό 
μέσον δέ τούτων υπάρχει σχισμή, τό έλλεϊπον δμως μέρος του κειμένου άπο- 
κατεστάθη μετ’ εύχερείας. Είς τό άνω άριστερόν μέρος τής 1ης, ώς καί τής 
3ης σελίδος του χάρτου, ύπάρχει άνάγλυφον ύδάτινον σημεϊον, ήτοι κορώ-

1. Β. Δ. καί Ν. Άργοριάδου, ë.à., σ. 35-38, 21-22 καί 38-39, Ί. Δέλλιου, 
ε.ά., σ. 25 καί 30, Ά. B a κ a λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. à., σ. 171 καί ’Ιωάννας Κωτσάκη, 
ε.ά., τεδχ. 60, σ. 11.
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να, καί ή ενδειξις «ΒΑΤΗ», είς δε τήν άγραφον 4ην σελίδα υπάρχουν έμφανή 
σημεία τής χρησιμοποιηθείσης βούλλας (βουλλοκεριοϋ), ή στρογγύλη 
σφραγίς του έλληνικου ταχυδρομείου (μέ τήν ενδειξιν «ΑΘΗΝΑΙ 4 ΙΟΥ
ΝΊΟΥ) 1846», εκ του συσχετισμού δέ ταύτης προς τήν ήμερομηνίαν τής 
γραφής της δύναται να έξαχθή ή πληροφορία ότι ή ταχυδρομική έπικοι- 
νωνία Βενετίας-’Αθηνών έπραγματοποιεΐτο είς 12 ήμέρας, εάν βεβαίως ή 
επιστολή αυτή έταχυδρομήθη αυθημερόν) καί ή διεύθυνσις τοΰ παραλή
πτου είς τήν έλληνικήν καί είς τήν ιταλικήν γλώσσαν.

γ. Τό κείμενον των εγγράφων

1
Ά ριθ. Πρωτόκολλον

Σήμερον τήν εικοστήν τον μηνάς ανγονστον τον χιλιοστόν οκτακοσιοστού 
τεσσαρακοστού πέμ[π]του έτους εν Νέα Πέλλη ή επί τον Συνοικισμού των 
Μακεδόνων επιτόπιος τής Νέας Πέλλης επιτροπή λαβοϋσα τήν υπ άριθ. 4137 
από 1ης Τρ. Μ. Διαταγήν τής Βας Διοικήσεως Φθιώτιδας, σννεκάλεσε τούς εν 
Πέλλη ευρισκομένους Μακεδόνας καθώς καί τούς εν τω λιμένι τής Σκάλας, 
και τούς εκοινοποίησε τήν νπ άριθ. 103693Διαταγήν τοϋ υπουργείου των εσω
τερικών. δλοι δε όμοθυμαδόν εξέφρασαν τήν ευγνωμοσύνην των προς τήν Κν- 
βέρνησιν οτι σνγκατετέθη τέλος πάντων νά διατάξη άποφασιστικώς καί άμε- 
τατρέπτως τήν σύστασιν τοΰ των Μακεδόνων Δήμου διά τής άνυπερθέτον 
εκλογής των Δημοτικών αυτών άρχών. Συγχρόνως δε άπεφάνθησαν καί νπε- 
σχέθηααν νά συνεισφέρωσιν εξ Ιδίων των προς άπάντησιν τών αναγκαίων εξό- 

σ 2 δων διά τήν συντήρησιν τής δημαρχίας, εάν οι Νό Iμίμοι πόροι τοΰ Δήμου 
δεν ήθελον έπαρκεϊ είς τοϋτο.

"Οθεν συνετάχθη τό παρόν πρωτόκολλον, δπερ άναγνωσθεν εύκρινώς καί 
μεγαλοφώνως εις ύπήκουον πάντων, νπεγρόφη παρ’ όλων αυτών, καί τής επι
τόπιου τοϋ Συνοικισμού τών Μακεδόνων επιτροπής.

Ή εν Ν. Πέλλη τοϋ Συνοικισμού 
’Επιτροπή 

Κ. Μπίνος 
Α.Ν Χαλκοτις 
Ξ: Άθανασί(ου)
Θ[α]νασ[ης] ΓΙ σαραφιανου 
ελευθέριος ' Ιοάνου

οι έν Νέα Πέλλη καί τής Σκάλας κάτοικοι.
Σ. Παπ(a)δημητρί(ον) Χαρίσης Νικολά(ου) ολύμπιος
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Άντ. ΜιχαΙλ Δήμος Λ. Λάζου
Άστέριος (;) ’ Αποστόλον( ; ) Τόλιος λ. λάζον
Άθ. βλαχομιχάλη Δημήτριος. Ν. Στνλούδης
’ Ιω. Ζαρκιαδάς( ; ) Β. Ντοκκαλιώτης[= B. Ν. Κοκκαλιώτης;]
κοσταντις βλαχομιχάλι ’Ιωάννης Μ. μοβονλας(;)
Γαρόφαλος άντωνί(ον)

(...) (...) Περδίκκα(;) Άργνρι(ος) Αντωνίου Γιάκας ’Αστέριος Πέτρου
Γουλιάς Μπζώνης 
’Ava: Μπιζιώτας 
Δ ημήτρ(ιος) Καλοχω- 

ρύκης
Θομας Βαγγος( ; ) 
Ιωάννης Τζηαμης 
κόστας πα(πα)ζαχαρία 
Γιακόβος στορούπρη 
Π. εμμανοηλ 
Δημίτρις Χρίστου

λουκάς Σκοτήδας 
Όρ[έσ]της(; ) απουσ- 

στολο
’Ιωάννης Δη μητριόν 
Ταξιάρχης φλάρου 
Νικόλαός νάκου

Γρηγόρ(ιος) Μπίνος 
μαργαρητης αθα[νασί]ου

’Άγγελις στεριον 
Ίω. καρπονζης (;) 
Άθ. Σκόνδρας

γεοργιος διμητρίον 
δάσκαλος 
Β. Γεωργίου

’ Ιω. άντωνη 
γηοργηος σηροπολος 
’Ιωάν. Γ. Συρόπουλος 
Μέλιος Γ. Συρόπουλος 
Παναγιώτης Τσαρόπουλος 
Δημήτριος στέριου Μο- 

στάκας
γιωργιως στεφαιλ( ; ) 
βασιλικως ιωαννου

θοδωρ[ος ]κα[ραθο ]δωρη( ;) 
Βασιλις γηοργήου 
άθανασιος μαντασης

διμος θεοχαρισ 
Νικόλαος Τρουμπέτας

νικολαος πλιχαβας(;)
Τριαντάφυλλ(ος) Γεωργίου 
Δράκος: Δ. Χορμαβα 
Γιαννάκης Άθανασό- 

πολος
Δημήτριος φλάρος 
Χ:(ατζη)στάθης ρέζης 
Μηχάλης άντονίου Και δς αγράμματος 
Γρηγ. Π. Μπίνος 
Μανόλης Μπαροντας 
Δ. ’Αστεριού Μπίνος άγράματος Γ.Π.

Χρυστο μνλησοβος( ; ) 
σταματις στιρνε

σ. 3

Θεοχάρης λα...
Γιανης Σοκωλής(;) 
Ιωανης μιχονλακις 
άναγ. σταύρου 
Άναγ. Β. Συροποϋλος 
Γ. (Χατζή) Χρήστου 
ώς άγράμματος(...) 
Γεώργιος Τσατσαρώνης 
Γ. Χ(ατζη) Χρήστου 
διά τον γιοργι(...) 
Άστέριος Πέτρου 
Γεώργιος Αστεριού 
θεοδορις άνατολίτης καί 
δηαντόν 

ός άγγράματος 
Γεώργιος Αστεριού 
δηά τον Δ : κουνούπην 
Γεώργιος Αστεριού 
Ίωανα(;) (...) 
θ. .αγγέλου

βασιλις Δουμπιώτης(;) Σωτίρης Κωνσταντίνου 
παναγηοτι Γάλλους αλεξις αντονί(ον) και

ος άγραματος
Μιχαλις βασιλιου Δ ημητρί(ου) Σ.Π(α)πα

[=Σ. Π(a)παδημητριόν ] 
Παναγιώτης Μπαδάπουλος

Ταξιαρχις φλορος 
στεργιος βασιλιου
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Μπινος Χρίστος Ιωάνον
Νικόλαος κοντόςή ; ) Παύλος ’Αθανασίου
διμίτριος άφιλακτος(; ) (...) πονλνχρόνης
Κωνστ(αντ'ινος) Παπαπαλονκα Ε.Δ. Λιακόπουλος
’ Ιωανις γεοργί(ον) καί δίαν τον Εύσ. X. φλώρου

Σ. παπ(à) δημητρίήον) Δ. Ναούμ
Στέριος Ιωάνον και διαντόν Αστεριος Μηχάλης ναούμ

Πέτρου διμήτριος κόκινος
Γεοργακις δημητρί(ον) καί διαντόν διμίτριος ζουρνατζής
Αστεριος Πέτρου ζήσης νικολάον
Ευστάθ[ιο]ς Κ. Μπαλής Χριστόδουλος (...)
Κυριαζής παπαδώπολυς Β.Δ (; ) Τομπιοτης (; )
Δημητριος Μποστακόπλος γ. γαλατζανος(;)
Δηατον άγραματ ον Χατζή (...) βασιλίου
(...) (...) Δημητριος Μποστακόπλος (...) (...)
Σταματης παναγηοτον παναγιότις σπίρου
Δημητριος 5Αργυρής Χρίστος κοποπουλος(;)
Παναγιοτης Κυριάκον Μιχαήλ καλογιρης(;)
στέριος Εμανοήλ Γιανης Καρακονκης
Γεώργιος ’Αθανασίου Νάνος εμμανονήλ βέρρ(οιος) 

μανολίος: εμμ. βέρρ(οιος): ής έλιψή 1
του

Νάνος βέρροιος:

2
Άρ. 415

Προς την επί τον εν 'Ελλάδί συνοικισμού των Μακεδόνων 5Επιτροπήν.

'Ο υποφαινόμενος, ον ή Πατρις Θεσσαλονίκη της τω οθωμανικά) Κράτει 
Μακεδονίας, και δστις εκτοτε τον 1835, διαμένων εις την 'Ελλάδα αυτήν υπη
ρέτησα την όφειλομένην τετραετίαν παρά τω ίππικω Τάγματι στρατιωτικούς, 
επειδή επιθυμώ να συνοικήσω μετά των εν 'Ελλάδι μακεδόνων, δέομαι τής Έντ. 
Επιτροπής ταντης να ευαρεστηθή να σημείωση και το έμόν όνομα εις τον περί 
τον αυτόν συνοικισμού κοινόν κατάλογον.

'Υποσημειούμ ενσεβάστως 
Ευπειθέστατος 

Ιωάννης Μιχαήλ.—’Εν Άθήναις
τή 28 — ' Ιαννου( αρίον) = 1846.
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3
Άθήναι τήν 25 Μαίον Άρ. 426
1846 Προς

Τήν Σ. επί τον Συνοικισμού των Μακεδόνων Επιτροπήν.—

Ο υποφαινόμενος εκ Βερροίας τής Μακεδονίας, μόλις ελευθερωθείς εκ 
τής αιχμαλωσίας, διέμενον μέχρι τονδε υπήκοος τής ’Οθωμανικής επικράτειας. 
Νυν δε βέλων να λογισθώ ώς μέλος τής ελληνικής κοινωνίας, παρακαλώ τήν 
Σ. ταντην επιτροπήν Iva με εγγράψη εις τον τής Νέας Πέλλης δήμον, λαμβά- 
νονσα ύπ’ δψιν το επισυναπτόμενον αποδεικτικόν, και έφοδιάζονσά με με το 
άνήκον εγγραπτήριον 

ύποσημειοΰμαι. -
Ευπειθέστατος 

γεοργηος στεργον

4
Ευγενέστατε Κύριε!

Περιττόν κρίνων νά επαναλάβω δσα προς τήν ’Επιτροπήν έγραψα, έκ- 
φράσας τα αισθήματα μου καί τήν γνώμην μου Περ'ι τών συνικοισθέντων εν 
τή Νέα Πέλλη Μακεδόνων, Περιορίζω δε τον λόγον μου μόνον εις το να επαι
νέσω κατ’ αξίαν το φίλτατόν μοι φιλογενές Σου Πρόσωπον διά τήν προς τούς 
ήμετέρους Μακέδονας άγάπην Σου, ύφ’ ής κινούμενος με προέτρεψες εις εργον 
εύάρεστον μεν εις εμέ και εύκατόρθωτον, κοινωφελέστατον δε εις αυτούς. Εύγε 
τής Σής φρονίμου και φιλάνθρωπου γνώμης!

Εύκαιρον δε νομίζω ενταύθα νά Σοί γνωστοποιήσω το ακόλουθον: Γινώ- 
σκεις καλώς δτι προ ενός έτους κατ αιτησιν τού εφόρου τής εν Άθήναις δημο
σίας βιβλιοθήκης Κυρί(ου) Γ. Τυπάλδου, ’έστειλα εις ’Αθήνας δωρεάν εν κιβώ- 
τιον βιβλίων πολυτίμων καί σπανίων. 'Ο γεννάδιος ούτος παραλαβών τό δώ
ρημα, ού μόνον τήν δέουσαν άπάντησιν περί τής περιλαβής αυτού δεν έκαμε 
κατά χρέος καί έθος κόσμου πολιτισμένου καί πεπαιδευμένου, αλλά, πράγμα 
άπίστευτον διά τήν άτοπίαν του, ετόλμησε νά καταχωρήση εις τήν εφημερίδα 
τού Χρόνου έν άρθρου (τό όποιον Σάς είναι γνωστόν, δεν αμφιβάλλω) διά τού 
όποιου κατατόξευσε τήν εμήν φιλοτιμίαν, άνταγωνιζώμενος τρόπον τ ινά νά 
τού σταλθή τό άντίγραφον τής διαθήκης μου, επικυρωμένον παρά τάς εντεύθεν 
τοπικός άρχάς, δείχνοντας με τούτο δτι είμαι άνθρωπος πλαστολόγος ψεύστης 
καί άπατεών! Τό τόλμημά του εδέχθην με υπομονήν, καί μολονότι επλήγην 
κατά τι δεν έκρινα νά άντιτοξεύσιο καί ν’ αποδώσω κακόν αντί κακού, επιφυ- 
λαττόμενος νά ελέγξω τήν άτοπίαν καθώς πρέπει.

’Έκτοτε δε δυσαρεστηθείς εις τον άγνώμονα τρόπον, έβαλον κατά νοΰν
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và προσφέρω τήν εμήν βιβλιοθήκην εις τους έμονς Μακεδόνας, άλλ’ αμφίβολος 
ών περί της συνοικήσεως αυτών εν ’Αταλάντη τής Λοκρίδος, άπεΐχον την περί 

2 τούτον άπόφασίν μου, καί διήγον με σιωπήν. Τώρα δε, όταν / επληροφορήθην 
διά των ύμετέρων γραμμάτων την άλήθειαν, έξέφρασα προς την ’Επιτροπήν 
τήν άπόφασίν μου, καί εβεβαίωσα ταντην, ότι οι λόγοι μου είναι λόγοι τον 
ενδιαθέτου λόγον, καί ότι θέλουν εκτελεσθή κατά τον πόθον τον εμόν καί τον 
ύμέτερον.

'Η βιβλιοθήκη μου αυτή, αχρις ώρας σνγκειται υπέρ των τρισχιλίων Σω
μάτων Τώρα δε διαπραγματενωμαι ν’ αγοράσω τήν βιβλιοθήκην τοϋ Μαν- 
φρίνον (del Manfrin), καί το περισσότερον μ’ ερεθίζει εις τήν άγοράν αυτής, 
διότι είναι εις αυτήν ή ΤΤολνγλώτα, καί τα άπαντα Έφραίμ τοϋ Σύρου, ή βι
βλιοθήκη τον Γαλλάντι, καί πολλότατα Άλλα σπάνια καί δυσεύρετα Γραικο- 
λατίνα βιβλία.

Άσπαζόμενος είλικρινώς τήν Σήν ευγένειαν, καί ευχόμενος αυτή παν 
ουράνιον άγαθόν, νποσημειοϋμαι

'Ο Πρώην Δαλματίας, 5Αλβανίας καί Ίστρίας 
Βενέδικτος Κραλίδης

’Εν Βενετία τή 10 Μαρτίου 1846

5
’Εκλαμπρότατε καί φιλογενέστατε Κύριε Ανδρόνικε!

Τρεις μέχρι τουδε ελαβον νμετέρας επιστολάς, δύω μεν πρότερον συνάμα 
έλ.θούσας, εξ ών ή μία μέν, γραγραμμένη τή 9 φεβρουαρίου εξ’ ονόματος τής 
φιλογενοϋς ’Επιτροπής, ή δ' άλλη παρά τής Σής εκλαμπρότητας ή μερολογ θυ
μένη τή 28 Άπριλί(ου). τήν δε: τρίτην ελαβον προχθές, καί ταύτην γεγραμ- 
μένην τή 5 τρέχοντος, δλαι άπλανώς διηυθύνθησαν εις Βενετίαν, καί εν καιρω 
μοί ενεχειρίσθησαν έγώ δε τήν δέουσαν άπόκρισιν σύγκαιρα, δεν άπέδωκα, 
διότι ήμουν, καί είμαι βεβυθισμένος εις μέριμνας περί τής μεγάλης καί άθερα- 
πεύτου ζημίας, εις τήν όποιαν άνελπίστως μ5 ερριψεν ο πολλά παρ’ έμοϋ ευερ
γετηθείς αχάριστος καί κατάρατος Άρδοΐνος, Γάλλος, Γαμβρός τοϋ Γιαννο- 
βάκη, άνήρ υποκριτής, ψεύστης καί άπαταιών, διά τοϋ όποιου έπεμιρα, ώς 
γινώσκετε, προς τήν εν Άθήναις δημοσίαν Βιβλιοθήκην μέρος των βιβλίων 
μου. ’Αλλ’ ό γέγονεν ούκ απογίνεται, καί χρεία υπομονής!

’Αποκρινόμένος δε τώρα (επαναλαμβάνω μέρος άπό τάς τρεις εκεΐνας) 
διά μιας ταύτης, εκφράζομαι πρώτον τήν οποίαν ήσθάνθην άνέκφρα[στον] 
χαράν, μαθών ότι σπεύδετε εις άνέγερσιν δημοσίας σχολής, κα[τα] στη ματ ο ς 
τόσον αναγκαίου καί κοινωφελούς, καθ’ όσον αφορά τον [τοϋ] νοός φωτισμόν, 
τοϋ οποίου παρόντος μέν ενδαίμον ό βίος των άνθρώπων, άπόντος δέ, τρισάθλιος*
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Είθε ό ΤΊανάγαβος Πατήρ των φώτων νά εύλογήση ταντην μετά τοΰ νεοσυστά- 
του Δήμον!

Περί δε τής άφ’ ενός είς άλλο κράτος εξαγωγής τής έμής Βιβλιοθήκης 
Σας δίδω απόλυτον βεβαιότητα δτι αυτή δεν θέλει απαντήσει ονδεμίαν δυσκο
λίαν, πρώτον δτι τόσον ασφαλώς είναι κατασκευασμένη ή εμή Διαθήκη, ώστε 
ούδεμία επιχείρησις λόγου πονηριάς δύναται νά τήν άνατρέψη' δεύτερον δε δτι 
ή Αυστριακή Κυβέρνησις, νομιμωτάτη ούσα, των αδυνάτων, είναι νά κατα
πάτηση τούς οποίους προστατεύει νόμους. Πλήν εγώ Σας αναγγέλλω το πάντων 
κάλλιστον, δτι ή εμή βιβλιοθήκη θέλει μετακομισθή είς τήν Νέαν Πέλλαν τών 
συμπολιτών μου Μακεδονίαν / προ τής έμής τελευτής. Τούτο δε θέλει πρά- σ. 2 
ξω, δχι διότι φοβούμαι τάς οποίας νπελάβατε μελοϋσας ενδεχομένας δυσκολίας, 
διότι πάλιν λέγω δτι ή εμή διαθήκη βαίνει είς θεμέλιον άσειστον καί άδιάρρηκτον, 
άλλα διά νά ϊδω πεπληρωμένην τήν εμήν επιθυμίαν έτι ζών.

’Άμα ήσυχάση ολίγον το τεταραγμένον μου πνεύμα θέλει Σας πέμψει μέ
ρος άξιόλογον τών βιβλίων μετά τής έμής εικόνας' μετά καιρόν δε τινά άλλα, 
καί πάλιν άλλα έως τής τελείας αυτής μετακομίσεως. Πιστεύσατέ μοι, ευμε
νέστατα, δτι επόθουν νά μετακομίσω διά μιας δλην τήν βιβλιοθήκην, άλλ’ 
επειδή εντρυφώ πολλάκης εν τή μελέτη τών γραφών, ενίοτε δε καί λόγιοι τινές 
καί ήμέτεροι καί αλλογενείς ερχόμενοι θεορούν, ό μεν τούτον, ό δε άλλον Συγ
γραφέα, διά ταϋτα έκρινα νά κάμω τήν μετακόμισιν αυτής κατά διαλείματα' 
θέλει μετακομισθή δ μιας κατά τήν εμήν επιθυμίαν δλη προ τής άποβιώσεώς μου.

Προς δε τον Κύριον Πρωθυπουργόν, κατά τον εμού στοχασμόν, δεν κρίνω 
πρέπον νά γράψω ώς μοί προτρέπετε, διότι, αυτός εσιώπησε βαθεία[ν] [σιω- 
π]ήν, εν ω χρόνο) έπρεπε νά λαλήση' ό δε Κύριος Τυπάλδος ό τής δημ[όσιας] 
βιβλιοθήκης επιστάτης, ού μόνον άπάντησιν τήν υπό παντός πολιτι]αμέ]νου 
κόσμου άπαντουμένην εν ταΐς τοιαύταις ύποθέσεσι δεν άπέδωκεν, άλλ5 εναρε- 
στήθη ό καλότυχος νά καταχωρήση είς τήν εφημερίδα τον Χρόνον εκείνον τον 
λόγον τον ούκ άλίγην ΰβριν φέροντα είς το πρόσωπόν μου, το οποίον καί άνε- 
γνώσατε καί έγνωρίσατε, καί διά τούτο περιττόν νά κάμω τήν άνάπτυξιν αυτών.

Με αγάπην εγκάρδιον άσπαζόμενος τήν ύμετέραν εκλαμπρότητα καί τούς 
Σεβαστούς επιτρόπους τού Συνοικισμού τών Μακεδόνων, Σάς εύχομαι παρά 
Θεού Παν άγαθόν άληθές, μένω.

’Εν Βενετία τή 23 Μαιου 1846

'Ο Πρώην Δαλματίας Βενέδικτος Κραλίδης

ΠρσΟ: Παρακαλήται ή εκλαμπρότητα νά με ειδοποίηση προς τίνα νά διευ
θύνω τά βιβλία καί τήν εικόνα?

7
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3. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

α. Εισαγωγικά
Είς τό Άρχεΐον τής έν Άθήναις 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 

τής Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) περιλαμβάνεται πλήθος εγγράφων, έκ των οποίων 
πολλά μένουν είσέτι ανέκδοτα. Τελευταίως (30-31.12.1972 καί 2.1.1973) είχα 
τήν ευκαιρίαν νά ίδώ επί τροχάδην τους δακτυλογραφημένους καταλόγους 
τούτων, όπου καταχωρίζεται περίληψις των περιεχομένων των. Έν συνεχεία 
άνεζήτησα τά πρωτότυπα δι’ όσα έγγραφα έκρινα ότι είναι ενδιαφέροντα, 
τά έξήτασα καί έλαβα φωτοτυπίας τούτων καί συγκεκριμένως εκείνων, τά 
όποια εύρέθησαν εις τά σχετικά έρμάρια1.

Είναι ευχής έργον νά άναληφθή σοβαρά προσπάθεια, διά κρατικής οι
κονομικής ένισχύσεως, προς δημοσίευσιν άπαντος του πλουσιωτάτου αυτού 
αρχείου, διότι περιέχονται εις τούτο λίαν αξιόλογα έγγραφα, των όποιων 
ή γνωσις θά βοηθήση σοβαρως είς τήν άνεύρεσιν τής ιστορικής άληθείας, 
είς τόν έμπλουτισμόν των γνώσεων μας καί είς τήν πρόοδον τής ιστορικής 
έρεύνης διά τήν νεοελληνικήν ιστορίαν κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρα
τίας.

Έκ των είς χεΐρας μου ευρισκομένων φωτοτυπιών εγγράφων, τά όποια 
άναφέρονται είς τήν Μακεδονίαν, δημοσιεύονται κατωτέρω ώρισμένα, άλλα 
δέ θά συμπεριληφθοΰν είς έπομένας συλλογάς μου.

β. Τά δημοσιευόμενα έγγραφα
Έκ τού ’Αρχείου τής Ι.Ε.Ε.Ε., είς μέν τήν παρούσαν παράγραφον δημο

σιεύονται πέντε έγγραφα, άλλα δέ εξ καταχωρίζονται είς τάς έτέρας παρα
γράφους.

α, β καί γ. Τά πρώτα τρία έγγραφα είναι έπιστολαί τού Μακεδόνος 
άγωνιστοΰ Γέρου Καρατάσου1 2 * * * * *. Ή πρώτη τούτων απευθύνεται (τήν 17 ή 27 
6.1823, έκ τής Παναγίας) προς τούς εφόρους προφανώς τών Τρικκέρων8,

1. Ευχαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης τόν Γενικόν Γραμματέα τής Ι.Ε.Ε.Ε. κ. 
Ίωάννην Α. Μελετόπουλον, διότι έπέτρεψε τήν ώς άνω ερευνάν μου καί τήν λήψιν φωτο
αντιγράφων, ώς καί τούς υπαλλήλους τής έταιρείας, ιδία δέ τήν κ. Μ. Μινώτου, διά τήν 
έπιδειχθεΐσαν προθυμίαν των πρός έξυπηρέτησίν μου, καί δή είς ήμέρας έορτών.

2. Περί τούτου βλ. Άπ. Μ. Τ ζ α φ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ, Οί Καρατασαϊοι, Α' Ό γέρο
Καρατάσος, Βέροια 1971 καί Γεωργίου X. Χιονίδη, Σχεδίασμα περί του Γέρο
Καρατάσου καί τής οικογένειας του, «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 295-315, όπου καί βι
βλιογραφία.

. "Αλλαι έπιστολαί τού Καρατάσου πρός τούς έφόρους τών Τρικκέρων αναδημο
σιεύονται (άπό τό περιοδικόν «Προμηθεύς», τ. 2ος, σ. 128-129) ύπό τών Δημητρίου
Κ. Τ σ ο π ο τ ο Ο, Ή Θετταλομαγνησία (Πήλιον) καί τό φρούριον τού Βόλου κατά τήν
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καί διά ταύτης ζητεί ό Καρατάσος, όπως έφοδιάζουν μέ τρόφιμα τον καπε- 
τάν Άναστάσην. Διά τής δευτέρας ό Καρατάσος καλεΐ (5.6.1823) τον καπε- 
τάν Άναστάσην νά ελθη εις συνάντησίν του άνευ καθυστερήσεως, ή δέ τρί
τη (τής 23.7.1823) εστάλη εις τον αυτόν καπετάνιον καί προς όσους άλλους 
εύρίσκοντο είς τό πλοΐον, προς τούς όποιους άπέστειλεν οδτος δύο σκλάβους 
διά τάς άνάγκας τού καραβιού των.

Καί αί τρεις επιστολαί προέρχονται έκ τής συλλογής τού Γεωργίου 
Μαζαράκη, ό όποιος έξετέλεσεν άποστολήν συλλογής έγγράφων (1884), 
καί φέρουν τούς έξής άριθμούς: Ή πρώτη 1525 (καί τον ειδικόν άριθμόν, 
τής συλλογής Μαζαράκη 9), ή δευτέρα 1535 (καί τον είδικόν άριθμόν 16) 
καί ή τρίτη 1536 (καί τόν είδικόν άριθμόν 17). Κάτωθεν τής υπογραφής τού 
Καρατάσου έτέθη ή άτομική σφραγίς του1 «ΤΑ/CIO», εντός άστρου, ήτοι 
δύο συμπλεκομένων ορθογωνίων τριγώνων, έκ των οποίων τό εν έχει τήν 
βάσιν του άνεστραμμένην. Αί επιστολαί είναι γραμμέναι έπί λευκού (πορώ
δους, χάρτου) διαστάσεων 0,110x0,155 ή πρώτη καί ή δευτέρα καί 0,80x0,13 
ή τρίτη. Εις τό όπίσθιον μέρος τής δευτέρας επιστολής υπάρχει ή σημείω- 
σις: «Τή 5: ’Ιουνίου: 1823: παναγία Τρικέρων/ελαβον τό παρόν εις τάς 7: 
όρας τής ήμέρας».

δ. Τό τέταρτον έγγραφον είναι έπιστολή τής 17.4.1831 τού Δημητρίου 
(Τζάμη) Καρατάσου προς τόν Πρόξενον τής Ρωσίας είς τήν Θεσσαλονίκην 
Άγγελον Μουστοξύδην* 1 2, διά τής όποιας ούτος συνιστά είς τόν παραλήπτην 
της τόν Ναουσαϊον άγωνιστήν Δήμον Αθανασίου3, είς δέ τό πλάγιον (άρι- 
στερόν) μέρος τής επιστολής ό Τζάμης προσέθεσε τούς χαιρετισμούς τού 
άδελφοΰ τού Κώστα4. Τό έγγραφον έχει τόν άριθμόν 16.735, προέρχεται εξ

έπανάστασιν τοϋ 1821, «Θεσσαλικά Χρονικά», τ. 1 (1930), σ. 23-54 καί δή είς σ. 35-36 καί 
Γιάν. Κορδάτου, Ή έπανάσταση τής Θεσσαλομαγνησίας στο 1821, ’Αθήνα 1930, 
σ. 119 καί 127-128. Περί των γεγονότων είς τό Τρίκκερι κ.λ. καί τής έκεΐ δράσεως τοϋ 
Καρατάσου καί άλλων Μακεδόνων ύπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, παλαιά καί νεωτέρα.

1. Βλ. τήν σφραγίδα καί τήν υπογραφήν τοϋ Καρατάσου είς Ί ω ά ν ν ο υ Π ε τ ρ ώ φ, 
Περίδοξος κλεφτουριά τής Μακεδονίας, βιογραφίαι 28 κλεφταρματολών της, εισαγωγή 
μετά καταλόγου των άνεκδότων έργων τοϋ Πετρώφ, προσθήκαι καί έπιμέλεια Γεωρ
γίου X. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1972, είκ. 5, άριθμ. στ' καί είκ. 7, άριθμ. 2.

2. Περί τοϋ ρόλου είς τήν Μακεδονίαν τοϋ ’Αγγέλου Μουστοξύδου, βλ. προχείρως 
’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 630-631, όπου 
(σημ. 4) καί βιβλιογραφία, τό θέμα όμως τοϋτο αξίζει νά διερευνηθή διεξοδικώτερα. ’Εκ 
των έγγράφων τής παροόσης συλλογής θά γίνη όπωσδήποτε κάπως γνωστή ή συμβολή τοϋ 
φιλοπάτριδος τούτου άνδρός είς τήν προσπάθειαν συνδρομής των Μακεδόνων αγωνιστών 
καί κυρίως των ύποδούλων. Βλ. καί τα έπιλεγόμενα είς τό τέλος τής άνά χειρας έργασίας.

3. Δέν γνωρίζομεν τόν άγωνιστήν τοΰτον έξ άλλης πηγής. Τό έπώνυμον (πατρώνυμον) 
όμως τοϋτο έφεραν πολλοί Μακεδόνες άγωνισταί.

4. Περί τούτου βλ. τήν έργασίαν μου, Σχεδίασμα..., έ.ά., σ. 312, άριθμ. γ\
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άγορδς καί είναι γραμμένον έπί μονοφύλλου χάρτου, διαστάσεων 0,22x0,32, 
φέρει δέ κηλΐδας μελάνης άνω δεξιά. Είναι άγνωστοι οί σκοποί τής απο
στολής τού Ναουσαίου άγωνιστοΰ εις τήν Μακεδονίαν, εάν δηλαδή έπεδιώ- 
κετο διά ταύτης ή ίκανοποίησις προσωπικών αιτημάτων ή πρέπει νά έντα- 
χθή καί αύτή εις τά πλαίσια των έπανειλημμένων προσπαθειών του Τζάμη 
Καρατάσου καί των υπολοίπων καπεταναίων του Όλύμπου, διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής ιδιαιτέρας πατρίδος των.

ε. Τό πέμπτον έγγραφον είναι ή άπό 8.6.1846 έπιστολή τού γνωστού 
καπετάνιου τού Όλύμπου Νικολάου Διαμαντή-Νικολάου1 προς τον "Αγγε
λον Μουστοξύδην, διά τής οποίας τον ευχαριστεί διά τάς γενομένας εις 
τούτον εκδουλεύσεις. Ή έπιστολή εστάλη διά τού γνωστού καπετάνιου τού 
Όλύμπου Αθανασίου Συροπούλου1 2. Είς ταύτην άναφέρονται (αλλά δυστυ-* 
χως δεν κατονομάζονται) καί δύο άνεψιοί τού Διαμαντή. Τό έγγραφον φέρει 
τον αριθμόν 16.731 καί κάτωθι τούτου κατεγράφη μεταγενεστέρως περίληψίς 
του είς τήν έλληνικήν γλώσσαν. Είναι γραμμένον άνορθογράφως καί άσυν- 
τάκτως έπί διφύλλου χάρτου, διαστάσεων 0,215x0,280, είς δέ τήν 4ην σε
λίδα υπάρχει ή έξής σημείωσις: «Τφ έκλαμπροτάτφ καί προξένφ παρά τής 
Μεγάλης Αύτο/κρατορίας κ.τ.λ. κ. "Αγγελον Μουστοξύδην /είς Θεσσαλο
νίκην», ως καί σαφές ύπόλειμμα βουλλοκεριού. Προέρχεται έξ αγοράς.

γ. Τό κείμενον των έγγράφων

1
Κύριοι εφορη Σάς χαιρετώ

ό καπητάν άναστάσις, ηλθεν προς εμένα καί κλάφτικεν δτι δεν τον δίδετε 
μήτε ψομή καί δεν τηχένη, ναΐνε άνευχαρίστιτος, άλλα νά τον ηκονομήσετε 
διά μην άπερνά νηστικός καί δηψασμένος καί ός φρόνημη γνορίζετε τό δίκιον 
όπου εχη ό καθείς καί νά τον ήκονομάτε να μην ερχοντε καί με ψορτόνοντε δλοι 
ημπελάδες: καί ηγιένετε.

Τ.Σ. Καρατάσιος τη: 17: ’Ιουνίου) 1823: παναγία

2
Καπετάν άναστάσι βλέποντας τον τεσκερέν μου να ερθης τό ογληγορότερον 

τζεβάπι δεν μου δηνεις
Τ.Σ. καρατάσιος

1. Περί τούτου καί τής δράσεώς του βλ. τήν μονογραφίαν μου, Ή έκστρατεία..., 
Là., πολλαχοΰ. Είς τό βιβλίον τούτο δημοσιεύονται καί τρείς αιτήσεις τής χήρας τούτου 
Μεταξιάς, δηλαδή τά έγγραφα 5-7.

2. Βλ. τό προαναφερθέν βιβλίον μου, Ή έκστρατεία..., σ. 33, 53-54, 79 καί 85.
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3
Καπνιάν άναστάσι καί ληπή όπου είστε είς το καράβι Σάς στέλνομεν διό 

σκλάβους και να τούς έχετε vii παστρέβουν το καράβι και τις χρίες και να τους 
'έχετε έγνηα καί δχη άλω

Καρατάσιος τη: 23: ’Ιουλί(ου)

Τ.Σ. 1823

4

Προς τον εκλαμπρότατον Πρόξενον τής Μ: Πασών των ρωσσιών 
Κύριον Κ. ’Άγγελον Μουστοξϋδην

Χρέος απαραίτητον, νομίζω εκλαμπρότατε ! διά να σπεύσω πάντα έπε- 
ρωτάν καί μανθάνειν τά αίσια τής Μνριοποθήτου μοι εφέσεως Σας, καΟό τά 
μεγάλα και λαμπρά κατορθώματα προς τούς ομογενείς Πατριώτας γινόμενα 
άπό μέρους τής εκλαμπρότητός Σας ύποχρεοϋσι έκαστον διά νά κανχηθή, ώς 
όντως, άξιος καί νά νομίζη ότι ύπερασπίζεσθε τήν φιλογένειαν.

Ό έπιφέρων το παρόν μου Κύρι(ος) Δήμος Αθανασίου Νιαονστινιανός, 
επιστέλλεται παρ’ εμού είς τά αντόθεν περί τινών υποθέσεων άναγκαιουσών, 
διά τάς οποίας επίτηδες και εξόχως σάς παρακαλώ, τον σνστημένον προς υμάς 
τούτον μου φίλον, νά είναι ώς ό ίδιος εγώ υπό τήν άμεσον ύπεράσπισίν Σας.

ας μήν νομισητέ εκλαμπρότατε! ότι το αυτό φιλικόν μου παράδειγμα 
σννέπεσεν εξ’ ανάγκης τινός, παρ’ ότι το σέβας καί ή ύπόληιρις προς το όντως 
εκλαμπρον υποκείμενόν Σας αυξάνει καθ’ εκάστην ώς καί μ’ δλον το προς 
αυτό άνήκον σέβας ύποσημειείται.

Τή. 17. άπριλλί(ου): ό άδολος φίλος
Έκ τοϋ έλ. Στρ. Έλευσίνος. Ταγματάρχης

Δη[μητριός] Τζάμης καρατάσος

(Πλαγίως) Ό αύτάδελφός μου Κώστας αποδίδει δι εμού /τάς προς υμάς άνη- 
κούσας υπολήψεις

5
Άθήναι τήν 8 ’Ιουνίου 

Π 46
’Εκλαμπρότατε.

Γεμών μεγάλων ευχαριστήσεων με τήν λειφθεϊσαν επιστολήν σας με τον 
Κ. ’Αθανάσιον Σνρόπουλον, περιβλέπτους εγκάρδιάς ευγνωμοσύνης σας προσ
φέρω.

"Αν εφθανεν ή ευγνωμοσύνη μου με τήν προς è με δούλευσίν σας, ήθελον 
τήν θέσιν εις τον (...) κόλπον, εγκαταλείπων τούς άκεφάλους μύθους.
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Με έφερεν είς τάς άγκάλας μου ή πρόδηλος φιλία σας τους δύω φιλτάτονς 
ανιψιούς μου. δώρον έτερον δεν εμπόρεσα νά ετοιμάσω παρά την φιλικοτάτην 
παρούσαν επιστολήν. Αυτήν σάς προςφέρω προς εκπλήρωσιν τής υπέρογκου 
προς έμε προςψερομένης δουλεύσεως. Αυτόν τον γάρον τής προς υμάς υπο- 
λήψεως εχω, δστις λέγω δέν θά παρουσιασθή ώς κενόν ελλειπον, άλλα, διατή- 
ρησις αυτής.

'Η μεγίστη εκδούλευσις των ελληνικών πραγμάτων καθιστά αυτά σνμ- 
βεβηκότα εξωτερικώς να γνωρίζωνται καλήτερα. Διοικούν χωρίς να ειδοποι
ούν, καί τούτου ένεκα δεν εχω προσθετέον τι.

Θαρραλέως προσθέτω την βαθυτάτην παράκλησιν, αν είναι δυνατόν το 
βλέμμα σας νά εξωμαλύνη τάς ανωμάλους περιπέτειας τοϋ ρηθέντος Κοπετόν 
Συροπούλου, καθότι και τά προς τον 'Ελλ. Πρόξενον αύτόσε εφόδια δεν τά 
βλέπω άλλο παρά τυχαίον τι καί άπλοϋν.

Μένω εις τάς αμέσους διαταγάς σας σας άσπάζυμαι ώς είμι

Ό φίλος σας
Διαμαντής Ν: ’Ολύμπι/ος).

4. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΔΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

α. Είσαγωγικά
Εις το Τμήμα Χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 

διασώζονται αί άναφοραί τών άγωνιστών τοϋ 1821 ή των κληρονόμων τού
των προς τάς Έπιτροπάς τοϋ άγώνος1, διά τών οποίων έζήτουν τήν υλικήν 
καί ήθικήν άποκατάστασίν των.

Μεταξύ τούτων υπάρχει καί πλήθος έγγράφων, τά όποια υπέβαλαν οί 
έκ Μακεδονίας άγωνισταί. Ή δημοσίευσις τών έγγράφων τούτων θά είναι 
πολύ σημαντική, διότι έτσι θά άποκτήσωμεν εγκύρους καί ακριβείς πληρο
φορίας περί νέων άγωνιστών ή θά πλουτίσωμεν τάς γνώσεις μας διά γνω
στούς τοιούτους1 2. Ετοιμάζω ήδη τήν έκδοσιν τών έγγράφων, τά όποια εύ- 
ρέθησαν είς τούς φακέλλους τών Μακεδόνων άγωνιστών τοϋ 1821.

1. Βλ. Περί τούτων είς τήν μελέτην μου, Οί είς τά μητρώα..., 8.ά., σ. 34-39. Πρβλ. καί 
Ν. Todorov -V. Trajkov, 6.ά.

2. Περί τών Μακεδόνων άγωνιστών βλ. βιβλιογραφίαν είς τήν έργασίαν μου, Οί 
είς τά μητρώα..., 8.ά., σημ. 3, τής σ. 36 καί είς τοΟ ί δ ί ο υ, Ό Νικοτσάρας (σκιαγρα
φία τής δράσεώς του), «Μνημοσύνη», τ. 4 (1972-1973) 221-228 καί κυρίως είς τήν σημ. 1 
τής σ. 222, όπου καί νεωτέρα βιβλιογραφία. Περί τών Λαζαίων καί τοϋ Νικολάου Δια- 
μαντή-Όλυμπίου δημοσιεύονται άναφοραί των είς τήν μονογραφίαν μου, Ή έκστρατεία..., 
8.ά. (βλ. τά 6γγραφα 3-7). Περί τοϋ Δημητρίου Γάτσου βλ. τό δημοσίευμα τοϋ Προδρό
μου Κουκουλάκη, είς«ΈδεσσαϊκάΧρονικά», τ.4(Τανουαρίου-Άπριλίου 1973), σ. 
20-22καί Ν. Todorov-V. Trajkov, ë.à., σ. 100-130 κ.ά.
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Δημοσιεύονται ευθύς κατωτέρω τρία, παρόμοια ενδιαφέροντα έγγραφα, 
τα όποια είναι ανέκδοτα, έξ όσων τούλάχιστον γνωρίζω.

β. Τα δημοσιευόμενα έγγραφα
α. Τό πρώτον είναι ή αΐτησις τοϋ γνωστού Ναουσαίου υπαξιωματικοΰ 

Χρυσάφη Αναστασίου1 μέ ήμερομηνίαν 19.6.1865, διά τής όποιας οδτος 
διηγείται τήν ιστορίαν του, ή όποια είναι συγκινητική: Έγεννήθη εις τήν 
μακεδονικήν Νάουσαν. Μετέσχεν εις τήν έπανάστασιν τής γενετείρας του1 2, 
όπως καί ό φονευθείς πατήρ καί λοιποί συγγενείς του. Πλήν τού πατρός του 
έφονεύθησαν καί ή μήτηρ καί ή αδελφή του, ό δέ ίδιος ήχμαλωτίσθη, ελευ
θερωθείς μετά τριετίαν χάρις εις τά καταβληθέντα λύτρα ύπό των συγγενών 
του. Δέν έλαβεν ανταμοιβήν μέχρι τότε διά τάς υπηρεσίας του καί διά τούτο 
έζήτει πλέον βοήθειαν, διότι ήτο ήδη γέρων καί άσθενής, έφερε δέ καί δύο 
τραύματα έκ τού πολέμου. Ό αγωνιστής οδτος εϊχεν επισυνάψει εις τήν αΐ- 
τησίν του καί πιστοποιητικόν περί τής άπελευθερώσεώς του, τό όποιον όμως 
δέν άνευρέθη είς τόν σχετικόν φάκελλον.

Ή αΐτησις φέρει τόν άριθμόν 12.800 (ό όποιος έτέθη διά μηχανικού μέ
σου) καί σημειώσεις τών άρμοδίων τμημάτων τής Επιτροπής, όπως καί τήν 
στρογγύλην σφραγίδα τής Δημοσίας (=Έθνικής) Βιβλιοθήκης. Είναι γραμ
μένη επί συνήθους διά τήν έποχήν λευκού χάρτου, καλλιγραφικώς, είς ιδιαί
τερον δέ χάρτην σημειοΰται ή σχετική πράξις τού γραμματέως τής έπιτρο- 
πής, όπου έτέθη καί ή σφραγίς ταύτης.

β. Τό δεύτερον έγγραφον είναι ή άπό 19.7.1866 νέα (τρίτη) αΐτησις (μάλ
λον άντίγραφον ταύτης) τής Γραμματικής, χήρας Λάμπρου Άδάμ ή Ζουρ- 
μπά Κασσανδρινού3, προς τήν Επιτροπήν τού άγώνος, διά τής όποιας έζή- 
τει αυτή τήν υλικήν ύποστήριξίν της, τήν όποιαν εδικαιούτο ώς θυγάτηρ 
τού Δήμου Καρύδα4 καί ώς σύζυγος τού προαναφερθέντος.

γ. Τό τρίτον είναι τό άπό 18.7.1866 πιστοποιητικόν, τό όποιον έπισυν- 
ήψεν αυτή είς τήν αϊτησίν της καί ύπέγραψαν οί γνωστοί άγωνισταί Α. 
Μοναρχίδης, Κ. Κανάρης καί Κ. Νικόδημος, διά τού όποιου βεβαιοΰται 
ότι άμφότεροι οι ανωτέρω συγγενείς τής αίτούσης έφονεύθησαν κατά τήν

1. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, Οί εις τά μητρώα..., έ.ά., σ. 50, άριθμ. 12. 
(Ευχαριστώ τόν Επιμελητήν τοΟ Τμήματος Χειρογράφων δ. Φ. κ. Παναγιώτην Νικολό- 
πουλον, διότι μέ έξυπηρέτησε καί πάλιν προθύμως).

2. Βλ. περί τών γεγονότων τούτων τήν μελέτην μου, Τά γεγονότα είς τήν περιοχήν 
Ναούσης-Βεροίας κατά τήν έπανάστασιν τού 1822 (προβλήματα κατά τήν χρονολόγησίν 
των), «Μακεδονικά», τ. 8 (1968) , σ. 211-220, όπου καί βιβλιογραφία.

3. Βλ. περί τούτου είς τήν έργασίαν μου, Οί είς τά μητρώα..., ε.ά., σ. 43, άριθμ. 43.
4. Βλ. περί τούτου είς Γεωργίου X. Χιονίδη, Οί είς τά μητρώα..., έ.ά., 

σ. 59, άριθμ. 47.
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άλωσιν των Ψαρών υπό των Τούρκων (1824). Είναι γραμμένον έπί ένσφρα- 
γίστου χάρτου («χαρτόσημον τάξεως δρχ. 1»).

Καί τα δύο έγγραφα υπάρχουν εις τό Άρχεΐον τής Ι.Ε.Ε.Ε. καί προέρ
χονται έκ τής συλλογής τοϋ Μιχ. Κατσίμπαλη, φέρουν δέ τούς αριθμούς 
17.069 καί 17.070, άντιστοίχως. Είναι δίφυλλα, γραμμένα καλλιγραφικώς 
έπί χάρτου διαστάσεων 0,230x0,282.

γ. Τό κείμενον των εγγράφων

1
Προς

Άθήναι τήν 19. ’Ιουνίου 1865 Την Σεβ. ’Επιτροπήν τον άγώνος.
Αϊτησις δικαιωμάτων απέναντι
των άγώνων.— Κύριε Πρόεδρε!

'Ο εύσεβάστως υποφαινόμενος κατά
γομαι εκ Νιαούσης της Μακεδονίας, κατά τον ιερόν ύπερ τής ανεξαρτησίας 
αγώνα ελαβον τά όπλα κάγώ καθώς καί ό μακαρίτης πατήρ μον καί οι λοιποί 
συγγενείς μου παρενρεθέντες εις δλας σχεδόν τάς μάχας, αί δποϊαι ελαβον 
χώραν εις την άτυχή ταύτην επαρχίαν μετά την πτώσιν καί καταστροφήν των 
επισημότερων πόλεων τής Μακεδονίας καί την ερήμανσιν καί πυρπόλησιν τής 
ιδιαιτέρας μου πατρίδος Νιαούσης, εκτός των άλλων συμφορών τοϋ θανάτου 
τοϋ πατρός καί τών συγγενών μου μητρός καί αδελφής την διαρπαγήν τής πε
ριουσίας καί την σφαγήν τών συμπολιτών μου περιέπεσον εις αιχμαλωσίαν παρά 
τών τυράννων ύποστάς αυτήν έπί τρία ολόκληρα έτη άφ’ όπου διά λύτρων τών 
συγγενών μου εξήλθον έξησθενημένος καί σχεδόν ημιθανής.

’Απέναντι τόσων δεινοπαθημάτων καταστροφών καί άγώνων ούδεν ουδέ
ποτε êζήτησα, ούτε άξίωμα, ούτε άλλην άμοιβήν, ώς ζών εκ τοϋ κόπου μου 

2 καί μη ενοχλών / τούς κατά καιρόν εν ταις πράγμασιν δι άπαιτήσεων καί 
ευλογών τό άνομα τής ελευθερίας καί τής πατρίδος.

*Ήδη γέρων ών καί βεβερυμένος εκ τών κόπων καί τών πληγών (καθότι 
φέρω δύω επί τοϋ σώματος ώς ιερά σημεία καί αποδείξεις τής άξιομνημονεύ- 
του εκείνης εποχής), προσφεύγω εις την δικαιοσύνην τών πρωτουργών τών 
άγώνων καί θυσιών καί επικαλούμαι τήν άνήκουσαν τών κόπων μου άμοιβήν 
άπέναντι τών δικαιωμάτων προς άνακούφισιν τοϋ γήρατος, καί τής άσθενείας 

μου.
Προσφέρεται άρτον εις τά δυστυχή λείψανα τοϋ άγώνος έγγύζοντα ήδη 

εις τον τάφον πριν λάβωμεν τον δίσκον τής ελαιημοσύνης εις χεΐρας ενοχλοϋντες 
διά τής επαιτείας τούς άγαθούς πολίτας.

Προς βεβαίωσιν τής αιχμαλωσίας μου επισυνάπτω_ φδε τό πιστοποιη-
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τικόν τής ελευθερώσεώς μου βεβαιωμένον καί ύπογεγραμμένον παρά των αρμο
δίων άρχών.

Πεπεισμένος εις τα φιλάνθρωπο αίσθήματά σας μένω με το άνήκον σέβας.

'Ο ευπειθέστατος. 
Χρυσάφης Αναστασίου. 

Μακεδών.

2
ΓΙρός

Τήν 5Επιτροπήν τον άγώνος.

Δ là δύο αιτήσεων μου προς τήν σεβαστήν ταύτην επιτροπήν, τάς όποιας 
επέδωκα τήν μεν ώς θυγάτηρ τοΰ Δήμον Καρύδα τήν 11 5Ιουνίου 1865 κατα- 
χωρηθείσαν ύπ άριθ. Πρωτ. 2300, τήν δε ώς σύζυγος τον λαμπρόν Άδάμ 
Καασανδρινοϋ τήν 16 τον αυτόν μηνάς καί έτους καταχωρηθεΐσαν ύπ’ άριθ. 
Πρωτ. 2656, έξητησάμην τήν εθνικήν αμοιβήν διά τους άγώνας και τάς θυσίας 
τον τε πατρός μου καί τοΰ συζύγου μου, φονευθέντων άμφοτέρων εν τή άλώ- 
σει των Ψαρών υπό των Τούρκων το 1824.

Προς ενίσχυσιν των αιτήσεων μου εκείνων εθεώρησα άναγκαΐον να/ 
επικαλεσθώ τήν μαρτυρίαν των σημαντικωτέρων εκ των επιζώντων Ψαρια- σ. 2 
νών, και τούτων το πιστοποιητικόν υποβάλλω εύσεβάστως διά τής παρούσης 
μου εις τήν Σ. επιτροπήν τοΰ άγώνος.

’Εν Άθήναις τήν 19 ’Ιουλίου 1866. Γραμματική χήρα λάμπρου
Άδάμ ή Ζουρμπά Καασανδρινοϋ.

3
Πιστοποιητικόν

ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιοϋμεν δτι ό Λάμπρος Άδάμ ή Ζουρμπάς 
Κασσανδρινός επί κεφαλής στρατιωτικού σώματος Μακεδονίαν διατελών εν 
τή υπηρεσία τής κοινότητος των Ψαρών προς φρούρησιν τής νήσου έπεσε μαχό- 
μενος κατά τήν άλωσιν αυτής υπό τών Τούρκων το 1824. ’Ότι ή φέρουσα το 
παρόν Γραμματική θυγάτηρ τοϋ Δήμον Καρύδα Καασανδρινοϋ, φονευθέντος 
ωσαύτως κατά τήν αυτήν άλωσιν τών Ψαρών, είναι αυτή ή σύζυγος τοϋ είρη- 
μένου Λάμπρου Άδάμ ή Ζουρμπά Καασανδρινοϋ, διασωθεΐσα εκ τής γενικής 
εκείνης καταστροφής, καί δτι μηδεμίαν αμοιβήν μηδε περίθαλψιν λαβοϋσα 
μέχρι τοϋδε παρά τής ελληνικής Κυβερνήσεως διατελεί ήδη εν έαχάτη πενία.

Έν Άθήναις τήν 18 ’Ιουλίου 1866.
Λ. Μοναρχίδης Κ. Κανάρης 

Κ. Νικόδημος
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5. ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1755 
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

α. Εισαγωγικά
Εις τό Τμήμα Χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (τής Ελλάδος) 

υπάρχει πλήθος χειρογράφων κωδίκων1, ποικίλου περιεχομένου.
’Εντός τοϋ ύπ’ άριθμ. 682 κώδικος τής βιβλιοθήκης ταύτης εύρέθη καί 

τό άμέσως κατωτέρω δημοσιευόμενον ενδιαφέρον έγγραφον.

β. Τό περιεχόμενον του εγγράφου
Είναι βεβαιωτικόν καί έξοφλητικόν γράμμα (άπόδειξις), τό όποιον συν- 

ετάγη είς τήν Καστοριάν, κατά τήν 4.11.1755, καί υπογράφεται όπό τοϋ εκ 
Βοδενων (Εδέσσης) ’Αναστασίου Μανώλη. Διά τούτου βέβαιοί οδτος ότι 
παρέλαβεν άπαντα τά πράγματα, τά όποια κατέλιπεν ό άποθανών είς τήν 
πόλιν εκείνην ιερομόναχος καί αρχιμανδρίτης τής μακεδονικής Ναούσης 
Παρθένιος (Γεωργίου)1 2, ήτοι άγια λείψανα, ιερατικά άμφια, κειμήλια, ροϋχα, 
στρώματα, ομολογίας κ.λ. Ό ’Αναστάσιος, υιός τοϋ Μανώλη, άναφέρει ότι 
ένήργει ώς καθολικός άντιπρόσωπος καί πληρεξούσιος τόσον τών κληρονό
μων τοϋ άποθανόντος, όσον καί τής μονής τοϋ Σωτήρος τής Ναούσης3, είς 
τήν όποιαν εΐχεν άφιερώσει ό Παρθένιος τήν τιμίαν κάραν τής 'Αγίας Μα- 
τρώνης. Κατόπιν τούτου παρέχει ό ’Αναστάσιος τήν άπόδειξιν ταύτην περί 
παραλαβής πάντων τών αντικειμένων τοϋ άποθανόντος, ζητείται δέ νά είναι 
σεβαστή παρ’ όλων, άφοϋ μάλιστα ύπεγράφη—ενώπιον τοϋ άρχιερέως τής 
Καστοριάς Χρυσάνθου4, ό όποιος έβεβαίωσε τήν ακρίβειαν καί τήν γνη

1. Περί τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης ταύτης βλ. Ίωάννου καί Ά λ κ ι β ι ά- 
δ ο υ Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Ελλάδος, Άθήναι 1892. Κατάλογον τών νέων κ.λ. προσκτημάτων της έτοίμασεν ό καθη
γητής κ. Λίνος Ν. Πολίτης, έπίκειται δέ ή εκδοσίς του.

2. Τό έπώνυμον τοϋ άποθανόντος Παρθενίου προκύπτει έκ τής υπογραφής του τε
τάρτου μάρτυρος («Τάσι γιοργι»), ό όποιος, ώς γράφεται, ήτο αδελφός του.

3. Βλ. περί ταύτης Δ. Πλαταρίδου-Ε. Στουγιαννάκη, 'Ιστορία τής πό- 
λεως Ναούσης, Α'. Ή μέχρι τής κατά τό 1822 καταστροφής ιστορία, Έδεσσα 1924, σ. 24, 
όπου γράφονται τά έξής: «7. Μεσημβρινώτερον τούτου [δηλαδή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Θεο
λόγου], όπισθεν τοϋ ύπερκειμένου λόφου Νταλαμάρι, είς άπόστασιν τριών τετάρτων τής 
ώρας από τής πόλεως [είναι] τό έξωκκλήσιον τοϋ 'Αγίου Σωτήρος», εις δέ τήν σημείωσιν 
3 (ώς αριθμός είς τό κείμενον έτέθη, έσφαλμένως, τό 1) γράφονται τά κάτωθι: «Άνηγέρθη 
πρό τίνος, πρωτοβουλία X" ’ Ανασ. Σπάρτση ναΐδριονέπί τής θέσεως τοϋ άρχαίου καί έντός 
τοϋ ρομαντικωτάτου δάσους». Πρέπει νά σημειωθή όμως ότι ύπάρχει καί ναός έντός τής 
πόλεως τής Ναούσης, ό τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος (ώς καί σχετική ένορία-συνοι- 
κία), ό όποιος είχεν άνακαινισθή καί έπί Τουρκοκρατίας, καί συγκεκριμένως κατά τό έτος 
1833· βλ. Δ. Πλαταρίδου-Ε. Στουγιαννάκη, ε.ά., σ. 26.

4. Βλ. περί τούτου τό αρθρον τοϋ Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Καστόρια,
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σιότητά της διά τής θέσεως τής υπογραφής του, ή όποια ύπέρκειται τοδ κει
μένου τοδ έγγράφου, ώς συνηθίζετο,—υπό τοδ ίδιου καί υπό των κληρικών 
ή των αρχόντων ’Αγγέλου Κεφαλληνοϋ, Πέτρου Μπούρα, Τάση Γεωργίου, 
άδελφοδ του Παρθενίου από τήν Σέλιτσαν, τήν σημερινήν Έράτυραν* 1, άπό 
όπου, ώς φαίνεται, κατήγετο καί ό Παρθένιος, καί ύπό τοδ Νικολάου Δη μη
τριού έκ τής Σιατίστης. Τό έγγραφον τοδτο είναι άναμφισβητήτως άξιόλο- 
γον άπό πάσης άπόψεως.

Είναι καλλιγραφικώς γραμμένον μέ ώρισμένας γλωσσικάς ιδιορρυθμίας 
καί όρθογραφικά λάθη. Ό φερόμενος ώς συντάκτης τοδ έγγράφου δεν είναι 
καί ό γραφεύς τούτου, ώς φαίνεται έκ τοδ γραφικοδ χαρακτήρος τής υπο
γραφής του καί έκ τής άνορθογράφου λέξεως «βαίβεώνο». "Ανωθεν δεξιά 
έτέθη υστέρα διά μηχανικοδ μέσου ό αριθμός 10.699 A καί αριστερά ή ση- 
μείωσις: «Εύρέθη έντός τοδ κώδ. Suppl. 682». Κάτω δεξιά όπάρχει ή σφρα- 
γίς «Εθνική βιβλιοθήκη τής Ελλάδος». Είναι γραμμένον έπί συνήθους διά 
τήν εποχήν εκείνην πορώδους, λευκοδ, διφύλλου χάρτου, διαστάσεων 0,218 x 
0,323, τοδ όποιου ή κατάστασις είναι καλή (βλ. εϊκ. 2).

γ. Τό κείμενον τοδ έγγράφου.
f Διά τον παρόντος βεβαιωτικόν, καί εξωφλητικοϋ γράμματος, φανερώνω 

εγώ ό νπογεγραμμέν(ος) Ιδιοχείρως άναστάσιος μανόλη βοδενιώτης, τό πώς 
6 ποτέ παρθένιος ιερομόναχος καί αρχιμανδρίτης εκ πόλεως ναονσσης άποθα- 
νών εις καστορίαν, τα δσα πράγματα εφαίνοντο ίδικά τον και είχε με τονλό- 
γοντον, κάντε άγια λείψανα κάντε ιερατικά, κάντε άλλοτι είδος κειμηλίων ή 
ρονχικών, ή στρωμάτων, ή ομολογίας, ή άλλοτι πολύ η ολίγον τον ρηθέντος 
παρθενί(ον). εγώ ο ρηθείς άναστάσιος ώς καθολικός, καί μαρτνρημένος παρά 
τον πανιερωτάτον μας άρχιερέως κνζί(κον) Γερμανού, τόσον εκ μέρονς των 
γνησίων καί οίκειοτέρων κληρονόμων, δσον καί εκ τοϋ μοναστηρί(ον) τοϋ σω- 
τήρος ευρισκόμενόν κατά νάουσσαν, εις τό όποιον ε'ιχεν αφιερώσει την τιμίαν 
κάραν τής άγιας ματρώνης, δλα αυτά όπου ήτον καί ενρίσκουνταν εκείνου, τα 
έπαρέλαβα άπό τά μέρη εκείνα εις τά όποια τό καθ’ εν ενρίσκοννταν σώα καί

είς «Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια», τ. 7, Άθήναι 1965, στήλαι 398-424 καί 
δή τήν στήλην 404, όπου ή άρχιερατεία του τοποθετείται είς τά ετη 1727-1753, βά
σει έπιγραφικών μνημείων, πιθανολογείται όμως παράτασις ταύτης μέχρι τοβ 1756, τό 
όποιον έπιβεβαιοϋται ήδη καί γραπτώς. Πρβλ. καί Παντελή Τσαμίση, Ή Καστό
ρια καί τά μνημεία της, ’Αθήναι 1949, σ. 67, 68 καί κυρίως σ. 69.

1. Βλ. περί ταύτης Τωάννου Ν. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης 
(Έρατύρας), Άθήναι 1939. Ή Σέλιτσα ύπήγετο έκκλησιαστικώς είς τήν μητρόπολιν Σι- 
σανίου. Πρβλ. καί Σ. I. Β ο υ τ υ ρ α, Λεξικόν ιστορίας καί γεωγραφίας, τ. 7, Κωνσταν
τινούπολή 1889, σ. 400 (Σέλισσα). Περί τής σημερινής πόλεως βλ. είς τήν εκδοσιν τής 
νομαρχίας Κοζάνης, «Γνωριμία μέ τον νομόν Κοζάνης», Θεσσαλονίκη 1970, σ. 265-267.



ΕΙκ. 2. Το βεβαιωτικόν καί έξοφλητικόν γράμμα 
τον ’ Αναστασίου Μανώλη Βοδενιώτη

(Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος 10699Α)
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άνελιπή, τόσον πράγματα, δσον καί χρήματα τοϋ άποθανόντος μέχρι καί λεπτόν, 
καί τον τον λόγον από ράμα έως βελώνι. καί εις το εξής οντε οί κληρονόμοι 
εκείνον, οντε οί διάδοχοι των κληρονόμων, καί τοϋ ρηθέντος μοναστηρί(ον) 
έχουν να άναζητονν τίποτε πολύ ή ολίγον, από τίνος τής πολιτείας Καστοριάς, 
και των πέριξ αυτής χωρί(ων), ωσάν όποϋ εγώ αυτοπροσώπως με ακριβή και 
καθαρόν εξέτασιν, τα έλαβα εις χεΐρας μου άνελιπή. είδε ποτέ ήθελε κίνηση 
κάμμίαν άγωγήν κατά τίνος, τόσον άπό τους κληρονόμους, δσον καί απ άλλον 
τίνος περί των πραγμάτων τοϋ ρηθέντος παρθενί(ου), να έχω εγώ νά αποκρί
νομαι εις δ,τι ήθελεν άκολουθήση κάντε εσωτερικώς, κάντε εξωτερικώς. 
Επειδή καί ώς πιστός επίτροπος καί πρόσωπον των τε κληρονόμων, καί τον 
μοναστήρι/ου), διά τήν τελείαν καί άνελιπή περιλαβήν παντός είδους εκείνου, 
δίδω το παρόν εξωψλητικόν καί έμμάρτυρον γράμμα τελεία καί ακριβή εξο
φλήσει ενώπιον τοϋ πανεριωτάτου άγί(ου) Καστόρι(ας) κυρί(ον) Χρυσόν(θου) 
καί των παρενρεθέντων αύτώ εντιμοτάτων κληρικών καί αρχόντων τής αυτής 
θεοφρουρήτον πολιτείας, iva εχη το κύρος, καί τήν ενέργειαν άπαρασάλεντον, 
εν παντί καιρω καί τόπω, καί δικαιοσύνης κριτηρίω: αψνε: νοεμβρί(ον) ò : 

άναστάσις μανόλη βαίβεώνο 
Ανγγελος κεφαλινδ: μαρτίρο
f πετρίς μπ(ον)ρας κι ώς επίτροπος τις γενκός μου [ = τής γνναικός μου ] 

βεβιονον
f τάσι γιοργι βεβιονον καί άδελφός του παρθενίου 
Κωνσταντίνος γεωργί(ον) άπο σέλητζα μαρτιρο ης τα ανοθεν 
Νικόλα(ος) Δ ημητρί(ου) εκ σιατίστης μαρτυρώ:—

6. ΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 1831 
ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τό περιεχόμενον τοϋ έγγράφου

Εις τό Άρχεϊον τής Ι.Ε.Ε.Ε. σώζεται έγγραφον, τό όποιον φέρει τον 
άριθμόν 16.739 καί προέρχεται έξ άγοράς. Είναι ή άπό 22.4.1831 αναφορά 
Ελλήνων πλοιάρχων, οί όποιοι αναφέρουν προς τούς εις τήν Θεσσαλονί
κην προξένους των Τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Ρωσίας, Γαλλίας καί Αγ
γλίας), ότι αί άταξίαι, αί όποϊαι έσημειώθησαν κατά τήν Κυριακήν τοϋ Πά
σχα, μεταξύ των ναυτών τών ελληνικών πλοίων τά όποια ήσαν ήγκυροβο- 
λημένα εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης, ήσαν συνέπεια τής μέθης τών 
ναυτικών καί δεν ώφείλοντο είς άλλους λόγους. Δίδουν τήν έξήγησιν ταύ- 
την προς τούς προξένους, διά νά μή δημιουργηθή δυσμενής κατάστασις είς 
βάρος των, υποσχόμενοι νά φροντίσουν διά τήν ήσυχίαν είς τά πλοία των.

Δέν γνωρίζομεν ποία ήτο ή πραγματική αιτία, ούτε ή εκτασις τών έπεισ-
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οδίων, άλλα καί οί τρεις πρόξενον βεβαιοϋν αυθημερόν, κάτωθι τοδ έγγρά- 
φου, ότι αιτία των ταραχών ήτο πράγματι ή μέθη των ναυτών. Πάντως πρέ
πει νά τονισθή τό γεγονός ότι αί γραμματεϊαι τών προξενείων των Τριών 
Μεγάλων Δυνάμεων είχαν τό δικαίωμα διώξεως ξένων ύπηκόων, δηλαδή 
Ελλήνων, έντός ξένης χώρας, ήτοι τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας.

Είναι άντίγραφον («κόπια», όπως σημειώνεται είς τό άνω άριστερά 
μέρος τούτου γαλλιστί), γραμμένον επί μονοφύλλου χάρτου, διαστάσεων 
0,27 X 0,32). Ή γραφή είναι καλλιγραφική, μετά πολλών όρθογραφικών σφαλ
μάτων καί ιδιωματισμών, συνήθων είς κείμενα ναυτικών. Είναι άξιοσημείω- 
τον ότι πέντε έκ τών δώδεκα πλοιάρχων ήσαν τελείως άγράμματοι, μή γνω- 
ρίζοντες οΰτε νά υπογράφουν.

β. Τό κείμενον του εγγράφου
’Εκλαμπρότατοι Κύριοι Κόνσολοι τών τριών μεγάλων δυνάμεων.

Σαλονίκη 22: ’Απριλλι(ου): 1831:
Άταξίαις άκολούθησαν την άπερασμένην κνριακήν του πάσχα, αναμεταξύ 

τών ναύτων τών ελληνικών καραβιών, όπου εύρίσκονται αραγμένα είς αυτόν 
τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, άκολούθησαν σύγχισες καί ταραχές είς τό ανα
μεταξύ των. ημείς οί ύποκάτωθεν γεγραμμένοι καπητανέοι τών διαφόρων αυ
τών πλοίων, επειδή γνωρίζομεν δτι αυτό άκολούθησεν εξ ’αιτίας τής μέθης καί 
όχι παρακινούμενοι άπό κάνένα πάθος καί διχόνοιαν.

Έπιθυμώντες λοιπόν νά μην άνοιχθή προτζέσο είς τάς καντζηλαρίας τών 
τριών δυνάμεων, τό όποιον δεν ήμπορεί νά προξενήση άλλο, είμή βλάβην είς 
τά ίντερέσσα τών καραβιών μας, παρακαλοΰμεν λοιπόν τους κυρίους κονσόλους 
νά μην δώσουν κάνένα κίνημα είς αυτήν την ύπόθεσιν καί ημείς νποσχόμεθα 
νά συστήσωμεν την ειρήνην καί καλήν ευταξίαν αναμεταξύ τών ναύτων οί όποιοι 
έλαβαν μέρος εις αυτήν τήν σνγχησιν καί νποφαινόμεθα. 

γεώργις γιάνη γιοργολάς 
Κωνσταντίνος νικολά(ου) γκοτζιάς 
Ίωάνης νικολά(ου) μπρατζάνου.
διά όνομα τοϋ Ίωάνη γαργάλον μήν ίξεύοωντας νά γράψη f
διά όνομα τοϋ δημητρί(ου) λονμάκη μήν ίξεύρωντας νά γράψη f
Θεωδορής νικολά(ου) μηλάκτις
Νικόλα(ος) λουμάκις
Παναγιώτης τίμινος γαλαξιδιότης
διά άντώνην μάτζην υπογράφω ίωάνης κουλέτζη f
διά ίωάνην φραντζέσκο υπογράφω ίωάνης κουλέτζη f :
διά μανώλη μελίση υπογράφω ’Ιωάνης κουλέτζη f:
Ίωάνης κουλέτζη.
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(’Ακολουθεί ή σχετική πράξις των τριών προξένων, εις τήν γαλλικήν γλώσ
σαν, ή όποια εχει ώς έξης, εις έλληνικήν μετάφρασιν):

’Ημείς, Πρόξενοι των τριών Συμμάχων Δυνάμεων, λαβόντες νπ δψιν 
ότι ai προκληθείσαι, κατά την ημέραν τον Πάσχα, άταξίαι μεταξύ των πληρω
μάτων των εις τα νδατα τοϋ όρμου τούτου ήγκυρο βολή μενών ελληνικών σκα
φών, δεν ώφείλοντο είμη εις τήν κατάστασιν μέθης των ναυτών καί επιθυμούν - 
τες δπως άποκατασταθή καί πάλιν ή ειρήνη μεταξύ αυτών, άποδεχόμεθα τήν 
ώς άνω αϊτησιν τών κυβερνητών καί διατάσσομεν τάς αντιστοίχους γραμμα
τείας μας νά άναστείλονν πάσας τάς διώξεις.

„ , , _22 ’Απριλίου
(Θεσσαλονίκη τη---------- -------- 1831

14 Μαΐον

Ό Πρόξενος τής Ρωσσίας ’Άγγ. Μονστοξύδης- 6 πρόξενος τής Γαλλίας 
Ντεπρεβή ντε Σαίν Σωβεν- Τζέιμς Σιάρμαντ- Πρόξενος (’Αγγλίας).

Ί. ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ (1831 καί 1833)
ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (1859)

ΠΕΡΙ ΒΙΑΙΩΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΩΝ

α. Εισαγωγικά

Είναι γνωστά τά πάνδεινα, τά όποια ύπέστησαν οί "Ελληνες υπόδουλοι 
κατά τήν τουρκοκρατίαν, συνεπείςι καί των βιαίων έξισλαμίσεων όλοκλήρων 
χωρίων ή μεμονωμένων άτόμων, κυρίως νεαρας ήλικίας, έκ των όποιων οί 
μέν άρρενες κατέληγαν είς τά σώματα τών γενιτσάρων ή έπωλοδντο ώς δούλοι, 
αί δέ θήλεις εις τά χαρέμια καί είς τά σκλαβοπάζαρα. ’Άλλωστε, αύτός ήτο 
είς έκ τών λόγων, διά τον όποιον κατέφευγαν οί "Ελληνες είς τά βουνά καί 
εγένοντο «κλέφτες», μέ τον σκοπόν νά σωθούν ή διά νά εκδικηθούν τούς 
Τούρκους διά τήν άρπαγήν συγγενικών ή άλλων προσφιλών προσώπων1.

1. Ή σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια. Διά τήν Μακεδονίαν βλ. σχετικός πρά
ξεις εις τά 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, Α.’ ’Αρχεϊον Θεσσαλονίκης, 1695-1912, Θεσ
σαλονίκη 1952, καί Β’. ’Αρχεϊον Βεροίας-Ναούσης, 1598-1886, Θεσσαλονίκη 1954, έπι- 
μελείμ Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, πολλαχοϋ. Πρβλ. καί ’Αποστόλου Ε. 
Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 317-329, όπου καί περαιτέρω βιβλιο
γραφία. Πρβλ. άκόμη καί Βασίλη Δημητριάδη, Ή Κεντρική καί Δυτική Μακε
δονία κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπή (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια), Θεσσαλονίκη 1973, σ. 
236-238, 258-259 καί 267, όπου άναφέρονται έξισλαμισμοί είς τήν Έδεσσαν καί είς 
τήν Βέροιαν.



112 Γ. X. X ιονίδη

Τα μέχρι σήμερα δημοσιευθέντα έγγραφα δίδουν ασφαλώς μερικήν 
μόνον εικόνα τής έπικρατησάσης άφορήτου καταστάσεως, διότι αί παρό
μοιοι πράξεις ένεργοϋνται καί όλοκληρώνονται κατά κανόνα «έν κρυφώ», 
άλλα καί διότι ύπάρχει ακόμη καί άλλο άνέκδοτον υλικόν, τοϋ οποίου ή 
δημοσίευσις θά ρίψη όπωσδήποτε νέον φώς εις τήν αιωνίαν ταύτην κηλϊδα 
τής ιστορίας τής άνθρωπότητος κατά τούς νεωτέρους χρόνους.

Πρός έξυπηρέτησιν τοϋ σκοπού τούτου δημοσιεύονται κατωτέρω τέσ
σερα σχετικά έγγραφα.

β. Τό περιεχόμενον των εγγράφων
"Απαντα προέρχονται εκ τοϋ ’Αρχείου τής Ι.Ε.Ε.Ε. καί είναι ανέκδοτα, 

έξ όσων τούλάχιστον γνωρίζω.
α. Τό πρώτον είναι ή άπό 8.2.1831 άναφορά προυχόντων κατοίκων τής 

Εδέσσης (Βοδενών) πρός τόν πρόξενον τής Ρωσίας εις τήν Θεσσαλονίκην 
"Αγγελον Μουστοξύδην, διά τής όποιας ζητείται ή μεσολάβησίς του προ- 
κειμένου να σωθή μία χριστιανή, ή όποια, καίτοι ήτο ήρραβωνιασμένη μέ 
τόν "Ελληνα Στογιάννον, ήρπάγη υπό ένός Τούρκου, Τσίν-Τσιήνες όνομα- 
ζομένου, μέ σκοπόν να έξισλαμισθή βιαίως. Ή Έλληνίς ήμύνετο σθεναρώς 
καί μόλις εύρήκε τήν εύκαιρίαν έδραπέτευσεν έκ τής οικίας τοϋ Όθωμανοΰ 
καί κατέφυγεν εις τόν μνηστήρα της, ό όποιος διά νά μή συλληφθή ήναγ- 
κάσθη νά γίνη κλέφτης εις τό σώμα τοϋ Καραμήτσου1. Κατά τόν Φεβρουά
ριον τοϋ 1831 ό ανωτέρω Στογιάννος μετά τήν δοθεΐσαν άμνηστίαν, έπέ- 
στρεψεν εις τήν γενέτειράν του μαζί μέ τήν άγαπημένην του, άλλά ό προα- 
ναφερθείς Τοΰρκος έπεχείρησε πάλιν νά τήν άρπάξη, διά τοϋτο ό Τοΰρκος 
πολιτικο-στρατιωτικός διοικητής τής έπαρχίας έστειλε τούς δύο Χριστια
νούς εις τόν διοικητήν τής Θεσσαλονίκης, διά νά άποφασίση έκείνος περί 
τής έλευθερίας τής κόρης. Κατόπιν τούτου οί ύπογράφοντες ζητοϋν μέ συγ
κινητικός, δραματικός καί παρακλητικός έκφράσεις τήν έπέμβασιν τοϋ 
Μουστοξύδου πλησίον τοϋ Τούρκου Βεζύρη, προκειμένου νά σωθή ή χρι- 
στιανή καί νά τεθή φραγμός είς τάς βαρβάρους διαθέσεις τών Τούρκων.

β. Τό δεύτερον έγγραφον είναι νεωτέρα, άπό 8.6.1833, άναφορά πρου
χόντων, κατοίκων τής Εδέσσης καί χωρίων της πρός τόν αυτόν "Αγγελον 
Μουστοξύδην, διά τήν αυτήν ύπόθεσιν. Έξ αύτής συμπεραίνομεν ότι ή προη- 
γουμένη άναφορά τών Ελλήνων δέν έφερεν άποτέλεσμα καί ότιένίκησενή 
αύθαιρεσία τοϋ Τούρκου άρπαγος, ό όποιος άπέκτησε τήν χριστιανήν. Συν
επείς τούτου ό άρραβωνιαστικός της Στογιάννος κατέφυγε πάλιν είς τά 
βουνά καί περί τά τέλη τοϋ ίδιου έτους (1831) κατήλθεν είς τήν Έδεσσαν

1. Βλ. περί τοΟ καπετάνιου τούτου Γεωργίου X. Χιονίδη, Ή έκστρατεία..., 
ε.ά., σ. 54, σημ. 3, έν τέλει.



"Εγγραφα τής ιστορίας τής Μακεδονίας κατά τήν τουρκοκρατίαν 113

μαζί μέ άλλους κλέφτες, έφόνευσε τον αύθάδη Τοΰρκον, έπήρε τήν άρραβω- 
νιαστικιάν του καί είσήλθεν είς τό ελεύθερον έλληνικόν έδαφος, γεγονός 
τό όποιον έβεβαίωσαν καί οί συνεργήσαντες κλέφτες δι’ έπιστολής των προς 
τον Τούρκον πρόκριτον τής Εδέσσης. Οί συγγενείς όμως τοΰ έκτελεσθέν- 
τος Τούρκου συνέλαβαν τον άδελφόν τής ώς άνω χριστιανής καί έπεδίωκαν 
να τον φονεύσουν, καίτοι ήτο οΰτος άμοιρος πάσης ένεργείας, άφοΰ άπό 
τετραετίας εύρίσκετο καί είργάζετο είς τήν έπαρχίαν των Σερρών. Διά τοϋτο 
έζητεΐτο ή μεσολάβησις τοΰ Μουστοξύδου, διά να σωθή ό νεαρός Έλλην

γ. Τό τρίτον έγγραφον είναι ή άπό 11.6.1833 νεωτέρα αναφορά άλλων 
προεστών καί κατοίκων τής Εδέσσης προς τον Μουστοξύδην, είς τήν όποιαν 
εκθέτουν καί οδτοι τα γεγονότα καί αίτοΰνται τήν έπέμβασίν του διά τήν 
σωτηρίαν τοϋ όμοδόξου των, ό όποιος έλέγετο Χρήστος. Προσθέτουν οί αί- 
τοϋντες ότι καί οί Τούρκοι προύχοντες τής Εδέσσης βιάζουν τόν δικαστήν 
τής πόλεως διά να έκδώση άπόφασιν θανατώσεως τοϋ Έλληνος. Διά τοϋτο 
έστειλαν τήν άναφοράν των, διά είδικοΰ απεσταλμένου των, ό όποιος έλέ
γετο Παναγιώτης καί θά τόν ένημέρωνε καί προφορικώς διά τήν όλην ύπό- 
θεσιν.

Τα έγγραφα ταΰτα είναι πολύ σημαντικά, διότι διασώζουν καί τάς ύπο- 
γραφάς-όνοματεπώνυμα πολλών προυχόντων τής πόλεως καί τών χωρίων τής 
’Εδέσσης, τούς όποιους δέν έγνωρίζαμεν κατά κανόνα μέχρι σήμερα, εξ άλ
λης πηγής. Δυστυχώς όμως πολλά έκ τούτων καί κυρίως τοϋ πρώτου έγ- 
γράφου είναι δυσανάγνωστα, διφορούμενα ή καί ακατάληπτα. ’Ιδιαιτέραν 
σημασίαν έχουν τά άναφερόμενα έπαγγέλματα καί αί συντεχνίαι («ρουφέ- 
τια») τής ’Εδέσσης, δεδομένου ότι τά έγγραφα ταΰτα είναι τά παλαιότερα 
σωζόμενα, είς τά όποια μνημονεύονται στοιχεία διά τήν επαγγελματικήν 
καί κοινοτικήν όργάνωσιν τής πόλεως1. ’Αξιοσημείωτος είναι καί ή μνη- 
μόνευσις είς τό δεύτερον έγγραφον τών προεστών τής Τσαρκόβγιανης (νΰν 
Κλεισοχωρίου), τοϋ Μεσημεριού, τοϋ Τεχόβου (νΰν Καρυδιάς) καί τοϋ Βλα- 
δόβου (νΰν Άγρας)1 2. Έτσι έχομεν χρησίμους πληροφορίας διά τήν κοινο
τικήν όργάνωσιν καί τής περιοχής ’Εδέσσης.

Άπαντα τά έγγραφα ταΰτα προέρχονται έξ άγοράς, φέρουν δέ άνω 
αριστερά τόν κοινόν άριθμόν 16.774 καί είναι γραμμένα καλλιγραφικώς 
υπό τής ιδίας χειρός, επί μονοφύλλου χάρτου, ευρισκομένου είς καλήν κατά
στασης πλήν τοΰ τοιούτου τοΰ πρώτου εγγράφου, ό όποιος φέρει όπήν.

1. Βλ. Κωνσταντίνου Γ. Σταλίδη, Οί συντεχνίες καί τά έπαγγέλματα 
στήν Έδεσσα τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, Έδεσσα 1974. Διά τήν άναφερομένην οίκο- 
γένειαν Τράπκου-Τρούπκου βλ. τ·οϋ ίδιου, Δημήτριος Τροΰπκος, ένας Έδεσσαΐος 
άγωνιστής τοϋ 1821, «Έδεσσαϊκά Χρονικά», τεϋχ. 5 (Μαΐου-Αύγούστου 1973), σ. 4-14.

2. Διά τά χωρία αυτά βλ. τήν εκδοσιν τής νομαρχίας Πέλλης «Στή χώρα τοϋ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου», [’Αθήναι] 1973, σ. 159-160, 145-146, 147-148 καί 146, άντιστοίσχως.
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Έχουν διαστάσεις 0,212x0,300 τό πρώτον, 0,22x0,32 το δεύτερον καί 
0,211x0,250 τό τρίτον. Φέρουν, τό μέν δεύτερον διαγραφήν μιας φράσεως, 
τό δέ τρίτον μίαν έπανάληψιν τοϋ ίδιου ρήματος.

δ. Τό τέταρτον έγγραφον είναι άντίγραφον έπιστολής, ή όποια έστάλη 
έκ Γιανιτσών κατά τήν 8ην ’Απριλίου 1859, και όπου φέρεται ύπογράφων 
ό μητροπολίτης Βοδενών (’Εδέσσης) Νικόδημος1 Κωνσταντινίδης (1859- 
1870). Είναι άγνωστον προς ποιον άπηυθύνετο αυτή, τελικός όμως παραλή
πτης τοϋ αντιγράφου θά ήτσ ό "Αγγελος Μουστοξύδης, προς τόν όποιον 
έστάλησαν άλλαι δέκα όκτώ έπιστολαί έτέρων επισκόπων καί μητροπολι
τών, μετά τών όποιων συνηριθμήθη καί ή επιστολή αυτή (γενικός αριθμός 
16.775 καί ειδικός άριθμός 17).

Διά τής έπιστολής ταύτης εξιστορείται ή έξής ενδιαφέρουσα υπόθεσις: 
Κατά τήν νύκτα τής 31ης Μαρτίου 1859, ήμέραν Τρίτην, εις ’Αλβανός, 
όνομαζόμενος Άπτουρομάνης, ό όποιος ήτο έμπιστος άνθρωπος τού σερδά- 
ρη, δηλαδή τοϋ άρχηγοΰ τών γενιτσάρων, μετέβη εις τό χωρίον Κασσαλάρι 
(δηλαδή είς τό Κισσαλάρ, τό όποιον μετωνομάσθη υστέρα εις Μανδαραί καί 
κατόπιν είς Άχλαδοχώρι, όπως λέγεται καί τώρα), είσήλθεν είς τήν οικίαν 
ενός χριστιανού, τόν έφόνευσε καί έπήρε τήν Ιόχρονον κόρην του, τήν μετέ- 
φερεν είς ενα άλλο χωρίον Βλάχων καί υστέρα έξηφανίσθη μέν ό ίδιος, τήν 
Έλληνίδα όμως παρέλαβεν ό σερδάρης καί τήν εφερεν είς τά Γιανιτσά, 
όπου τήν ένεφάνισεν ένώπιον τών τουρκικών άρχών, ίσχυριζόμενος ότι 
έδέχθη ή χριστιανή νά άλλαξοπιστήση, αλλά ή κόρη έρωτηθεΐσα ήρνή- 
θη. Έν συνεχεία άπεφασίσθη νά σταλή αυτή είς τόν θρησκευτικόν ήγέτην 
τών Τούρκων (ίμάμην). Μετά πολλά ήναγκάσθη ή Έλληνίς νά εϊπή («μέ 
ήμισυ στόμα») ότι δέχεται νά άλλαξοπιστήση καί κατόπιν τούτου μετεφέρθη 
είς τήν οικίαν τοϋ ιμάμη. Ό σερδάρης ίσχυρίσθη ότι ό άνωτέρω ’Αλβανός 
δέν ήτο πλέον άνθρωπός του, καθ’ όσον τόν εΐχεν απολύσει τήν προηγουμέ- 
νην ήμέραν καί συνεπώς δέν ηύθύνετο διά τάς πράξεις του. Τήν έπομένην ό 
δολοφόνος έξήλθε τής οικίας τοϋ μουδίρη (δηλαδή τοϋ δημάρχου), τόν 
κατεδίωξαν δήθεν, άλλά δέν τόν έπρόφθασαν. Ό μητροπολίτης έζήτησεν 
από τόν Τοϋρκον ίεροδικαστήν νά τοϋ στείλη τήν κόρην διά μίαν ώραν, προ- 
κειμένου νά σχηματίση ιδίαν άντίληψιν περί τών προθέσεων της, άλλά ούτος 
άπήντησεν ότι δέν δύναται νά πράξη τοϋτο, διότι φοβείται ότι θά τήν κλέψη 
πάλιν ό δολοφόνος, έζήτησε δέ μάλιστα προθεσμίαν έννέα ήμερών, καί τοϋτο 
προφανώς διά νά ύπάρξη ό κατάλληλος χρόνος νά μεταπεισθή αΰτη. Κατά

1. Βλ. Γεωργίου Τουσίμη, Επισκοπικός κατάλογος μητροπόλεως Εδέσσης, 
«Έδεσσαϊκά Χρονικά», τεΟχ. 2 (1972), σ. 5-17 καί δή σ. 15. Πρβλ. καί Κωνσταντί
νου Γ. Σταλίδη, Οί συντεχνίες..., σ. 44, 45, 50 καί 130, όπου (σημ. 126 τής σ. 44) 
άναγγέλλεται ή εκδοσις μονογραφίας διά τόν Νικόδημον.
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τήν 8ην ’Απριλίου ή κόρη έπρόκειτο να άποσταλή είς τήν Θεσσαλονίκην, 
χωρίς τον φονέα, διότι τελικός δεν συνελήφθη οδτος. Ή μήτηρ τής χρι- 
στιανής εμενεν εις τήν οικίαν της φοβισμένη, διότι τήν ήπείλησαν ότι, εάν 
κινήση δικαστικόν άγώνα, θά εχη τήν τύχην τοϋ άνδρός της. Κατόπιν των 
ανωτέρω ήτεϊτο ή παρέμβασις του παραλήπτου τής επιστολής πλησίον τοϋ 
διοικητοϋ τής Θεσσαλονίκης, ό όποιος καί έζήτησε τήν ύποβληθεϊσαν εκθε- 
σιν τοϋ μητροπολίτου.

Τό έγγραφον είναι γραμμένον καλλιγραφικώς εις δίφυλλον, στιλπνόν, 
λεπτόν χάρτην, διαστάσεων 0,217x0,270. Είς τό άνω (άριστερόν) μέρος 
τούτου υπάρχει ήέξής σημείωσις: «Ίσον καί/ άπαράλακτον/εκ τοϋ γράμμα
τος/τοϋ άγίου Βοδινών προς/τήν Ίεράν Μητρόπολιν», έκταύτης δέ συνάγε
ται οτι, πιθανόν, άπηυθύνετο τό πρωτότυπον προς τόν μητροπολίτην Θεσ
σαλονίκης, ούτος δέ διεβίβασεν άντίγραφον προς τόν Άγγελον Μουστο- 
ξύδην, διά νά προσφέρη τάς καλάς υπηρεσίας του.

Τό άντίγραφον τοϋτο είναι χαρακτηριστικόν δείγμα έντελως άνορθο- 
γράφου άντιγραφέως, ό όποιος υπήρξε μοναδικός είς παραναγνώσεις καί εις 
άφαντάστους βαρβαρισμούς, γραμματικούς καί συντακτικούς, οί όποιοι θά 
έξέπλητταν ακόμη καί όσους επιδιώκουν έπίτηδες νά κατασκευάσουν, τε- 
τεχνητώς καί ένσυνειδήτως, παρόμοια κείμενα διά λόγους άστειότητος ή 
δι’ άλλους σκοπούς. Δι’ αύτό καί δημοσιεύεται ως εχει, καίτοι τοιουτοτρό
πως καθίσταται συχνά δυσχερής ή κατανόησις των γραφομένων καί θά ήτο 
άλλως επιβεβλημένη καί επιτρεπτή ή διόρθωσις (άποκατάστασις) τούτου.

γ. Τό κείμενον των έγγράφων

1
Τήν ύμετέραν εκλαμπρότητα, ανθέντα καί Κόνσολα τής κραταιοτάτης 

Βασιλείας ρωσιών, δονλικώς προσκννοϋμεν.

Τή: 8 φευρουαρί(ον): 1831: Βοδενά
και διά τοϋ ταπεινόν μας εμφανιζόμεθα δονλικώς τή εκλαμπρότητί σας, 

άναφέροντες περί μιας άθλιας χριστιανής κόρης, νομίμου γνναικός τοϋ εκεί 
στογιάννον, ήτις ονσα πέρνσν άοραβωνιασμένη, δι αυτόν, κάποιος διεστραμ
μένος και γιαραμάζης τονρκος, ’ Ισίν(...) λεγόμενος, με άλλους τρεις όμοιους του 
οπαδούς, διά νυκτός επάτησε τό σπήτι, και τήν ήρπασαν ληστρι[κώς] [κ]αι 
βιαίως, δέσαντες τους γονείς αυτής, και έφυγαν με αυτήν με σκοπόν, τυραννι- 
κώς νά τήν τουρκεύση [και] νά τήν λάβη γυναΐκά του ή δε άθλια κόρη σώφρων 
οϋσα, καί καλή χριστιανή, δεν έστρεξεν οϋτε νά άκονση τοιοϋτον λόγον, με 
δλον όπου τήν επαίδευσαν ελεεινώς, τήν έδηραν, τήν εκρεμοϋσαν, τά μαλλία
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της, κατεξερίζωσαν, μαρτύριαν φοβερόν την 'έκαναν, καί πάλιν ή σώφρων δεν 
'έκλινεν ε'ις τα κακά των θελήματα, άλλ' εμεινεν είς την πίστιν της στερεά και 
άσάλεντος. καί μίαν ημέραν λοιπόν, εύρίσκουσα άρμώδιον καιρόν, έφυγεν ε’ις 
τον ρηθέντα άρραβωνιαστικόν της, δστις ύστερον ήκολούθησεν τον καρά Μή- 
τζιον, φοβούμενος να μην τον φονεύση ό Τούρκος, προχθές λοιπόν, δίδοντας 
ράγι ο ρηθε'ις στογιάννος, ώς καί οι λοιποί, κατά το υψηλόν φερμάνι, ευθύς ό 
Τούρκος πάλιν, ώς λυσσασμένος λύκος έτρεξεν, να την άρπάξη τυραννικός· 
διά τούτο καί ό ζαμπήτης μας προχθές, 'έστειλε την κόρην, δμοϋ με τον στο- 
γιάννον προς τον Βεζύρην, διά νά κάνη αυτός εκεί την άπόφασιν τής ελευθε
ρίας. ημείς δε άκούοντες την μεγάλην σας προθυμίαν, καί επαινετήν ζέσιν, 
όπου επεδείξατε, ελευθερώνωντες πολλάς ψυχάς, εϊχαμεν καλάς ελπίδας, δτι 
ευθύς, με την δύναμίν σας, νά λάβη ή άθλια την ελευθερίαν της. τώρα λοιπόν 
βλέποντες τόν Τούρκον πάλιν νά την σύρη όπίσω, δλοι εκστατικοί ειμεθα καί 
εδάκρυσαν πολλών οι οφθαλμοί, στοχαζόμενοι την μεγάλην αδικίαν, καί τά δσα 
μαρτυρικά πάθη έπαθε, καί δεν είναι κανείς νά την γλυτώση άπό τόν άδικον 
εκείνον, καί τώρα πάλιν χειρότερα την παιδεύει, με τό νά ήναι εις την πίστιν 
της αμετάβλητος, καί αν κερδήση αυτός τούτον τόν άδικον καί κακόν του σκο
πόν, είς ημάς δεν θέλει μείνει ζωή πλέον, εγινεν όδός, εχάσαμεν τήν νπόληψιν, 
εις τό εξής πλέον δεν θέλομεν εΐσθαι πατέρες των τέκνων μας. διά τούτο λοιπόν 
δλοι μας μικροί καί μεγάλοι προστρέχομεν δακρυρρόως τή ύμετέρα έκλαμπρό- 
τητι, καί παρακαλοϋμεν, διά τό όνομα τού θεού, νά σταθήτε με δλην σας τήν 
δύναμιν, ώς σάς φωτίση, ό άγιος θεός, νά ελευθερωθή ή άθλια, καί αυτό τό ψυχι
κόν θέλει είναι Κωρωνίς, όλων των λοιπών άνδραγαθημάτων σας καί ημείς 
θέλομεν τό κηρύττει αιωνίως· έχετε πρός τούτοις καί τόν παρά κυρί(ου) μισθόν 
εκατονταπλασίονα. σνμφερώτερον είναι καί τού ρηθέντος τούρκον ή ζωή νά 
σηκωθή, άκόμη πολλούς χριστιανούς έχει νά άφανίση επειδή πολλών τό πράγμα 
έκλεψεν, πολλούς με τουφέκι γιαραλάδισεν, καί αν μείνη πάλιν, τά χειρότερα 
έχει νά κάνη, καί άπό τόν άνθρωπόν μας εκ στόματος πληροφορείσθε καλλή- 
τερα καί ξαναπροσκυνώντες μένωμεν.

τής εκλαμπρότητός σας 
ελάχιστοι δούλοι

ήτζο πάονδε( ; )
γάτζο παπά μανόλη κοτζαπασι
μανόλη καλπάηκα τραντζα( ;) δουμητζα δημητρη
μίτρε Παπαζήσι(;) κηρό χρηστό το μητρη

δούμου τράπκο μπουτζήν δήμου κρουτζη
γάτζο σούμκη σταμάτη σήμη(;) κοσταντι (...) κοϋζε
δήμου πετκο τάση δήμου μίτρας (...) ποτζιν καρα
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Τηνάς κράστε δημήτρη στογιάννος δήμο λονγο ναστι στιτου κιτζου(...) 
νάνο γιαννο Χ(ατζή) Θανάσης Δήμου

μήτρης μπηνάρη.
Θανάσης γιάννου 

άγγελάκης

2
’Εκλαμπρότατε Κόνσουλα τής κραταιοτάτης 'Ρωσικής Βασιλείας, τήν 

λαμπρόν καί μεγαλοπρεπή εύγένειάν σας δουλοπρεπώς προσκυνονμεν.
’Ακαταπαύστως τον παντοδύναμον θεόν παρακαλοϋμεν, διά νά σκέπη 

καί νά φυλάττη τήν εύγενείαν σας με υγείαν πολυχρόνιον, με αλλεπάλληλον 
ευδαιμονίαν εις δλας τάς ημέρας τής ζωής σας καί τον πόθον σας. άμήν. καί 
μετά τάς δουλικός μας προσκυνήσεις ερχόμεθα νά άναφέρωμεν εις τήν ευγέ
νειαν σας διά μίαν άδικον καί θανατηφόρον κρίσιν, ή όποια κατ’ αντάς γίνεται 
παρά του εκεϊσε ' 1ί(γε)μώνος. προς ενός καί ήμισν ήδη χρόνον εθανατώθη 
εδώ εν Βοδενοΐς άπά τους κλέπτας διά νυκτός εις το όσπήτιόν του, κάποιος κακό
τροπος Τούρκος Ίσιήνες ονομαζόμενος, δι αιτίαν οπού εΐχεν άρπάξη δυναστι
κοί ς τήν άρραβωνιαστικήν ενός κλέπτου, (αγκαλά καί είστε πληροφορημένοι 
περί ταύτης τής ύποθέσεως). δ κλέπτης λοιπόν θέλων νά εκδικηθή τήν άδικον 
αυτήν πράξιν διά νυκτός επάτησε το όσπήτιόν τον Τούρκου μαζύ με άλλους 
κλέπτας οπαδούς του, φονεύωντας Τούρκον, επήρε τήν άρραβωνιαστικήν τον, 
καί εφνγεν εις τήν 'Ελλάδα. καθώς καί οι ίδιοι κλέπται εμμαρτύρησαν τήν 
πράξιν αυτήν, γράφοντες προς τον τότε άγιάννην μας. τιάρα δε οι συγγενείς τού 
φονευθέντος Τούρκου κακία φερόμενοι με κάθε τρόπον πασχίζουν διά νά φο- 
νεύσουν άδικα τον αδελφόν τής κόρης ο όποιος είναι πάντη αμέτοχος δ δυστυ
χής ταύτης τής ύποθέσεως, καί μάλιστα εις καιρόν οπού είναι περίπου από 
τεσσάρους χρόνους, οπού δουλεύει εις τον καζάν Σερρών, δθεν μετά θεόν υπό 
τήν σκέπην Σας προστρέχομεν, ώς παντοτεινός υπερασπιστής των χριστια
νών νά λάβητε τήν ευσπλαχνίαν καί τώρα διά νά μή φονενθή ένας τοιοϋτος 
νέος άδικα, καί τον κύριον εξάπαντως έξετε μισθαποδότην. ταϋτα μεν επί τού 
παρόντος δουλικώς, οί δε χρόνοι τής εύγενείας σας εϊησαν θεόθεν πανευτυχείς 
καί πανενφρόσυνοι. 1833 Ίουνί(ου) 8 Βοδενά

Τής άξιοπροσκυνήτου ήμ'ιν εκλαμπρότητος ύποκλινέστατοι.

Τράπκος Χρήστου οτουαγι(ου): βοδενών επήτροπος γεώργιος. ράπτης,

προεστούς
γάτζος άπό μεσημέρι 
γάτζος άπό Τέχονβου

Χ(ατζή) Θανάσης κουτζιάμπασης 
τζαρκόβγιανης
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Κωνσταντίνος πόόους κοτζιάμπασης 
δημήτρης ρηζου μπακάλης 
καί λιπή τον ρουφετίου.

μποζϊνος άπό Βλάδοβον 
δημητρις κοτζαμπάσης

κονσταντινος πεγιου 
ϊτζης πότζης ράπτης

3
5Εκλαμπρότατε αύθέντα, καί Κόνσωλα της κροταιωτάτης Βασιλείας 

Ρωσιών, κύριε Μουστοξίδι ό την λαμπρόν καί μεγαλοπρεπή ευγένειαν σας, 
δουλικώς προσκυνώμεν, παν αίσιον καί καταθύμιον ύμϊν, άνωθεν εξαιτούμενοι.

ή φιλοκαγαθία σας εδωσεν φήμην εις πολλούς, όπου άκαταπαύστως άπο- 
δεικνύεται προς τον χριστώνυμον λαόν, υπερασπιζόμενος, κάθε άνθρωπον, 
αδίκως καί παραλόγως κατατρεχόμενον. αυτή λοιπόν ή φήμη θαρρύνει και ημάς 
τούς δούλους σας να προσπέσωμεν προς την ύμετέραν εκλαμπρότητα, νά ζητή- 
σωμεν ύπεράσπησιν καί βοήθειαν εις την έξης νπόθεσίν μας, ήτις αποβλέπει 
εις ευτελή άφανισμόν μας, αν καί σάς είναι γνωστή, όμως διά καλλητέραν πλη
ροφορίαν, λαμβάνομεν το θάρρος νά την ξανααναφέρωμεν κάποιος νέος συμ
πατριώτης μας Χρήστος ονομαζόμενος, όστις εφέρθη δέσμιος αυτόν προς τον 
r Ηγεμώνα, όπου κατ’ αυτού ψευδόμαρτυροϋσι κακότροποι Τούρκοι, λέγοντες 
ότι αυτός τάχα νά εφόνευσεν τον προ ένα ήμισυ χρόνον φονενθέντα Τούρκον 
εδώ εις Βοδενά. άλλ’ ημείς όλοι οί νπογραφόμενοι δούλοι σας, μαρτνροϋμεν 
φιλαλήθως καί καθαρά) τφ συνειδότι, ότι αυτός ό φονευθείς Τούρκος, γιερε- 
μάζης ών καί κακότροπος, μαζύ με άλλους οπαδούς όμοιους του τούς νϋν ντα- 
βατζήδες, ήρπασε, διά νυκτός, μίαν κόρην άπο ένα χωρίον δυναστικώς, ή όποια 
ή τον άρραβωνιαστική ενός κλέπτου, όπου περιήρχετο με τον καρά Μήτζιον 
δ δέ κλέπτης εκείνος, θέλωντας νά κάνη την εκδίκησιν κατά τοϋ εχθρού του, 
εν ταυτω νά έλευθερώση καί την άρραβωνιαστικήν του διά νυκτός με άλλους 
κλέπτας εμπήκεν εις τό όσπήτιον τοϋ Τούρκου, καί αυτόν εφόνευσε, καί την 
άρραβωνιαστικήν του επήρεν, καί έφνγεν εις την 'Ελλάδα άγνωστος, αυτός δ 
ρηθείς νέος λοιπόν, όστις είναι αδελφός τής ρηθείσης κόρης, δπού εφέρθη δέ
σμιος, καί δπού με τάς ψευδομαρτυρίας καί ίλιάμια, κακία φερόμενοι θέλουν 
νά τόν καταδικάσουν εις θάνατον, έχει τεσσάρους χρόνους, οπού λείπει διατρί- 
βωντας δ άθλιος, εις τά πέριξ των Σερρών, είναι άθωος δ ταλαίπωρος, καί τής 
πράξεως ταύτης πάντη αμέτοχος· καί μάλιστα αυτοί οί νταβατζήδες τούρκοι, 
δπού τόν κατατρέχουν είναι συγγενείς καί συμπράκτωρες εκείνου τοϋ Τούρ
κου, μπατακτζήδες καί κακότροποι άνθρωποι· οί εδικοί μας εδώ Τούρκοι: 
ήγουν οί προύχοντες έχοντες κακήν καρδίαν εναντίον τοϋ Χριστιανισμού, καί 
ίλάμια εύγάζοντες κατά την θέλησίν των, βιάζοντες τόν κριτήν, καί δ σκοπός 
τους αποβλέπει, όχι μόνον νά θανατώσουν τόν ρηθέντα άθώον νέον, άλλα με
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αυτόν τον μαντέν, καί άλλων πολλών όσπήτια να σβύσονν, καθώς επληροφο- 
ρήθημεν, διά να αναπαύσουν την κακίαν των, επειδή πολλά καθ’ ημών μαγει
ρεύουν κρυφίως, πααχίζοντες με κάθε τρόπον, και να αφανίσουν καί πολλούς 
εξ’ ημών, και διά στόματος πληροφορεΐσθε καλλήτερα οπό τον κύριον Πανα
γιώτην, αυτός ήξεύρει το χάλι μας, καί τήν έχθραν όποϋ τρέφουν καθ’ ημών, 
οι εδώ αγάδες μας. δθεν λοιπόν προστρέχομεν προς τήν ύμετέραν εκλαμπρό
τητα, και παρακαλοϋμεν θερμώς, νά άποδείξητε και προς ημάς τήν φιλοκαγα- 
θίαν σας, ώς φιλάνθρωπος, και καλός υπερασπιστής τον Χριστωνύμου λαοϋ, 
επειδή μετά θεάν δεν εχομεν εις ποιον άλλον νά προσπέσωμεν, ε’ι μή προς τήν 
φιλοκαγαθίαν σας, καί εϊμεθα ευέλπιδες, άτι δεν θέλετε άπορρίψει τάς δουλικός 
προσκυνήσεις, και παρακαλέσεις μας. καί παρά θεόν έξητε τήν μισθαποδοσίαν, 
καί ημείς μένομεν παντοτινοί χαιρ ντονβατζήδες σας.

Π(a)π(a) Χριστόφορος άρχιμανδρίτης 
γεώργιος επήτροπος τον 
άγί(ον) βοδενών.
Π(α(π)α) δημήτριος 
τράπκος προεστώς. 
ντούμτζης μπονσκου 
Χ(ατζη): νικόλαος Χ(ατζή): άναστα- 

σί( ον )
δημήτρις Χ(ατζη):πέγιου 
προηος προτομάστορος 
νούσκας κοτσους

Τή: 11- Ιουνί(ον): 1833: Βοδενά 
Τής νμετέρας εκλαμπρότητας 
νποκλινεις Δούλοι 
Βοδενίται.
Χ(ατζη): Θανάσης Δήμου, 
νούσκα κότζου. 
διμήτρις ρίξου.
Χ(ατζη): άναστάσης καί οί- 
επίλοιποι δοϋλοί σας.

4
Τήν ύμετέραν Πανοσιολογιώτητα εκ ψυχής άσπάζομαι ταπινώς εύχομαι.

Φθάσας εις γιανιτζά κατά διαταγήν τής νψυλότητός του ερεύνεισα επλν- 
ροφορίθην θητικώς τά περί τής ύποθέσεως τοϋ φονευθέντ[ος] πατρός καί τής 
άρπαγήσεως τής κόρης του ίδοϋ ή άκρνβρώς εκθυσις. τήν παρελθονσαν τρίτην 
εσπέρας ήτι κατά τήν νύκτα τής: 31 — Μαρτίου: άνθρωπος τοϋ κυρ σερδάρι 
όνόματι άπτονραμάνης άλβανός επήγε εις χωρίον κασσαλάρι ήπάτησε μίαν 
οικίαν ενός χριστιανού καί εκλεψεν μίαν κόρην ετών: 16' εί,ς τήν αυλήν τής 
οικίας επρόφθασε ό πατήρ καί επιδί άντέστη ό τούρκος τον εκτίπησε καί τον 
εφόνευσε τήν αυτήν στιγμήν παρέλαβεν ενεξίς τήν κόρην καί τήν μετέφερον εις 
εν έτερον χωρίον βλάχων καί εδραπεύδησεν τήν αυτήν στιγμήν επρόφθασε ό 
ίδιος κυρ σερδάρις καί παραλαβόν τήν κόρην εφερεν εις το μετζλίση των για- 
νιτζών λέγων άτι αυτή δέχεθη τον ισλαμισμόν ή κόρη έρωτηθήσα άρνίθη καί 
μετά αρκετήν φιλονίκησαν άπεφασύσθη νά σταλή ή κόρη εις τον Ιμάμη κατά 
πρότασιν δε τοϋ Δημητρίου παρεδέχθησαν νά σταλή είς τήν οικίαν τοϋ ίερέος
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μόλον δτι δέν την άπέστειλαν άλα την αφηκαν είς τον Ιδιον μαχκιμε εκτνθεμέ- 
νην είς τάς άπυλάς καί φοβερισμονς πολλόν και διά τούτον πάλιν παρουσιάσθη 
ζντιθήσα παρά τον κρυτοϋ τοΰ πληροφοριθέντος διά τον είς το ούς αντώ γενο- 
μένων είδήσεον δτι ή κόρι κατηπείσθι να δεχθή τον ίσλαμησμόν καί είποϋσα 

σ. 2 με η μιαν στόμα δτι δέχεται, εστάλη είς την οικίαν τοϋ ήμάμι / καί εκεί 
μένας μέχρι τής σήμερον—περί τον φωνέως ονδένα λόγον ησαν, διότι ό Κήρ 
σερδάρης είπεν δτι δεν τον γνώριζε διά άνθρωπο του επειδή καί την προτη- 
ραίαν τοϋ φόνου τον είχεν άπολέσει εκ τής ύπερεσίας τον καί κατά συνέπειαν 
τούτων εξ ήλθεν δήθεν τής εγγνήσεως είν είχε δεδομενειν περί αυτόν εντοσούτω 
δ φονεϋς τίν τετάρτην παρήλθεν από τοϋ κονάκι τοϋ Μουδείρι καί δ ίο μεν σεϊ- 
μένιδες τον κατά δίωξαν, άλλα δεν τον εφθασαν ψες τήν νύκτα διά τον άνθρωπον 
μον εΐπον είς τον Κριτήν, αν εμπιστεύεται νά μι άποστήλη διά μίαν ώραν τήν 
κόρην, άλλ’ ή Σοφολογιότης του μ οι άπήντησεν, δτι δεν δύναται Να κάμη το 
τοιοντον διότι φοβείται μήπως ό φονεϋς πάλιν τήν κλέψει διότι υπονοεί δτι 
ενταϋθα είναι κρυμμένος (ίσως εύρίσκεται είς τήν οικίαν τοϋ ιμάμη προς διδα
σκαλίαν ίσχνροτέραν) το δε νά μήν ίδοποιήθει ή νψηλότις του εν διαστήματι 
ενέα ήμερων, τοϋτο δλον γέγονει ϊνα δοθή καιρός καί καταπεισθή ή κόρη ήτις 
καί ενώπιον τοϋ μετζλησίου κατείχετο από Πανικόν φόβον καί ποταμήδον δά
κρυα έχυνε διά τον φόνον τοϋ Πατρός της καί λόγους ασαφείς 'έδιδε προς άπάν- 
τησιν είς τους εροτούντας—<5ιά ψεσινήν άπάντησίν μου φρονώ δτι σήμερον άπό 
στέλλεται ή κόρη είς τήν Θεσσαλονίκην προς τήν ύψηλότητά του, ούχί δε καί ο 
φονεϋς διότι δεν σννελήφθη μολονότι τήν άργηταν τής άπόστολής τής κόρις 
θέλουν δικαιώσω διά το δτι εζήτουν νά σνλλάβονν καί τον Γαμβρόν ή μήτηρ 
τής κόρις μένει κατάκλειστος είς τήν οικίαν, τις διότι άπειλήθη δτι αν κάμη 
άγογήν θέλει παθει τα ίδια παρά τοϋ φονέως ταϋτα πάντα παρακαλώ νά τα 

α. 3 εκθέσετε προς τήν / ύψλοτητά του, διότι ώς γινώσκετε ρητώς άπήτησε πάρ 
έμοϋ τήν τοι αυτήν έκθεσιν καί δπους ορισμός τής νψυλότητός του αν ευ ετέρου 
διάτελώ.

1859: Απριλλίυυ: 8: Γιανιιζά.

Τής περισποϋδαστόν μοι — θερμός προς θεόν ευχέτης καί ολοπρόθυμος.
Πανοσιολογιότητός τις. f ό Βοδηνών Νικόδημος

8. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Νομίζω ότι τα έγγραφα τής παρούσης συλλογής έδωσαν τήν ευκαιρίαν 
είς τον άναγνώστην διά μίαν πρόχειρον άξιολόγησιν τής προσφοράς του 
φιλοπάτριδος Έλληνος προξένου τής Ρωσίας είς τήν Θεσσαλονίκην, δη
λαδή τοβ ’Αγγέλου Μουστοξύδου, ό όποιος, δικαιώνων πλήρως καί κατά 
κυριολεξίαν το βαπτιστικόν, κύριον όνομά του, διεδραμάτισε λίαν έπιτυχάς
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καί έθνωφελώς τον ρόλον τοβ φύλακος άγγέλου καί προστάτου των ύποδού- 
λων Μακεδόνων καί των Ελλήνων γενικώτερα.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι ή έργασία μου αύτή θά άποτελέση τήν αφορμήν 
διά τήν σύνθεσιν καί έκδοσιν μιας διεξοδικής καί πλήρους μονογραφίας, ή 
όποια θά κατατείνη εις τό νά άποδείξη τήν σημασίαν τής ευεργετικής δρά- 
σεως είς τήν Μακεδονίαν του άξιολόγου τούτου ανθρώπου καί πατριώτου. 
Προς τόν σκοπόν τούτον θά δημοσιεύσω καί άλλα έγγραφα είς τήν δευτέ- 
ραν συλλογήν μου.

Πάντως, διά νά κατανοηθή τό ύπάρχον σχετικόν κενόν, άρκει, νομί
ζω, νά σημειωθή ότι περί τούτου δεν δημοσιεύεται ουδέ μικρόν λήμμα είς 
τάς έλληνικάς έγκυκλοπαιδείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

RÉSUMÉ

George Ch. Chionidis, Documents concernant l’histoire de la 
Macédoine pendant l’occupation tureque. Première Collection.

Une collection des documents (19 en nombre), concernant l’histoire de 
la Macédoine et provenant de la Section des Manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale d’Athènes et des Archives de la Société Historique et Ethnologique 
de Grèce, est publiée pour la première fois, dans la présente étude.

L’étude est divisé en sept parties.
Après une Préface (le partie), la 2e partie comprend cinq documents, 

concernant la Colonie des Combattants Macédoniens de Nea Pella à Atalanti,
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fondée par les réfugiés combattants du 1821. Ces documents, pucliés avec une 
introduction et commentaires, sont: I) Acte de 20.8.1845, signé par les Com
battants Macédoniens, après la permission donnée par le Gouvernement pour 
Sélection des autorités de leur Commune. 2) Pétition (d. le 26.1.1860) du com
battant de Thessaloniki Ioannis Michael, s’adressant au Comité, pour son 
enregistrement dans cette Commune. 3) Pétition semblable, de 25.5.1846 du 
Combattant de Veria George Sterghiou. 4) Lettre de Venise du Macédonien ex 
Archevêque de Dalmatie, Albanie et Istria Venedicte Kralidis (d. le 10.3.1846), 
par laquelle il informe son déstinataire à Athènes Andronikos Paikos, qu’il 
fait don à la Colonie ci-dessus de toute sa bibliothèque. 5) Le 5e document a 
le même contenu.

Dans la 3e partie sont publiés cinq documents, soit trois lettres du Géné
ral Yero-Karatassos (1823), une du Commandant Démétrius (Tsamis) Kara- 
tassos (1831) et une du Capitaine Diamantis Nikolaou-Olympios (1846).

Dans la 4e partie trois documents sont publiés, soit : une pétition du Com
battant de Naoussa Chrissafis Anastassiou, s’adressant au Comité des Com
battants (1865) et dans laquelle il raconte ses vicissitudes et demande une aide 
financière, une pétition de Grammatiki veuve du Combattant Lambros Adam 
ou Zorbas Kassandrinos et de la fille du Combattant Demos Karidas (1865), 
même contenu avec un certificat.

Dans la 5e partie, une lettre-récepissé est publiée, de Anastassios Mano- 
lis (1755) de Edessa, pour la réception des biens de Archimandrite de Naoussa 
Parthenios, mort à Kastoria.

Dans la 6e partie est publié un document adressé (1831) par douze Capi
taines de vaisseaux grecs aux Consuls de la Russie, de la France et de l’Angle
terre, à Thessaloniki, pour éclaircir les évènements intervenus entre leurs é- 
quipages, pendant le Dimanche de Pâques.

La 7e partie comprend quatre lettres : trois des «Démogerontes» de Edes
sa (1831 et 1833)au Consul de la Russie à Thessaloniki Ange Moustoxidès, sur 
la conversion par force à l’islamisme d’une jeune fille, Grecque-Orthodoxe 
et une du Métropolitain de Edessa Nikodimos (1859), de Yianitsa, sur la 
conversion par force d’une autre chrétienne.
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