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ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟ - ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

Α'. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ό Αναστάσιος (Γέρο-) Καρατάσος είναι ό Μακεδών στρατηγός τοδ 
1821, ό όποιος, άφοδέπολέμησεν άνδρείως διάτήνάπελευθέρωσιντής περιο
χής Ναούσης - Βέροιας καί έθυσίασεν εις τον κοινόν άγώνα τήν σύζυγόν του, 
υιούς καί τάς θυγατέρας του, κατήλθε μετά του Γάτσου, Διαμαντή καί των 
άλλων συμπολεμιστών του εις τήν ύπόλοιπον άγωνιζομένην Ελλάδα, έλαβε 
μέρος εις πλείστας μάχας τής Στερεός, τής Θεσσαλίας, τής Εύβοιας, των 
Νήσων, τής Πελοποννήσου, κλπ. καί εν γένει προσέφερεν όσα ολίγοι άρ- 
χηγοί τοδ 1821. Έν τούτοις ή συμβολή τούτου δέν έχει άξιολογηθή ακόμη 
πρεπόντως, πλεΐστα δέ στοιχεία τής ζωής καί τής δράσεώς του παραμένουν 
σκοτεινά, μέ άποτέλεσμα νά λέγωνται καί νά γράφωνται πολλάκις άνακρί- 
βειαι καί υπό γνωστών συγγραφέων1. Είναι συνεπώς άπαραίτητον νά βιο- 
γραφηθή ό διαπρεπής ούτος ήγέτης τής Έπαναστάσεως1 2.

1. Οϋτω π.χ. όΣπ. Λάμπρος, Μικταί σελίδες, Άθήναι 1905, σ. 83, γράφει: 
«Συγκροτοϋνται δ’ έπειτα έπί της μεγάλης έπαναστάσεως ή Εθνική δρδσις τής Μακεδο
νίας διά τών θυσιών καί των άθλων τής Κασσάνδρας καί τής Νιαούσης καί τής γενναιό- 
τητος του Καρατάσσου καί του Γάτσου, τοϋ Χάψα καί του Δουμπιώτη, τοδ ’Εμμανουήλ 
Παπά καί τοϋ Δημητρίου Σταγειρίτου, τοϋ Ζαφειράκη καί τοϋ Τάσσου...», ωσάν νά ήτο 
άλλος ό Καρατάσος καί άλλος ό Τάσος, λάθος εις το όποιον ΰπέπεσαν καί έτεροι συγ
γραφείς, ώς γράφει ό Ν. Φ ι λ ι π π ί δ η ς, Ή Έπανάστασις καί ή καταστροφή τής Ναού
σης, ιστορική πραγματεία άναγνωσθεϊσα έν τώ φιλολογικό συλλόγω «Παρνασσός», τή 
27 ’Απριλίου 1879, Άθήνησι 1881, σ. 35. ’Αλλά καί ό Γ. Μ ό δ η ς, Ό Μακεδονικός άγων 
καί ή νεώτερη μακεδονική ιστορία, Θεσσαλονίκη 1967 (εκδοσις Ε.Μ.Σ.), σ. 81, 86, 96, 97 
καί 104, ακολουθών τον Ντουσιάν Πόποβιτς, αναφέρει ότι ό Γέρο - Καρατάσος 
έλέγετο Δημήτριος καί αμφιβάλλει διά τον γνωστόν τόπον καί χρόνον τοϋ θανάτου τού
του, ώστε νά χρειασθή νά τώ διευκρινήση σχετικώς ταϋτα ό καθηγητής Μ. Λάσκαρις, 
εις τάς γνώσεις τοϋ όποιου προσέφυγε.

2. Βιογραφίαν τοϋ Καρατάσου προανήγγειλεν ό Ν. Γ. Φιλιππίδης, έ.ά., σ. 86, 
εις τα πλαίσια συλλογής βιογραφιών τοϋ Άγγ. Γάτσου, Ν. Διαμαντή, Δουμπιώτου καί 
Άποστολάρα. Πβλ. Β. Γ. Άντωνιάδου, Αίγλη έν ζόφιρ, Τό μαρτυρολόγιον τών δύο 
συγχρόνων έθνομαρτύρων Φιλιππίδου καί Πασχίδου, τόμος Α', Έν Τεργέστη τής Αυστρίας 
1900, σ. 214-215. Εις τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής φυλάσσονται τά περί Μακεδονίας 
χειρόγραφα τοϋ Ί ω ά ν ν ο υ Π ε τ ρ ώ φ, εις δέ τό ύπ’ άριθμ. 17 τετράδων τούτου (αριθμός
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Είναι καιρός πλέον να γραφή συντόμως μία περιεκτική μονογραφία, 
τής όποιας σκοπός θά είναι ή λεπτομερής καί πλήρης έξιστόρησις καί άξιο- 
λόγησις του βίου τοϋ Γέρο - Καρατάσου βάσει των εγγράφων των ιστορικών 
άρχείων του Κράτους καί των ιδιωτικών συλλογών.

Προς έπιβοήθησιν του μελλοντικού βιογράφου του Καρατάσου δημο
σιεύονται κατωτέρω δύο έγγραφα, έκ τών όποιων μάλιστα τό εν έχει γραφή 
υπό του υίοϋ του Τσάμη. Ό Ίω. Μαμαλάκης έχει δημοσιεύσει βεβαίως άπο- 
σπάσματα τούτων, άνευ όμως τών σχετικών ενδείξεων (σελίδων κλπ.) καί 
περιγραφής, προς τούτοις δέ καί με παραλείψεις καί λάθη. Ούτος κατεχώ- 
ρησε καί ετερα δύο έγγραφα έκ τοϋ αύτοϋ φακέλλου, τα όποια δέν άνεΰρον 
κατά τήν μελέτην τούτου (’Ιούλιος 1968), διότι φαίνεται ότι έν τώ μεταξύ 
παρέπεσαν* 1.

Β'. ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ - ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΜΗ

Εις τό «Άρχεΐον άγωνιστών» τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 
υπάρχει είς μικρός, χαρτώος, δίφυλλος φάκελλος, εις τον όποιον περιέχον- 
ται νυν δύο αιτήσεις. Τά έγγραφα ταΰτα έχουν γραφή έπί συνήθους κόλλας 
άναφορδς, ή όποια φέρει ενσφράγιστον χαρτόσημον 25 λεπτών άνά 4 σε
λίδας, ήτοι είς τάς σελίδας 1, 5 καί 9 τής πρώτης καί εις τήν σελ. 1 τής δευ- 
τέρας. Άμφότεραι φέρουν τήν ένδειξιν 1735, ήτοι άριθμόν πρωτοκόλλου 
τεθέντα κατά τήν υποβολήν τής δευτέρας.

Ή πρώτη (άριθ. 1), άποτελουμένη έξ ένδεκα σελίδων, είναι λεπτομε
ρής καί συντεταγμένη με ϋφος άλλοτε έπικόν καί πανηγυρικόν καί άλλοτε 
παρακλητικόν, φέρει δέ άριστερά (υπό τόν γνωστόν καί σήμερον τύπον τών 
αιτήσεων) τάς λέξεις: «Άθήναι τή 1 Ίαννουαρίου (sic) / 1860. Αϊτησις τοϋ

καταλόγου χειρογράφου 294 Α), μέ τίτλον: «Περίδοξος Κλεφτουριά τής Μακεδονίας» 
(4ου σχήματος, άναρίθμητον, μέ διστήλους σελίδας), καί εις τάς σελ. 19-26, καταχωρεΐ- 
ται τό κεφάλαιον 14, άφιερωμένον είς τούς Καρατασαίους. Είς τάς σελ. 19-23 είναι γε- 
γραμμένη ή βιογραφία τοϋ Τάσου καί είς τάς σελ. 23-26 του Τσάμη Καρατάσου. Τά τής 
δράσεως τού Γέρο - Καρατάσου έκτίθενται καί υπό τοϋ T. Κ. Βασδραβέλλη, Οί 
Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1967, (εκδ. 3η), σ. 36, 45-46, 
50,170-171,173-186, 188, 196-198,201-202, 208-218, 220-235, 237,273.

1. Βλ. I. Π. Μ α μ α λ ά κ η, Ή έκστρατεία τοϋ Δ. Τσάμη Καρατάσου στή Χαλκιδι
κή τό 1854, Θεσσαλονίκη (ά.ε.), σ. 179-184 (Παράρτημα, έγγραφα 1α-δ)· πβλ. καί 1. 
Κ. Βασδραβέλλη έ.ά., σ. 240, σημ. 1, έν τέλει. Ευχαριστώ τόν κ. Άνδρέαν Άθανα- 
σόπουλον, άλλοτε Διευθυντήν τοϋ τμήματος χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, διότι 
έπέτρεψε τήν φωτογράφησιν, έξόδοις μου, τών ώς άνω κειμένων. Οϋτω ήδυνήθην νά με
λετήσω τά σχετικά κείμενα μετ’ εύχερείας καί νά άποφύγω κατά τό δυνατόν τά συνήθη 
λάθη τής έπί τροχάδην άντιγραφής.
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Συνταγματάρ/χου Δ. Τσάμη Καρατάσσου / περί δικαιοσύνης τής Καρα/τα- 
σαϊκής οίκογενείας».

Ή δευτέρα (άριθμ. 2), συντομωτάτη, έκ μιας σελίδος, άποτελεϊ τρόπον 
τινά διαβιβαστικόν έγγραφον τής πρώτης, φέρει δέ άριστερά τάς λέξεις: 
«Έν Άθήναις τήν 31 Μαΐου 1865» καί τούς ύστερον τεθέντας χαρακτηρι
σμούς: «Έλ[ήφθη] τή 3 Ιουνίου 1865/. Άριθμ. 1735 (1) Αον τμήμα θ 1 η»(;).

'Η πρώτη αϊτησις, ώς άναφέρεται εις τήν δευτέραν, είναι άντίγραφον, 
όπερ έγράφη ή άντεγράφη υπό τής ιδίας χειρός, ή οποία εγραψε καί τήν 
δευτέραν τοιαύτην. Τά ύπάρχοντα ορθογραφικά καί συντακτικά λάθη είναι 
σχετικώς ολίγα, ή δέ γραφή καλλιγραφική (ίσως τής συζύγου τού Τσάμη ή, 
άλλως, τού υιού του ’Αναστασίου), άνευ σβησμάτων καί ξεσμάτων. Σημειω- 
τέον δτι ή δευτέρα αϊτησις είναι γραμμένη επί κόλλας, ή όποια φέρει δια
φορετικόν ένσφράγιστον χαρτόσημον, γεγονός οπερ δύναται νά έρμηνευθή 
ότι δέν άντεγράφη ή πρώτη αϊτησις οτε έγράφη ή δευτέρα άλλά κατά τό 
1860, οπότε έκρατήθη άντίγραφον τής πρωτοτύπου.

Άμφότερα τά κείμενα, ιδίως τό πρώτον, είναι άξια προσοχής, διότι 
έγράφησαν βάσει στοιχείων δοθέντων υπό τοϋ Τσάμη, ήτοι ύπό κατέχοντος 
καλώς τά τής δράσεως τοϋ Γέρο - Καρατάσου ώς συμπολεμήσαντος μετά 
τούτου. Δέν πρέπει βεβαίως νά παροράται τό γεγονός οτι οπωσδήποτε αί 
πληροφορίαι καί οί χαρακτηρισμοί του έχουν τό γνωστόν προτέρημα (αμε
σότητα), άλλά καί τό μειονέκτημα (υπερβολήν) τών τοιούτων εγγράφων, 
όταν ταΰτα συντάσσονται ύπό τών απογόνων τών ίστορουμένων προσώπων.

1

Προς
Ίο Σεβαστόν Υπουργικόν Συμβούλων 

Κύριε Πρόεδρε!

'Επ' ονόματι τον άγώνος καί τών μεγάλων αυτόν θυσιών προσερχόμενος 
ενώπιον τον Σεβαστού τούτου Συμβουλίου, λογίζομαι ευτυχής, Κύριε Πρόεδρε, 
διότι αποτείνομαι εις τήν δικαιοσύνην άνδρών, εκ τών όποιων οι μεν διέπρειραν 
ώς πρωταθληταί, οί δε σεμνύνονται ώς τέκνα ημιθέων, τών οποίων ή μνήμη 
συνδέεται με τήν άνάστασιν τής 'Ελλάδος. Κοινοί λοιπόν αγώνες καί συμφοραί, 
κοιναί θυσίαι καί θρίαμβοι, φέρονσιν εμπροσθέν Σας ένα συναθλη τήν παθημά
των, όστις, λησμονημένος, ζητεί μερίδα άρτου άπό τήν τράπεζαν τήν κοινήν...

"Οτε το σάλπισμα τοϋ Φεραίον αντήχησε το 1821 καί ή 'Ελληνική φυλή 
πάσα ήγέρθη, σειούσα*τά δεσμά της, εις μόνος πόθος εκίνει τούς παλμούς όλων, 
ή ελευθέρωσις τής Πατρίδος, έν ονειρον, ή εξόντωσις τών τυράννων, μία ευχή,
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τό ν’ άποθάνωμεν όλοι θρησκείαν σώζοντες καί Πατρίδα. ’Εκ τούτου νψοϊ το 
λάβαρον ο Γερμανός μετά τον αοίδιμον1 Ζαίμη καί Λόντον, καί εις μίαν στι
γμήν Κολοκοτρώναι όμοϋ καί Μαυρομιχάλαι τάς χεΐρας τείνουσιν εις Μιαού- 
λας καί Κονντονριώτας, ενώ τους χαιρετά ταύτοχρόνως εις Βότζαρης μετά τον 
Σουλίου, εις Όδυσσεύς2 εκ τής Στερεός, εις Γέρων Καρατάσσος των Μακεδό- 
νων, καί άλλοι μάρτυρες άλλοθεν, καί όντως επεκτείνεται πανταχόθεν ή σεί- 
σασα εν Κράτος πυρκαϊά τον άγώνος!...

Δεν ήτον ίσως επάναγκες, Κύριε Πρόεδρε, να περιγράφω εις το Σ. τούτο 
σώμα τάς πράξεις καί τά παθήματα τής οίκογενείας μου. Ai κατά τον άγώνα 
θυσίαι άχνίζουσιν έτι, καί, έκαστος (σ. 2) ύματν, Κύριοι, γνωρίζει τάς θυσίας 
τού άλλου, ώς τάς θυσίας καί άθλα τών ίδιων πατέρων του. ’Επειδή δμως ή εξι- 
στόρησις τοιοντων ιερών θυσιών ή άναμιμνήσκει την δφειλομένην εις τους αγω
νιστής άμοιβήν ή ανακουφίζει τουλάχιστον την θλιβερόν τύχην αυτών καί πραΰ
νει την δυστυχίαν των, ας μοί επιτραπή, Κύριοι, να περιλάβω εν όλίγοις τινά 
τών άθλων καί θυσιών τής οίκογενείας μου...

Ο αείμνηστος πατήρ μου Καρατάσος, εις τών πρωτίστων άρματολών3 
τής Μακεδονίας, πολιύ προ τον άγώνος όπλισθείς κατά τών τυράννων, ον μόνον 
υπήρξε, Κύριε Πρόεδρε, το φόβητρον τής δννάμεώς των καί ήνοιξε τους τάφους 
χιλιάδων εχθρών, άλλα καί επί τεσσαράκοντα έτη εξέτεινε την κυριαρχίαν του 
επί τριών επαρχιών, τής Βερροίας, τών Γιαννιτσών4, καί τον Βαρδαρίον, οπού 
μόνον ήκούετο τών δπλων τον ή κλαγγή καί μόνος ήτον νόμος ή θέλησίς του. 
’Ανίκανοι νά καταβάλοοσιν5 αυτόν ώς πολέμιον, οί κατά καιρούς πασάδες τής 
Ρούμελης έπεκύρονν διά βασιλικών φιρμανίων την κυριαρχίαν του καί επί τεσ
σαράκοντα έτη άνεγνώριζον αυτόν οπλαρχηγόν άνενόχλητον.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν προμαχούν τής Μακεδονίας άπάσης, οπλαρχηγός 
τριών μεγάλων επαρχιών καί κέντρον μέλλοντος άνωτέρου, ήτον ή ζώσα δια- 
μαρτνρησις τοϋ 'Ελληνισμού καί ό σωτήριος λιμήν τών αδικούμενων... ’Ενώ 
δε μόνη ή μεγάλη περιουσία του, εξισοϋτο, Κύριε Πρόεδρε, με την άπέραντον 
δύναμίν του, καί οίκίαι6 πολυτελείς καί πλήθος τσιφλικίων, καί άγέλαι βοών καί 
ίππων καί πάσα άφθονία συνεπλήρουν την ίσχύν καί ευδαιμονίαν του, ήκούσθη 
μόλις ή εμβατήριος σάλπιγξ, καί 6 αείμνηστος πατήρ μου, άρνούμενος προνό
μια7 καί τιμάς, λησμονέον πλούτη, δόξαν, κυριαρχίαν, προσέφερε τά πάντα ώς 
ολοκαύτωμα τής Πατρίδος, καί μόνον με τό ξίφος άγωνιστοϋ έσπευσε ν’ άπο- 
θάνη ή ν’ άσπασθή Πίστέως καί Ελευθερίας... (σ. 3). Εις την φωνήν του τότε 
ήγέρθη, Κύριε Πρόεδρε, ολόκληρος ή Μακεδονία, καί δεν είναι κρημνός ή φά- 
ραγξ8 ή χείμαρρος, εις ον νά μην ήκούσθη τών οπλών του ή βοή, καί δεν είναι σπι-

1. άοιδήμου τό χειρόγραφον. 2. Όδυσαενς τό χειρόγραφον. 3. άοματωλών
τό χφ. 4. Γιανιστών τό χφ. 5. καταβάλλωσιν τό χφ. 6. οίκοΐαι τό χφ.

7. προνόμοια τό χφ. 8. φάραξ τό χφ.
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Οαμη τού εδάφους εκείνου, όπου νά μην εστρώθη με αίματα καί σάρκας τυράν
νων. Τοιουτοτρόπως, είς μάχην από μάχης θυμομαχών καί εις παν βήμα με 
σμήνη συμπλεκόμενος πολεμίων, συνεκεντρώθη τέλος πάντων εις Νάουσαν1, 
καί μόνος μετά των οικείων καί επίλεκτων του άντέστη, Κύριε Πρόεδρε, προς 
τεσσαράκοντα χιλιάδας εχθρών, καί ημέραν καί νύκτα τάς φάλαγγας αυτών 
άνατρέπων καί νέας άπαντών φάλαγγας, ξιφήρης επί τέλους διέσχισε τα σμήνη 
των εναντίων καί άπό πλήθους πεζών, ιππέων καί πυροβόλων κεραυνοοδώς διερ- 
χόμένος άφήκεν δπισθέν τον τά ίχνη αίματος καί καταστροφής, καί μετά δισχι- 
λίων άνδρείονν έλαβε την προς την Δυτικήν 'Ελλάδα οδόν... ’Ενώ δε ή περιφα
νής αϋτη πάλη κατέπληξε τοσοντον τους πολεμίους καί είς τήν άγωνιζομένην 
'Ελλάδα παρέσχεν ευκαιρίαν άνέσεως, ό μακαρίτης πατήρ μου εξήλθε τοϋ πολέ
μου εκείνου με δάφνην θλιβερού μεγαλείου, διότι καί ή σύζυγος καί ai θυγατέ
ρες τον καί πέντε άδελφοί μου, μετά τήν κένωσιν τής Ναούσης, έμειναν είς τήν 
λύσσαν των πολεμίων. Τοιουτοτρόπως ή Νάουσα2, Κύριε Πρόεδρε, ύπήρξεν εκ 
τών άγιαστηρίων εκείνων, το όποιον εβράχη με εκατόμβας εχθρών διά τήν γε
νικήν σωτηρίαν, άλλ’ εβαπτίσθη συνάμα είς δάκρυα μαρτύρων καί αιχμαλω
σίας I...

Λαβών, ώς είπον, τήν είς τήν Δυτικήν 'Ελλάδα όδόν, καθ' δλον τό διά
στημα τούτο ό μακαρίτης πατήρ μου σννήντα νέους εχθρούς, καί είς παν βήμα 
προσβάλλων καί προσβαλλόμενος καί πανταχοϋ αναγκαζόμενος να νικά, έφθασε 
τέλος είς Μεσολόγγιον πυρίφλεκτος3 καί αιμοσταγής όλος, καί με τούς δισχι- 
λίους όπλίτας του έσπενσε νά συναποθάνη εκεί μετ’ αδελφών πολιορκουμένων4...

Μετά τάς γνωστός κατά τήν πολιορκίαν εκείνην νικάς καί κατορθώματα5 
τών 'Ελλήνων, ο μακαρίτης πατήρ μου μετέβη, Κύριε Πρόεδρε, μετά τών υπό 
τήν οδηγίαν του στρατευμάτων καί οπλαρχηγών είς τό πολιορκούν τήν Χαλκίδα 
στρατόπεδον, οπού διεκρίθη τοσοντον διά τάς ήρωϊκάς πράξεις του καί έδρεψε 
τοσαύτας κατά τών εχθρών νικάς... ] (σ. 4).

Άλλ εν τώ μεταξύ έφθασε θλιβερά εϊδησις, ότι δύο ισχυρά σώματα ήρ- 
χοντο νά εισβάλουν είς τήν 'Ελλάδα, καί τό μεν εν εξ αυτών έπέπεσεν είς τήν 
Λαμίαν υπό τον πολύπειρον Μπερκώφ Τσαλλήν, έτοιμον νά είσβάλη είς τήν 
Ανατολικήν 'Ελλάδα, τό δε υπό τήν οδηγίαν τοϋ όνομαστοϋ Κιουταχή ερρίφθη 
είς Μακρυνίτσαν τής Θετταλομαγνησίας, ενώ ή εμπροσθοφυλακή αυτόν υπό 
τον τολμηρόν Άλόπασαν οδηγοίψένη έπέπεσεν είς τάς χώρας Λανκον καί 
Μπρομήρι, οπού καί άνδρας καί γυναίκας καί τά ανήλικα βρέφη κατέσφαξεν 
άπανθρώπως.

Τότε τά ολίγα περισωθέντα λείψανα τών χωρίων τούτων άποστέλλουν6, 
Κύριε Πρόεδρε, είς τον μακαρίτην πατέρα μου ένα τών προκρίτων καί εν όνό-

1. Νίονσαν τό χφ. 2. Νίοναα τό χφ. 3. περίφλεκτος τό χφ. 4. πιλιορ- 
κημένων τό χφ. 5. κατωρθώματα τό χφ. 6. άποστέλουν τό χφ.
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μάτι τοϋ Θεόν τώ ζητοϋσι νά σπεύση προς βοήθειαν των διά νά σωθώσιν ή ν’ 
άποθάνωσι μετ’ αυτόν. 'Ο μακαρίτης πατήρ μον άναθέτει τότε την πολιορκίαν 
[τής] Χαλκίδος εις τον Κοπετόν Διαμαντήν, "Ολύμπιαν, ρίπτεται εις Θετταλο- 
μαγνησίαν, άπαντά τους εις το Νησίον Άλατά 380 ’Οθωμανούς καί, μετά 48 
ωρών πολώκροτον μάχην, άλλους διαπερό εκ τοϋ ξίφους και καίει τούς λοιπούς 
εντός των όχνρωμάτon του. ’Επέρχεται τότε προσεκτικώς απέναντι τοϋ μανιώ
δους Άλόπασσα καί οχυρώνεται έμπροσθεν του μετά 400 στρατιωτών, ενώ οι 
λοιποί οπαδοί τον καλύπτονται εις παρακείμενον δάσος. 'Ο άλαζών Άλόπα- 
σας, βλέπων ολίγους τούς εναντίους του, επιπίπτει κατά τοϋ οχυρώματος τοϋ 
πατρός μον μετά δννάμεως παμπληθούς, αλλά τον δέχεται με χάλαζαν πυράς ο 
πατήρ μον καί έφορμοϋν οι εκ τοϋ δάσους όπλίται τον, μετά τινας δε ώρας δεν 
έβλεπες εί μή στρατόν ολόκληρον φονενμένον, διότι καί αξιωματικοί καί στρα- 
τιώται καί αυτός ό πασάς ενρον εκεί το όνειδος καί τον τάφον, ενώ περιήλθον 
εις χεΐρας μας ή πνρϊτις, τό πυροβόλα καί το ταμείον το εχθρικόν. Δύναμαι δε 
νό καυχηθώ, Κύριοι, ότι ο ειρημένος πασάς είναι ο μόνος, δστις καθ’ δλην την 
Στερεόν εφονεύθη, καί τούτου μάρτυρας προκαλώ όλους τής Στερεός τούς άγω- 
νιστάς. Τότε ο πολυμήχανος Κιουταχής, πνέων εκδίκησιν καί σφαγήν, προσβάλ
λει τό εις το Τρίκκερι οχυρώματά μας, τό υπό τον αντιπρόσωπον τοϋ πατρός 
μον Κωνσταντίνον Δ ουμπιώτην.

Άλλ5 ο πατήρ μου έπιβός \ \(σ. 5) εις τός λέμβους, φθάνει ύπόπτερος εις 
επικουρίαν καί μετά μάχην αιματηρόν φονεύεται δ αρχηγός τών Αλβανών Κο- 
στέρφ-μπέης, πληγώνεται καιρίως ό έτερος αρχηγός των Σουλιχτόρ-Πόδας, 
καί δ Κιουταχής, άφίνων όπισθεν τον πλήθος νεκρών, άποσύρεται εις την 
θέαιν Ράδια, όπου στρατοπεδεύει καί όχυροϋται προς άσφάλειαν. ’Ενώ δε εις 
την θέσιν εκείνην εξακολουθεί επί εξ μήνας δ πόλεμος καί οί εχθροί προσβάλ
λονται εις τό οχυρώματά των, φθάνει εξαίφνης ή αγγελία, ότι στόλος πολυπλη
θής εκπλέει κατά τών Βορείων νήσων υπό τον έγνωσμένον Τοπάλ-πασάν. 
Εις την περίστασιν ταυτήν προσκληθείς ό πατήρ μου υπό τής Δημογεροντίας 
Σκοπέλου καί Σκιάθου, iva προκινδυνεύση τών νήσων, συνήψε την έξης μετά 
τοϋ Κιουταχή συνθήκην : a) Νό άποσνρθή δ Κιουταχής καί τό στρατεύματά 
του άφ’ όλης τής Θετταλομαγνησίας" β) εις μεν τό 24 χωρία νό μείνη αρχηγός 
δ Μήτρος Βασδέκης, εις την ’Επαρχίαν Άγιός καί Κισσάβου δ Μήτρος Λια- 
κόπουλος, εις δε την τοϋ Αλμυρού καί Βελεστίνου δ Βελέντζας, καί γ) νό δύ- 
ναται δ Κιουταχής νό διορίση ένα καί μόνον Τούρκον εις Τρίκκερι, τον Ταΐρ - 
άγαν. Μετά την έκτέλεσιν τής συνθήκης ταύτης προσπλέει ήδη δ οθωμανικός 
στόλος εις Σκιάθον καί είναι έτοιμος νό φέρη την καταστροφήν καί αιχμαλω
σίαν. Ό μακαρίτης πατήρ μου δέν χάνει τότε ούδε στιγμήν, δρμό ύπόπτερος εις 
την Σκιάθον, καί, άπαντών τούς άποβάντας εχθρούς, κροτεί αιματηρόν μάχην, 
καί άλλους μεν φονεύει αγεληδόν, άλλους αιχμαλωτίζει, καί άλλους θαλασσώ
νει διώκων, ενώ ενώπιον του φεύγει δ στόλος περιδεής...



302 Γεωργίου X. Χιονίδη

Έκ τούτου, Κύριε Πρόεδρε, το ηρωικόν αυτό δπλον έχοντες νπ δφιν οι 
περιώνυμοι της "Υδρας, έκάλεσαν διά των εντίμων προκρίτων καί σνναινέσει1 
τής Κυβερνήσεως ώς γενικόν Φρούραρχον τής νήσου των τον πατέρα μου, καί 
δίς ό μακαρίτης πατήρ μου έλαβε την τιμήν νά περιφρούρηση την ηρωικήν εκεί
νην νήσον εις περιστάσεις κρίσιμους. Μάρτυρας των (σ. 6) λόγων μου επικα
λούμαι τούς επιζώντας τής "Υδρας άγωνιστάς...

Πώς δε νά περιγράφω, Κύριε Πρόεδρε, τάς εις Κομπότι, Πέτα, Πλάκα και 
καθ’ δλην τήν Εύβοιαν μάχας αυτόν, δπου τοσάκις άντήχησεν εντίμως το δνομά 
τον, καί τοσαϋτα διέπραξεν έργα ηρωισμόν καί φιλοπατρίας; Όχι. Δεν θέλω 
άπασχολήσει δι αυτών το Σεβαστόν τούτο σώμα, ουδέ δύναμαι νά περιγράφω 
έργα άνήκοντα εις τήν r Ιστορίαν. Ό βίος τον αειμνήστου Καρατάσου, ώς ό 
βίος τών πρωταγωνιστών δλων, είναι, Κύριοι, ο βίος καί οι θρίαμβοι τής άνα- 
γεννηθείσης "Ελλάδος, καί διά τούτο άρκοϋμαι νά ειπω δτι δεν είναι ίσως μάχη 
ή θέσις ένδοξος τού άγώνος, δπου νά μην άκούης : «7α ταμπούρια τού Καρατά
σου)).

Άλλ’ ή Δυτική καί Ανατολική ’Ελλάς, Κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρξαν μόναι 
το στάδιον τών θυσιών καί αγώνων του. Εις έν καί μόνον άποβλέπων, το προς 
τήν πίστιν καί τήν πατρίδα καθήκον του, ό μακαρίτης πατήρ μου, έσπενσε να 
προσφέρη το αίμα του καί εις τήν ένδοξον Πελοπόννησον, καί δεν είναι μάχη ή 
κίνδυνος, εις ήν δεν παρευρέθη ώς άρχηγός, εις ήν δεν εκινδύνενσεν ώς στρατιώ
της. "Οτε δέ ό άλαζών Ημβραιμης διήρχετο εν λόγχη πυκνή καί συνεσωματώθη2 
εις το Νεόκαστρον, καί ήτον πυρ καί θάνατος ή διάβασίς τον, ο μακαρίτης πα
τήρ μου νπόδακρυς προέταξε τά στήθη του εις Σχοινόλακκα καί, κτνπών καί 
κτνπούμενος πανταχόθεν, «’Ελευθερία ή θάνατος)) επεφώνησε καί ξιφήρης 
ριπτόμενος κατά τών εχθρών έθεσε τήν σημαίαν εις λύθρον αίματος καί θριάμ
βου, ενώ ή έφευγον πανταχόθεν ή έπιπτον νεκροί οί δαίμονες τής Αίγυπτου !...

Μετά τούτο, κατά το 1827, δτε το ένδοξον Μεσολόγγι δεν ύπήρχεν, δτε 
εις τάς ηρωικός ’Αθήνας έκυμάτιζεν ή ημισέληνος τών εχθρών, δτε δ φοβερός 
Κιουταχής επλημμύρισεν δλην τήν Ρούμελην καί κατέκαυσε καί τήν τελευ- 
ταίαν αυτής κωμόπολιν3, τα Μέγαρα, δτε δ άλαζόιν ’ Iμβραίμης επυρπόλει τάς 
χώρας τής Πελοπόννησου καί έφθασε καί μέχρι τών Μύλων4 εις (σ. 7) τά 
πρόθυρα τού Ναυπλίου, ή τότε Κυβέρνησις έπεμφεν αντιπρόσωπον, πληρεξού
σιον, τον έντιμον νΰν γερουσιαστήν Άδάμ Δούκαν, δίδονσα5 υπό τήν διεύθυν- 
σίν του τούς αοιδίμους6 άρχηγούς Νικόλαον Κριεζώτην καί Βάσον Μαυροβου- 
νιώτην, ϊνα, ελθόντες εις τάς Βορείους7 νήσους, εϋρωσι3 τον αείμνηστον πατέρα 
μου καί οί τρεις δμοϋ συμπράξωσιν εις βλάβην τού εχθρού τής Πατρίδας. Συ-

1. συνενέσει τό χφ. 2. σνσωματώθη τό χφ. 3. κομώπολιν τό χφ. 4. Μή
λων τό χφ. 5. δίδου τό χφ. 6. άοιδήμονς τό χφ. 7. βορρείους τό χφ.
8. εϋρονσι xò χφ.
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σκέψεως τότε γενομένης άπεφασίσθη νά κτυπήσωσι τους εχθρούς είς Θετταλο- 
μαγνησίαν, 6 δε Άδάμ Δούκας εφερε προς τοΐς άλλοις, διαταγή τής Κνβερνή- 
σεως, και πλοϊά τινα των γενναίων Ψαρριανών.

Τότε ό πασάς τής Λαρίσης, μάθουν ταντα, επεμψεν είς Θετταλομαγνησίαν 
υπέρ τούς τρισχιλίονς Όθιομανούς υπό την οδηγίαν τον Νούρκα Σέρβιανη καί 
άλλοιν οπλαρχηγών, είς δε την θέσιν αΠαλαιά Παναγιά καί Ράδια» έγινε1 πει- 
σματωδεστάτη μάχη, δπον ολίγοι ’Οθωμανοί έμειναν, iva επιστρέφοντες αναγ
γείλουν είς τον κυριάρχην των την φοβέραν ήτταν των, οί δε άρχηγοί, οί οπλαρ
χηγοί, αί σημαϊαι, τα πάντα, καί πλήθος λαφύρων, εμειναν είς χειρ ας των ήμε- 
τέρων.

Μετ όλίγας ημέρας οί μεν2 Ν. Κριεζώτης, Βάσος Μανροβοννιώτης καί 
Άδάμ Δούκας επέστρεψαν είς Κέαν καί Σαλαμίνα, δπον είχε διαδοθή3 δτι έρ
χεται ό άείμνηστος Κυβερνήτης, ό δε πατήρ μον ’έμεινε καί πάλιν με τα στρα- 
τενματά του Αρχηγός τής θέσεως.

Κατά τα τέλη ’Ιανουάριου4 1828 εφθασε καί ο περιμενόμένος Κυβερνήτης 
τής 'Ελλάδος, καί επειδή ό Αρχιστράτηγος Γκενεράλ-Ζούρτζ&, πολιορκών 
τότε την Βόνιτσαν, εΐχεν Ανάγκην πλοίων διά τον Άμβρακικάν κόλπον, σταλ- 
θείς τότε ό Αρχιναύαρχος6 Άνδρέας Μιαούλης προς τον πατέρα μου, έλαβε παρ’ 
αυτόν τά δύο ιδιόκτητα πλοία του, ύπεχρέωσε δε καί τούς υπό την οδηγίαν τον 
νά παραδώσωσι καί τά Ιδικά των, τα όποια εστάλησαν είς τον εν Βονίτση Αρ
χιστράτηγον7 διά τον Αντιναυάρχου Αντωνίου Κριεζή, δστις διέβη, πολέμων 
καί πολεμούμενος, διά των φρουρίων Πρεβέζης καί Προύντης%, είς τον Άμ
βρακικόν9 κόλπον. Μάρτυρας των λόγων μου επικαλούμαι τον αρχιστράτηγον10 
Ζούρτζ, τον Αντιναύαρχον Αντώνιον Κριεζήν, καί τόσους άλλους Ανωτέρους 
Αξιωματικούς.

Τοιουτοτρόπως, ενώ ό Αγιόν έπερατώθη τά 1829, ό πατήρ μον j (σ. 8) δι- 
ήλθεν απ’ αρχής μέχρι τέλους δλας αύτοϋ τάς περιπέτειας ώς Γενικός Αρχηγός, 
καί, φέρων πάντοτε τάς πλέον ίεράς Αναμνήσεις, Απέθανε την 22 ’Ιανουάριου11 
1830.

"Ολα ταντα, Κύριε Πρόεδρε, Αν διεγράφησαν με τον χρόνον, καί ώς οί 
αυτουργοί των ερρίφθησαν είς την λήθην, δεν είναι, δχι, μά τά παθήματα τον 
Αγώνος, δεν είναι μύθοι κενοί, ούτε ύπερβολαί λόγων. ”Αν δε άσθενώς μόνον 
καί εν δλίγοις τά περιέλαβον διά τής παρούσης, πολύ εύγλωττότερον12 τά δια- 
βεβαιοϋν άλλοι, είς οϋς όφείλομεν καί σέβας καί θαυμασμόν, καί οϊτινες καλουν-

1. εγεινεν το χφ. 2. ό μεν τό χφ. 3. διαδοθή τό χφ. 4. Ίαννοναρίου
τά χφ. 5. άρχηστράτηγος τό χφ. Πρόκειται γιά τόν Άγγλο Φιλέλληνα στρατηγό R. 
Church. 6. άρχηναναρχος τό χφ. 7. άρχηστράτηγον τό χφ. 8. Πμονντης τό 
χφ. Διάβ. Πονντης, τό σημερινό Άκτιον. 9. ’Αμβρακιακόν τό χφ. 10. άρχηστρά
τηγον τό χφ. 11. Ίαννοναρίου τό χφ. 12. εύγλωτότερον τό χφ.



304 Γεωργίου X. Χιονίδη

ται Ζαΐμης, Κουντουριώτης1, Μαυρομιχάλης, Βότζαρης, Κολοκοτρώνης κ.τ.λ. 
Τα πιστοποιητικά λοιπόν τοιούτων περιδόξων άνδρώνυποβάλλω ενώπιον''Υμών, 
Κύριοι, καί εις τους υιούς αυτών άπόκειται νά ειπωσιν ήδη αν εκτελοϋν την πά
τριον διαθήκην και άν αναγνωρίζουν την πιστοποίησιν των πάτερων των.

Καθ’ ολην δε την πολνστένακτον αυτήν σειράν τών κινδύνων, εις δλον τον 
κνματισμόν τοιούτων πράξεων καί αγώνων, ό εύσεβάστως υποφαινόμενος πα
ράπλευρος αείποτε τοϋ πατρός μου, δέν είναι, Κύριε Πρόεδρε, αγών ή κίνδυ
νος, δν δεν συνεμερίσθην μαζί του, δεν είναι συμφορά, ήν δεν ύπέστην πλησίον 
αυτόν, ουδέ δοκιμασία, ήν δεν διήλθομεν εκ τον ίσου, διότι το αυτό σύνθημα, ή 
εγερσις τής Πατρίδος, ήτον το σύνθημα δλων, καί σφαγαί καί αίχμαλωσίαι καί 
στέρησις υπαρχόντων το καθήκον έκάστου.

Ή [εκ] νεκρών άνάστασις τών εθνών, απαιτεί, ώς δεν αγνοείτε, Κύριοι, 
ού μόνον ποταμούς αιμάτων μαρτυρικών, άλλά καί καταστροφής πόλεων καί 
εμπρησμούς οικιών καί εξόντωσιν υπαρχόντων καί εν γένει πάσαν θυσίαν άτο- 
μικήν, διά νά ελθη ή επιούσα γενεά νά πνεύση την ζωήν επί τών ερειπίων τής 
παρελθούσης. Τήν στερεόν ταύτην αλήθειαν δεν ήδύνατο νά άγνοή ή 'Ελλάς τού 
1821, καί διά τούτο δλαι κατά σειράν al ’Εθνικοί Συνελεύσεις, βλέπονσαι, Κύ
ριοι, δτι κατά τήν εναγώνιον πάλην εκείνην ού μόνον εκαλείτο ό "Ελλην εις φό- 
ρον αίματος καί θανάτου, άλλ’ έπρεπε νά κλαύση τήν σφαγήν ή τήν άτίμωσιν 
τώ οικείων του, νά ϊδη καιομένας τάς πόλεις του, τά κτήματά του καταστρε- 
φόμενα καί εις βάραθρον :[ (σ. 9) χαϊνον νά καταρρενσωσι τά πλούτη, ai οίκίαι, 
τά αγαθά του, καί γυμνός καί άνέστιος νά εξέλθη τοϋ χάους εκείνου με το προ- 
νόμιον2 τοϋ αλήτου καί μίαν δάφνην όδυνηράν. Αυτά βλέπουσαι, Κύριοι, ai κατά 
καιρούς ’Εθνικοί Συνελεύσεις μια φωνή άνεκήρυξαν δλαι δτι εις πάντας τούς 
υπέρ τοϋ άγώνος μόχθησαντας άμα τή σωτηρία τοϋ "Εθνους, θέλει δοθή ανά
λογος τών έργων των αμοιβή, καί τοϋτο διά νά εϋρωσι καν εν στρέμμα γής νά 
θρέψη τήν δυστυχίαν των, ολίγον θλιβερόν χώμα νά κρύψη τά γυμνά κόκκαλά 
των. Τά κήρυγμα τοϋτο τών ’Εθνικών Συνελεύσεων είναι, Κύριοι, συμβόλαιον 
'Ιερόν, εις το όποιον εγγυητής εγράφη το ”Εθνος, καί έπισφράγισις3 είναι τά 
αΐματα τών μαρτύρων. 'Ο άναβάλλων λοιπόν τοιοϋτο συμβόλαιον διαψεύδει4 το 
’Έθνος καί επί τής οδύνης λιμοκτονούντων άγωνιστών καταδικάζει τά παρελ
θόν καί το μέλλον. Έκ τούτου καί ή εν Άθήναις έπελθοϋσa Συνέλευσις, πρώ
τον αυτής ανέγραψε ψήφισμα τήν αμοιβήν τών αγωνιστών καί, επιβεβαιοΰσα τά 
υπό τών Συνελεύσεων δλων ψηφισθέντα, έκήρυξεν δτι δεν λησμονεί το ’Έθνος 
τάς ημέρας εκείνας τών θυσιών καί άγώνων, καί εν καθήκον αισθάνεται, τήν 
εκπλήρωσιν τών ιερών του υποχρεώσεων...

Ai υποσχέσεις αϋται δεν ήσαν — όχι — τά ελατήρια, ένεκα τών οποίων

1. Κουτονριώτης τό χφ. 2. προνόμοιον τό χφ. 3. επισφράγησις το χφ.
4. διαψεύει τό χφ.



ερρίφθη είς τάς φλόγας ό "Ελλην καί, δταν από τον Ταΰγετον μέχρι τον Αίμου, 
ολόκληρος φυλή άπέθνησκε μαχομένη, δταν Κασσάνδρα και Νάουσα1 ελούοντο 
είς το αίμα καί άναπέτα πυρίφλεκτον2 το "Αγιον Μεσολόγγι, με τάς ίεράς εκεί- 
νας ημέρας, εν είχε σύνθημα έκαστος, τον θούριον3 4 τοϋ Φεραίου, μίαν άξίωσιν 
αμοιβής, την ελευθέρωσιν τής Πατρίδος!... Καί δταν θυσιάζη τις καί πλούτη καί 
τέκνα, δταν άρνήταΑ το ενεστώς καί δίδη προσφοράν την ζωήν τον, δεν εμ
πορεύεται αντί τούτων μελλούσας άμοιβάς άμφιβόλονς... Έκ τούτον, Κύριοι, 
ίδέτε εκ των μεγάλων εκείνων άνδρών άγοονιστων, οί μεν άπέθανον επί ιράθης, 
καί δημοσία δαπάνη τοΐς επρομήθευσαν τον λίβανον τής κηδείας, οί δε άπήλθον 
είς τάς εστίας των, μή καταρώμενοι την ελευθερίαν, άλλοι δέ κεΐνται είς άγνω
στα μνήματα με ένα παρήγορον βόλι είς την καρδίαν, καί κυρτοί μόνον καί ά
στεγοι περισωζόμεθα που ολίγοι ετι άγωνισταί, το δάκρυ πνίγοντες άγερώχως, 
άλΧ άποθνήσκοντες έκ τής πείνης! Σπεύσατε, Κύριοι, Σπεύσατε! Με τ’ ού πολύ 
δεν θέλομεν πνέει ονδ’ αυτήν τής Πατρίδος την αύραν καί άντί τον οβολού τής 
κηδείας, δότε μας καν τον οβολόν ξηρού άρτου ! Αυτό σάς υπαγορεύει το δίκαιον, 
αυτό ]| (σ. 10)σάς επιβάλλει τό’Έθνος, καί ή καρδία Σας... Τιμή, ζωή, περιου
σία, ιδού νομίζω, Κύριοι, ή πολυτιμοτέρα τριάς τον άνθρωπον, καί δλα ταντα 
προσέφερεν ο πατήρ τον είς τον βωμόν τής Πατρίδος... Τιμή; Καί πού είναι 
σύζυγος5 ή αί θυγατέρες αυτού, τάς οποίας ώς σπλάγχνα τον άποσπώντες έσυ
ραν οί εχθροί είς δνειδος καί δουλείαν, Περιουσία ; Καί πού είναι οί θησαυροί6, 
τα ποίμνια, ολόκληροι συνοικίαί1 καί κτήματα, άφ’ ών άπεκδυθείς ό πατήρ μου 
κατέβη είς τον στρόβιλον βασάνων καί δυστυχίας ; Ζωή ; Καί δεν εθρήνησε πεν- 
τήκοντα οικείους του φονευθέντας ; Καί δεν αίμάτωσεν ή ψυχή του είς την απώ
λειαν πέντε ηρωικών τέκνων τον ; Καί δεν προσέφερεν ετι τοσάκις την ζωήν του 
ώς τελευταίαν θυσίαν καί προσφοράν ; Τί άλλο τω ελλείπετο πλέον, Μία ισχνή 
καί πολυδάκρυτος ϋπαρξις καί ταύτην τήν εκύβευσε8 χιλιάκις, άλλ’, ή σκληρόν 
ή εϋσπλαχνον, δεν τον άνέπαυσεν9 ένα βόλι. Ναι, Κύριοι, ως οί μεγαλουργοί 
καί περιώνυμοι πατέρες υμών άνέκραξαν σείς τά δπλαυ καί Πελοπόννησος καί 
Στερεά καί Νήσοι, ήγέρθησαν εις τήν κλήσιν των, καί ό αείμνηστος πατήρ μου 
ήγειρεν ώς αυτοί ολόκληρον τήν Μακεδονίαν, αϊρων τον σταυρόν είς τους ώμους, 
προσέφερεν ώς εκείνοι δ,τι πολύτιμον κρατεί τον άνθρωπον είς τον κόσμον, 
καί τάς θυσίας ταύτας με μόνον άντεζύγησε τον όλεθρον τών εχθρών, κομίζων 
εις το μνήμα ώς μόνην αμοιβήν τήν πενίαν... Τοιούτοι μάρτυρες τοϋ Χριστού, 
τοιοϋτοι άθληταί παθημάτων, οί Μωϋσεϊς αυτοί ενός ”Εθνους, είπέτε, Κύριοι, 
δεν είναι άξιοι τοϋ Σεβασμού τής Πατρίδος, καί αν δεν τοΐς όφείλωνται10 αν
δριάντες, δεν τοΐς ανήκει καν ό άρτος ό ξηρός τοϋ ελέους;
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1. Κασάνδρα καί Νίονασα το χφ. 2. περίφλεκτον xò χφ. 3. τον θονρειον τό χφ.
4. άρνεΐται τό χφ. 5. σνζηγος τό χφ. 6. θυσαυροί το χφ. 7. όλόκληραι συνι-
κοϊαι τό χφ. 8. εκνδευσε τό χφ. 9. ανάπαυσε τό χφ. 10. οφείλονται τό χφ.
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Άλλ’ εν μέσω της σνναισθήσεως ταύτης ευρίσκει τις την παρηγοριάν, 
δτι τινά των εύγενών τούτων ονομάτων δεν παρελείφθησαν εντελώς και ai φω- 
ναί των Εθνοσυνελεύσεων είσηκούσθησαν ύπερ ενός τουλάχιστον Καραΐσκου, 
ύπερ ενός μεγαλουργού Βότζαρη, ύπερ τον περιδόξου Ζαΐμη, υπέρ τού πατριάρ- 
χου τού άγώνος μας Κουντουριώτου1, ύπερ τού ημιθέου Μιαούλη, ύπερ των 
Μαύρομιχαλαίων, τού Γιατράκου και άλλων. Τις νά μην χύνη, Κύριοι, ευγνω
μοσύνης εθνικής δάκρυα, βλέπων δτι εις τάς ενδόξους ταύτας οικίας εδόθησαν 
άνά 1000 τουλάχιστον στρέμματα γης, διά νά δοθή μέρος δικαιοσύνης εις τούς 
υιούς, άνθ’ ών εθυσίασαν (σ. 11) οι πατέρες', Άλλ’ ή δικαιοσύνη αϋτη οφείλε
ται άρα και εις τον γηραιόν Καρατάσον; Τα άθλα2 κα'ι ai θυσίαι αυτού άναγνω- 
ρίζονται ως των άλλων ή, άντ'ι πλούτου καί αίματος, προσέφερεν εύχάς εις το 
*Έθνος καί ή φωνή των Εθνοσυνελεύσεων πρέπει νά βωβαθή δι αυτόν κα'ι νά 
διαγραφή ώς παρίου το άνομα, αί πράξεις καί το μνημείον ίσως αυτού', Το ζή
τημα τούτο, Κύριοι, υποβάλλω εις την κρίσιν ύμών, και εις υμάς άπόκειται νά 
δικάσητε, αν εις συναθλητής των πατέρων Σας, εις δηλαδή πατήρ Σας, πρέπει 
νά άποκλεισθή τής μερίδος του, καί νά διαγραφή ώς αλλόφυλος. Θέσατε τήν 
δεξιάν εις το στήθος κα'ι αποφασίσατε, Κύριοι...

’Άν ai θυσίαι κα'ι τα παθήματα τού Πατρός μου άναγνωρίζωνται3, αν οι 
αγώνες καί κίνδυνοί μας δεν είναι όνειρα, άν μετά τόσους πόνους λαμβάνω σή
μερον δ,τι είς Γραμματεύς Υπουργείου και με 250 δραχμάς ζητώ νά συντη
ρήσω υιούς ή ν άποκαταστήσω τάς θυγατέρας μου, âv ai άλήθειαι αϋται ανα
γνωρίζονται, δότε τήν αναλογίαν μου, Κύριοι, δότε κα'ι εις έμε 1000 πολύπαθη 
στρέμματα γης, διά νά ασφαλίσω τον άρτον τών τέκνων μου, πριν κλείσω μετ’ 
ολίγον τούς οφθαλμούς...Δότε με, Κύριοι, τήν άποκατάστασιν ταύτην επ’ όνό- 
ματι τού δικαίου' δότε μέ την εν δνόματι τών ’Εθνικών Συνελεύσεων δότε μέ 
την êv δνόματι τής Πατρίδος κα'ι τής τιμής της' δότε μέ την εν δνόματι τού Θεού, 
διότι Πατρίς καί δίκαιον, εστιν ο Θεός...

’Άν δχι, είπέτε το, Κύριοι, άλλ’ είπέτε το πλέον «μακράν ημών Καρατάσειν 
δεν έχεις το δικαίωμα είς τήν ευγνωμοσύνην τού έθνους», διά νά λάβω καν 
μίαν άπόφασιν καί, ευλογών το άνομα τής Πατρίδος, νά θάψω είς γωνίαν τινά 
τούς πόνους καί τάς θυσίας μας.

'Ο ευπειθής

Δ ημήτριος Τζάμης Καρατάσος * 4

1. Κουτονριώτου τό χφ. 2. Άθλα τό χφ. 3. άναγνωρίζοντας τό χφ.
4. άναγνωρίζονται τό χφ.
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2

Προς
Την Σεβαστήν ’Επιτροπήν τοϋ Άγώνος 

Κύριε Πρόεδρε!

’Άν και είναι περιττόν να εξιστορήσω τάς θυσίας καί τά δικαιώματα τον μακα
ρίτου συζύγου μου καί εν γένει τής οικογένειας τοϋ Καρατάσου, διότι αποτεί
νομαι προς ανδρας, οϊτινες γιωρίζουσι κάλλιστα τά παθήματα καί δικαιώματα 
τοϋ άγώνος, ώς μετασχόντες1 ένδόξως αντοϋ, μόλον τοϋτο ώς εκ περισσόν εσω
κλείω ώδε άντίγραφον αναφοράς την όποιαν δ μακαρίτης σύζυγός μου είχε 
δώσει κατά τον ’Ιανουάριον τον 1860 εις το τότε 'Υπουργικόν Συμβούλων, 
το όποιον, μή λαβόν νπ δψιν τάς δικαίας απαιτήσεις του, ενεκα τής τότε κατ’ 
αντοϋ καταφοράς τής Κυβερνήσεως τής πεσούσης δυναστείας, τον άπήλπισε 
καί εν τή απελπισία του επαθεν δλα δσα υμείς καλώς γνωρίζετε. ’Ήδη πιστεύω 
άδιστάκτως, δτι θέλετε ϊδει το δίκαιον καί θέλετε άπονείμει την άπαιτουμένην 
δικαιοσύνην, δ,τι ανήκει απέναντι των θυσιών καί άγώνων εις την οικογένειαν 
τοϋ Καρατάσου.

Μένω με βαθύτατον Σέβας 
Εύπειθεστάτη χήρα

Αικατερίνη Δ. Τζάμη Καρατάσου.

Γ'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ K ΑΡΑΤ ΑΣ ΑΙΩΝ

Παρατηρητέα τά έξης επί των δημοσιευθέντων εγγράφων έν συνδυασμό) 
προς τάς συλλεγείσας πληροφορίας διά τήν οικογένειαν των Καρατασαίων1 2.

1. Το όνοματεπώνυμον τοϋ Καρατάσου

Ό Τσάμης Καρατάσος άναφέρει τον πατέρα του, ώς ό «Γέρων Καρατάσ- 
σος», «Καρατάσος», «ό Πατήρ μου», μή μνημονεύων το βαπτιστικόν όνομά 
του. Ό Ν. Φιλιππίδης γράφει3: «Τινές νομίζουσιν, δτι ό Καρατάσος προσέ-

1. μετεσχόντες τό χφ.
2. Ή περαιτέρω άξιολόγησις καί κριτική των δεδομένων ύπό των έγγραφων πληρο

φοριών περί των διαφόρων μαχών κλπ. έκφεύγει του περιωρισμένου σκοποϋ τής παρού- 
σης μελέτης.

3. Βλ. Ν. Γ. Φιλιππίδου, ε.ά. σ. 345. Περί τοϋ όροπεδίου Καραντάς ή Καρατάς 
βλ. Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη, Ιστορία τής πόλεως Ναούσης, Α', Έδεσ-
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λαβε τό όνομα τούτο έκ του προς δυσμάς καί είς άπόστασιν τεσσάρων περί
που ώρών της Ναούσης κειμένου ορούς «Καρατάτσι», αλλά πλανώνται 
δεινώς· διότι αύτό τό κύριον όνομα αύτοϋ, ώς θετικώς γιγνώσκομεν, ήτο 
Τάσσος (= ’Αναστάσιος), προσετέθη δέ κατόπιν έν τη άρχή τού κυρίου ονό
ματος του γενναίου άνδρός μόνον τό τουρκικόν έπίθετον καρά (= μαύρος), 
όπερ συνήθως τιμής χάριν προσήρμοζον οί ’Οθωμανοί τοΐς όνόμασι των 
γενναίων καί μελανόχρων άνδρών, καί οϋτω έσχηματίσθη τό Καρατάσσος, 
ώς τό Καραΐσκος, Καραϊσκάκης, Καραγιώργος, Καραμήτσος, Καραμπα- 
τάκης κλπ. "Αλλως οίχί σπανίως ό άνήρ άπεκαλείτο καί μετά ταϋτα καί πρό- 
τερο.' άπλώς μόνον Τάσος ή Καπετάν Τάσσος, τούτέστιν άνευ τοϋ προσθέ
του καρά». Ό Ί. Πετρώφ γράφει1 ότι ιδρυτής τής οικογένειας των Καρατα- 
σαίων ήτο «ό ’Αναστάσιος ή κοινώς Τάσος Καρατάσος, ό έπικληθείς γέρω 
Καρατάσος».

Είς τά δημοσιευθέντα κείμενα μάς παραδίδεται ό τύπος Καρατάσσος, 
ώς γράφει τούτον καί ό Ν. Φιλιππίδης, άλλου δέ Καρατάσος* 2 καί Καρατά- 
σιος3. Τό πιθανώτερον είναι ότι ή οικογένεια Καρατάσου θά εΐχεν άρχικώς 
έτερον έπώνυμον, ώνομάσθη δέ οϋτω κατά τήν έποχήν τής άκμής τοϋ Γέρο - 
Τάσου, ό όποιος έφερε τό όνομα ’Αναστάσιος, ήτο δέ μελαμψός καί διά 
τούτο ώνομάσθη Καρα(= μαύρος) Τάσος, όπως ή Βέροια εκαλείτο Καρα- 
Βέροια καί Καραφέροια, διότι κατά τήν παράδοσιν κατελήφθη δυσχερώς 
ύπό ιώ / Τούρκων, ή κατ’ άλλην άποψιν έπειδή έταλαιπωροΰντο ούτοι έκ 
τού κλίματός της λόγω των πολυημέρων βροχοπτώσεων. Συνεπώς, έκ τού 
ονοματεπωνύμου τούτου γνωρίζομεν μόνον τό όνομα’Αναστάσιος ή Τάσος,

σα 1924, σ. 15 καί 109, σημ. 2, Ν. Σ χ ι ν ά, Όδοιπορικαϊ σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπεί
ρου κλπ., τεΰχ. Α', Άθήναι 1886, σελ. 170-1, I. Κ. Βασδραβέλλη ε.ά., σ. 190 καί τοϋ 
ίδιου, 'Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας, Β', Θεσσαλονίκη 1954, σ. 162 καί 237. Ό I. Μ η- 
λιόπουλος, 'Ιστορία τής Βέροιας, τετράδων 2ον, σ. 29 (περί ού βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 
'Ιστορία τής Βεροίας, τόμος 1ος, Βέροια 1960, σ. 42, βιβλιογραφία), άπαριθμεΐ καί τό 
άνύπαρκτον χωρίον «Καρατάσι» μεταξύ των χωρίων τής περιοχής Βεροίας - Ναούσης, 
τά όποια έπυρπολήθησαν ύπό των Τούρκων κατά τό 1822, άλλά πλανάται προφανώς, έκ- 
λαμβάνων τό όροπέδιον ώς χωρίον, ώς πράττει καί διά τό «Ντούρλια», τό όποιον όνομά- 
ζει έπίσης χωρίον.

. Βλ. I. Πετρώφ, έ.ά., σ. 19, στήλη α.
2. Βλ. I. Πετρώφ, ε.ά., σ. 19-26, Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά, 

έπιμελείμ Γ. Βλαχογιάννη, τόμος Α', Άθήναι 1939, σ. 11 κ.έ. καί I. Μαμαλάκη, ε.ά., 
καθώς καί εις τάς προγενεστέρας, σχετικός, μελετάς του.

3. Βλ. Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη έ.ά., σ. 76 κ.έ. Οϋτως άναφέρεται 
καί είς νεκρολογίαν άναδημοσιευομένην είς τό τέλος τής άνά χείρας μελέτης, Πβλ. I. 
Οικονόμου, Λαρισαίου, Έπιστολαί διαφόρων..., Άθήναι 1964, σ. 465 κ.έ., καί 
έφημερίδα «Φωνή τής Ναούσης», φύλλ. 816/26.11.1967. Ό I. Βασδραβέλλης ε.ά., 
άναγράφει Τάσος Καρατάσιος ή Γέρο Καρατάσιος.
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τό δέ αρχικόν έπίθετόν του είναι άγνωστον, έπισκιασθέν ύπό τοϋ νέου τοιού- 
του, όπως συμβαίνει συνήθως μέ τούς πολεμάρχους.

Έν πάση περιπτώσει δέν δικαιολογούνται οί τύποι Τάσσος καί Καρα- 
τάσσος (μέ δύο σ), ούτε ό τύπος Καρατάσιος, διότι τό έπίθετόν τούτο δέν 
προήλθεν έκ τού ’Αναστάσιος, οπότε εδει νά λέγηται ούτος Καραναστάσιος, 
άλλά έκ τού ύποκοριστικοΰ Τάσος καί έπομένως όρθοτέρα, ίστορικώς καί 
γλωσσολογικώς, είναι ή γραφή Τάσος ή Καρατάσος.

2. Ή καταγωγή τον Καρατάσου

Γίνεται κοινώς παραδεκτόν ότι ό Καρατάσος έγεννήθη εις τό χωρίον 
Ντοβρά ή Δοβρά Βέροιας κατά τό έτος 17641. Παρά ταΰτα ό Ν. Κασομού- 
λης γράφει1 2 ότι ούτος κατήγετο έκ τού άλλοτε έπί τού Βερμίου όρους άκ- 
μάζοντος χωρίου Ξερολιβάδου, όπερ δέν φαίνεται ορθόν, έκτος έάν οί πρό
γονοι τού Καρατάσου κατήγοντο άπό τόν οικισμόν τούτον. Ή οικογένεια 
τού Καρατάσου έγκατεστάθη περί τό 1770 εις τό περί τήν Νάουσαν χωρίον 
Διχαλεύρι3. Άπ’ έκεΐ άνεχώρησεν οικογενειακούς ό Καρατάσος περί τό 
1798 καί έγκατεστάθη εις τήν Νάουσαν4, όπου καί έμεινε μέχρι τής κατά

1. Βλ. Νεκρολογίαν, ε.ά., I. Π ε τ ρ ώ φ, έ.ά., σ. 19, στήλη α, Ν. Γ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ, 
ε.ά., σ. 19.

2. Βλ. Ν. Κασομούλη, ε.ά., σ. 49, ένθα αναγράφονται τα έξής..: «...Ό Τάσιος 
τής Βερροίας, Ξερολιβαδίου, παρ’ οΰ ελαβε καί τό έπώνυμον τής θέσεως Καραντάς (Μαυ- 
ρολιθάρι) 4»· εις τήν σημείωσιν 4 άναγράφονται: «...Ό άπό τό Ξερολίβαδο τής Βερροίας 
Τάσιος (Ξερολιβαδίτης) πήρε ’Αρματολίκι τό Καραντάς». Τά άνωτέρω δέν φαίνεται νά 
είναι άληθή, ό δέ Κασομούλης συμπλέκει άδοκίμως τό όροπέδιον Καραντάς μέ τον Καρα- 
τάσον καί τήν καταγωγήν του. Βεβαία θεωρείται ή έκ του χωρίου Δοβρά καταγωγή του, ώς 
αναγράφεται καί εις τήν έπίσημον νεκρολογίαν. Άλλωστε δ Καρατάσος δέν ήτο άρματο- 
λός μόνον τής περιοχής τοϋ οροπεδίου Καραντάς, άλλά τής Βέροιας, των Γιαννιτσών καί 
τοϋ Βαρδαρίου, ώς σημειοϊ καί ό υιός του εις τήν δημοσιευομένην πρώτην αϊτησίν του 
(= 1, σελ. 2). πβλ. καί Ν. Γ. Φιλιππίδην, ε.ά., σ. 12 καί 21, I. K. Βασδραβέλ- 
λ η ν, Οί Μακεδόνες, σ. 36.

3. Βλ. I. Κ. Βασδραβέλλη, ε.ά., σ. 174-175. Τά χωρία Δοβρά καί Διχαλεύρι κα- 
τεστράφησαν κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1822, άναφέρονται δέ ταϋτα καί εις τά έγγραφα 
τοϋ τουρκικού ιστορικού άρχείου Βέροιας - Ναούσης· βλ. I. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστο
ρικά άρχεΐα, ε.ά., σ. 11 καί 19 καί Οί Μακεδόνες κλπ., ε.ά. σ. 174 καί σημ. 1, 2, Ν. Φιλιπ
πίδου, ε.ά., σ. 19, Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη, ε.ά., σ. 73, 77 καί 159 
καί X. Άραπίδη, Μετάφρασις έν περιλήψει τών κωδίκων τοϋ τοπικού ιστορικού άρ
χείου τουρκικού ιεροδικείου Βέροιας, τόμων άραβικών έτών 1049 καί 1050 (άνέκδοτον, 
περί ού βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, ε.ά., σ. 39, βιβλιογραφία), σ. 199, 201, 209,217,220. Περί τών 
χωρίων τούτων καί τοϋ Ξερολιβάδου ή Ξηρολειβάδου βλ. λεπτομέρειας εις Γ. X. X ι ο
ν ί δ η, ε.ά., ιδίως τόμ. Γ', (Τουρκοκρατία ύπό έκτύπωσιν).

4. Βλ. Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη, ε.ά., σ. 75-77.



310 Γεωργίου X. Χιονίδη

τό 1822 γενομένης καταστροφής τής πόλεως1. Διά τοϋτο ένίοτε άναφέρεται 
καί ώς Ναουσαϊος, συνήθως όμως ώς Βεροιεύς, διότι τό χωρίον Δοβρά εύρί- 
σκετο πλησίον τής Βέροιας, αλλά κυρίως επειδή αυτή ήτο ή πρωτεύουσα 
τής επαρχίας καί ή πλέον γνωστή πόλις τής περιοχής.

'Οπωσδήποτε, ό Καρατάσος, άγωνισθείς εις ολόκληρον τήν Ελλάδα 
καί δή εκ των πρώτων, ών καί μέλος τής Φιλικής εταιρίας1 2, ανήκει πλέον 
εις τούς Πανέλληνας.

3. Ή οικογένεια τοϋ Καρατάσον

Εις τό κείμενον του ύπ’ άριθμ. 1 έγγράφου (σελ. 3) άναγράφεται ότι 
ή οικογένεια τοϋ Καρατάσου έκινδύνευσε να άπολέση κατά τήν καταστρο
φήν τής Ναούσης τήν σύζυγον τοϋ άρχηγοϋ, τάς θυγατέρας του καί πέντε 
άρρενα τέκνα.

Ή σύζυγος τούτου, ή ήρωΐς Καρατάσαινα, ώνομάζετο κατά τόν Ί. 
Πετρώφ Μαρία καί ήτο θυγάτηρ ίερέως εκ τής περιφερείας τής Βέροιας3. 
Είναι γνωστά τα μαρτύρια εις τά όποια υπεβλήθη υπό των Τούρκων καί 
έξ αιτίας των όποιων άπεβίωσε, μή δεχθεΐσα να έξισλαμισθή4. Διά τάς θυ

1. Βλ. περί τής καταστροφής τής Ναούσης καί των χωρίων τής περιοχής Βεροίας - 
Ναούσης Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Τά γεγονότα εις τήν περιοχήν Ναούσης - Βεροίας κατά τήν 
έπανάστασιν τοϋ 1822. Προβλήματα κατά τήν χρονολόγησίν των, «Μακεδονικά», 8 
(1968), σ. 211-221. Περί τής καταγωγής τοϋ Καρατάσου καί τάς σχετικός διαμάχας με
ταξύ των συγχρόνων Βεροιέων καί Ναουσαίων βλ. καί τά δημοσιεύματα είς έφημερίδα 
«Φωνή τής Ναούσης», π.χ. φύλλ. 780/19.3.1967, φύλλ. 815/19.11.67, φύλλ. 816/26.11. 67 
(ένθα έπιστολή μου), φύλλ. 819/17.12.1967. Ό I. Πετρώφ, έ.ά., σ. 19, στήλη α, γράφευ 
«Τό σέμνωμα τοϋτο τής κλεφτουριάς τής Μακεδονίας έγεννήθητφ 1764 έν Δοβρά, κώμη 
τής Βεροίας καί άνετράφη έν Διχαλεύρη».

2. Βλ. τάς έργασίας τοϋ I. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, σ. 171-172, ένθα 
καί βιβλιογραφία, Κατάλογος τών Μακεδόνων Φιλικών, «Μακεδονικά» 1 (1940), σ. 521, 
Ή Φιλική έταιρεία στή Μακεδονία, «Πολιτική Έπιθεώρησις», περίοδος Δ', έτος Β', τεϋ- 
χος 9-12 (Μάϊος-Ίούνιος 1946), σ. 548, 552, σ. 549, όπου (έκ προφανούς τυπογραφικού λά
θους) άναγράφεται «Καρανάσιος»· πρβλ. καί «Γρηγόριον Παλαμάν», 24 (1940), σ. 183 
κέ„ 187.

3. Βλ. I. Πετρώφ, έ.ά., σ. 19 στήλη β καί σ. 20, στήλη α. Ό 1. K. Β α σ δ ρ α β έ λ - 
λ η ς, Οί Μακεδόνες άγωνισταί είς τά 1821, Θεσσαλονίκη 1937, σ. 100, γράφει ότι ή Κα- 
ρατάσαινα ήτο θυγάτηρ πλουσίου κτηνοτρόφου.

4. Βλ. Πουκεβίλλ (μετάφρ. Άρ. Κυριάκού), 'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως, ήτοι ή άναγέννησις τής Ελλάδος, σ. 633. Πβλ. Ν. Γ. Φιλιππίδου, έ.ά., σ. 71 
καί 79 καί I. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η. Οί Μακεδόνες έ.ά., σ. 197 καί 202. Διά τήν προσφο
ράν καί τά μαρτύρια τών Έλληνίδων κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, βλ. καί περιοδικόν 
«Ταχυδρόμος» ’Αθηνών, έτος 14 (1968), τεύχος 728/22.3.1968, σ. 37-44 ένθα καταχω- 
ρεϊται μετάφρασις σχετικού βιβλίου έκ τής γαλλικής έκδόσεως τοϋ 1826 (διά τά μαρτύρια 
τών Μακεδονισσών σ. 41). Ό I. Π ε τ ρ ώ φ, έ.ά., σ. 20, στήλη α, 21. στήλη α, γράφει ότι
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γατέρας τοϋ Καρατάσου δέν έχομεν έτέρας ειδήσεις, πλήν δτι έθυσιάσθη- 
σαν καί αύται. Πάντως θά ήσαν τουλάχιστον δύο. Ό Τσάμης Καρατάσος 
γράφει, ότι «έμειναν εις τήν λύσσαν των πολεμίων» πέντε άδέλφια αύτοϋ. 
Έκ τούτου συνάγεται, ότι ό Καρατάσος είχε τουλάχιστον εξ άρρενα τέκνα 
(συνυπολογιζομένου καί τοϋ Τσάμη) καί εν συνόλω το όλιγώτερον όκτώ 
τέκνα. Έκ τούτων γνωρίζομεν τά έξης: 

α) Τσάμης (Δημήτριος) Καρατάσος.
Τό όνομά του ήτο Δημήτριος, πλήν όμως είναι γνωστός ώς Τσάμης ή 

Τσιάμης καί Τζάμης ή Τζιάμης· άπεκλήθη ουτω διότι ήτο ύψηλοϋ άναστή- 
ματος1. Δευτερότοκος υιός τοϋ Γέρο - Καρατάσου έγεννήθη εις τό Διχα- 
λεύρι κατά τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1798 καί διεκρίθη πολέμων παρά τό πλευ
ράν τοϋ πατρός του. Έν συνεχεία έγένετο ήρως των γνωστών «Μουσουρι- 
κών» καί προσεπάθησε νά βοηθήση εις τήν άπελευθέρωσιν των υποδούλων 
Ελλήνων* 1 2.

Ή εις τήν δευτέραν αΐτησιν ύπογράφουσα σύζυγός του Αικατερίνη ήτο 
άδελφή τοϋ στρατηγού Θεοδώρου Γρίβα, 

β) Γιαννάκης (’Ιωάννης).

ή Καρατάσαινα έκρεμάσθη εις τόν πλάτανον τής Βέροιας ύπό τοΟ Τούρκου τοπάρχου, 
δηλαδή είς τήν σημερινήν πλατείαν 'Ωρολογίου - Ηρώου - Δικαστηρίων, δημοσιεύει 
δέ (σ. 20, στήλαι α καί β) «ποιητικήν άναπαράστασιν» τοϋ γεγονότος.

1. Βλ. Γ. Βλαχογιάννην, είς Ν. Κασομούλη, έ.ά., τόμ. Α', σ. να', Δ ε- 
ξίππουΖ. Άντωνιάδου, Εντυπώσεις καί σκέψεις άπό τό ταξίδι μου. Δημήτριος 
Τσάμης Καρατάσος «Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης» 6 (1928), σ. 56-62, I. Κ. Β α σ δ ρ α- 
βέλλη, ε.ά., σ. 238, σημ. 1. Ή λέξις φαίνεται δτι είναι άλβανική. Ξένον φαίνεται (ώς 
υποστηρίζει καί ό πολύς Max Vasmer) καί τό τοπωνύμιον Δοβρά, περί τοϋ όποιου βλ. καί 
Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Σύντομη ίστορία τοϋ χριστιανισμού στήν περιοχή Βέροιας, Βέροια 
1961, σ. 56-57. Τό τοπωνύμιον τοϋτο συναντάται καί είς τήν Ήπειρον. Ό κ. Σ. Λ ι ά κ ο ς, 
διά χειρογράφου σημειώματος του, μέ έπληροφόρησεν δτι «άπό Βλαχοχώρι καταγόταν 
ό άρχηγός Καρατάσος, όπως μάς πιστοποιούν καί τά όνόματα Τσιάμης καί Κουτούλας 
τών τέκνων του, άλλά καί τό γεγονός δτι ό υιός του Τσιάμης μιλούσε τήν λατινομακεδονι- 
κήν καί περιφανευόταν γιά τήν βλάχικην καταγωγή του». Πβλ. καί τήν μελέτην τοϋ ί
διου, Μακεδονικός άρματωλισμός, «’Αριστοτέλης» Φλωρίνης, τεύχη 3, 4 καί 5 (1957). 
Ό Χρίστος ’Αναστασίου Καρατάσος, κάτοικος Ναούσης, δστις ισχυρίζεται, δτι κατάγε
ται, ώς καί οί συγγενείς του, έκ συγγενικού κλάδου τής οίκογενείας τοϋ Γέρο - Καρατά
σου, παράγει τό Τσάμης άπό τήν λέξιν τσάμι, πού σημαίνει, ώς λέγει, ελατόν (τό όρθόν 
είναι άγρόπευκον) καί ισχυρίζεται δτι ό Τσάμης έλέγετο Χριστσάμης. Είς τήν μελέτην 
τοϋ Δη μ. Τσοποτοϋ, Ή Θεσσαλομαγνησία (Πήλιον) καί τό Φρούριον τοϋ Βόλου 
κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, «Θεσσαλικά Χρονικά» 1 (1930), 23-54 καί 104-105, 
όνομάζεται ούτος Ψάμης. Γνωστόν είναι δτι Τσάμηδες έλέγοντο οί κάτοικοι τής Νοτίου 
’Αλβανίας, τής Τσαμουριας.

2. Βλ. I. Π ε τ ρ ώ φ, ε.ά., σ. 23-26· πρβλ. I. Κ. Βαοδραβέλλη, ε.ά., σ. 238 κ.έ., 
Δέξ. Άντωνιάδου, έ.ά., σ. 60 κ.έ. καί ιδίως I. Μαμαλάκη, έ.ά., σ. 1 κ.έ., δπου 
καί μνεία καί κριτική τής σχετικής βιβλιογραφίας.
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Ήτο ό πρωτότοκος υιός του Γέρο - Καρατάσου1, εξ ου δυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν ότι ό πατήρ τοδ Γέρο - Καρατάσου έλέγετο Ιωάννης. Ούτος 
έγεννήθη εις Διχαλεύρι κατά τό έτος 17951 2. ’Έλαβε μέρος κατά τάς διεξα- 
χθείσας εις τήν περιοχήν Ναούσης κατά τό 1822 μάχας, όπου καί έφονεύθη3. 

γ) Κωνσταντίνος (Κώστας ή Κωσταντής ή Κουτούλας ή Κωτούλας). 
Φαίνεται ότι ήτο ό τρίτος υιός του Γέρο - Καρατάσου Ό Κωνσταντί

νος διεσώθη καί έπολέμησε μαζί με τον πατέρα του καί τόν άδελφόν του 
Τσάμην. Δεν γνωρίζομεν έπακριβώς πότε έγεννήθη καί πώς άπέθανε4. 

δ) Θανάσης.
Ούτος, νήπιον ών ή έφηβος, έφονεύθη εις τήν Θεσσαλονίκην ώς αιχμά

λωτος5 6.
ε) "Ετερος, νήπιον ή έφηβος, αγνώστου όνόματος. Κατά τόν Ί. Πετρώφ8 

κατά τήν καταστροφήν τής Ναούσης ήγόρασαν τούτον δύο "Αραβες έξ 
Αίγύπτου, οί όποιοι τόν έξισλάμισαν. Ούτος έγένετο πασάς («Καρατάς πα
σάς»), κατά δέ τό 1857 συνηντήθη μετά τοδ αδελφού του Τσάμη εις Αίγυ
πτον καί κατ’ αρχήν ήθέλησε νά εγκατάλειψη τόν μωαμεθανισμόν, τελικώς 
όμως δέν έπραξε τοδτο, διά νά δύναται νά βοηθά τούς έκει "Ελληνας.

στ) Δέν έχομεν άλλας ειδήσεις διά τόν έτερον υιόν τοδ Καρατάσου, όστις 
έθυσιάσθη κατά τόν απελευθερωτικόν αγώνα. Δέν γνωρίζομεν έάν ήτο τέ- 
κνον τούτου ό εις τουρκικά έγγραφα άναφερόμενος «’Αντώνιος, υιός τοδ 
Τάσιου»7. Εις τήν κατωτέρω νεκρολογίαν άναγράφεται ότι έφονεύθη ό

1. Βλ. Ν. Γ. Φιλιππίδου, έ.ά., σ. 55, 64 καί 69.
2. Βλ. Ν. Κασομούλη, έ.ά. σ. 11.
3. Βλ. Δ. Πλαταρίδη-Ε. Στουγιαννάκη, ε.ά., σ. 77-80, 81, 101, 159, 197 

καί 204· πβλ. καί I. Κ. Βασδραβέλλη, ε.ά., σ. 50, 178-9, 183, 187 καί 189.
4. Ό Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, ’έ.ά., σ. 11 γράφει: «γ) Κωνσταντής, ήκμασε 1805-1832»· 

πρβλ. καί σ. 16. Εις τόν τόμον Γ', σ. 53, αναγράφεται ότι κατά τάς άρχάς του 1828 ώργα- 
νώθησαν τρεις έκατονταρχίαι ύπό τήν αρχηγίαν του Τσάμη. Τής μίας έκ τούτων ήτο άρ- 
χηγός: «Γ' Κώστας Καρατάσιος, Ντοβρά, 20 στρατ. 65», φέρεται δηλαδή ούτος (ώς καί ό 
Τσάμης) ώς γεννηθείς εις Δοβρά. Πβλ. Ν. Φιλιππίδου, ε.ά., σ. 60 καί 61, όστις 
θεωρεί τούτον ώς τόν νεώτερον υίόν τού Καρατάσου, καί I. Κ. Βασδραβέλλη, ε.ά., 
σ. 50 καί 198. Εις έγγραφον δημοσιευόμενον ύπό τού 1. Μαμαλάκη, ε.ά., σ. 184, γρά
φεται ότι ούτος ήτο νεώτερος τού Τσάμη καί ότι άπεβίωσεν έν Τρικάλοις τής Πελοποννή- 
σου, άτεκνος (= Παράρτημα, 1δ), άφοϋ διετέλεσεν έκατόνταρχος.

5. Βλ. Ν. Κασομούλη, ε.ά., τόμ. Α', σ. 16 καί I. Π ε τ ρ ώ φ, ε.ά., σ. 19, στήλη β' 
(ένθα τό γενεαλογικόν δένδρον), ύπ’ άριθμ. 5 καί σ. 20-21, γράφεται ότι ούτος ήτο μικρόν 
παιδίον, τό όποιον έφονεύθη έν Βεροίμ μετά τής μητρός του.

6. Βλ. I. Πετρώφ, ε.ά., σ. 19-21, ιδίως σ. 20, στήλη β καί σ. 21, στήλη α , ένθα 
σημείωσις. Ό ’Αλεξανδρινός συγγραφεύς κ. Μαν. Γιαλουράκης ήρεύνησε τό θέμα περί 
τού Καρατάς πασά, άλλά αί ερευναί του, όπως καί τού κ. Μοσχονά, βιβλιοθηκάριου τής 
πατριαρχικής βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, άπέβησαν άκαρποι.

7. Βλ. I. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες εις τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας
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πρωτότοκος υίός Γιαννάκης καί ήχμαλωτίσθησαν έτεροι τρεις, ήτοι εν ολφ 
τέσσαρες, εις ους δέον νά προστεθή καί ό διασωθείς έν άρχή Κωτούλας. 
Επομένως έθυσιάσθησαν έν ολφ πέντε υιοί του Καρατάσου.

Δέν γνωρίζομεν τίποτε διά τούς έν τή περιοχή Ναούσης απογόνους 
των Καρατασαίων. Εις τήν Νάουσαν ζοΰν καί σήμερον είσέτι αί οίκογέ- 
νειαι τοϋ Θωμά Γεωργίου Καρατάσου καί του ’Αναστασίου Πέτρου Καρα
τάσου, εις δέ τήν Θεσσαλονίκην ή οικογένεια τοϋ ’Αναστασίου Πέτρου 
Καρατάσου, των όποιων οί αρχηγοί ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι συγ
γενών τοϋ Γέρο - Καρατάσου. Ή έξακρίβωσις όμως τής άληθείας τοϋ Ισχυ
ρισμού τούτου δέν είναι δυνατή1.

'Ο Καρατάσος έθυσίασεν εις τόν αγώνα έκτος τής οικογένειας του καί 
τήν μεγάλην περιουσίαν του, ή οποία κατά τόν Τσάμην (εγγρ. 1, σελ. 2), 
άπετελεΐτο έκ πολυτελών οικιών, πλήθους τσιφλικίων, άγελών βοών καί 
ίππων. Τοϋτο έπιβεβαιοϋται καί έκ τών έγγράφων τοϋ τουρκικού ιστορικού 
άρχείου τής Βέροιας* 1 2.

Θεσσαλονίκη2 1950, σελ. 296. Ό I. Πετρώφ, ε.ά., σ. 19, στήλη β\ γράφει: «Ό Γέρο- 
Καρατάσος απέκτησε πέντε (5) υιούς».

1. Ό Θωμάς Γεωργίου Καρατάσος, ετών 53, κάτοικος Ναούσης, κτηματίας καί πλα
νόδιος σιδηρουργός, μου ώμίλησεν τό 1967 δΓ έν βιβλίον έν Ναούση έκ 200 περίπου σε
λίδων, εις χεΐρας θείου του, ό όποιος όμως τό κατέστρεψεν έκ φόβου κατά τόν συμμορι
τοπόλεμον (1946-1949). "Αγνωστον έάν τοϋτο είναι αληθές, διότι τά περί απώλειας, κλο
πής, καταστροφής κλπ. «σπουδαίων» έγγράφων, βιβλίων κλπ., άποδεικνυόντων δήθεν τό 
γενεαλογικόν δένδρον καί τήν καταγωγήν τών κατόχων έκ μεγάλων άνδρών, αποτελούν 
συνήθεις, αναπόδεικτους κατά κανόνα, ισχυρισμούς. Πάντως, καί ούτος είναι μελαμψός 
καί τό όνομα ’Αναστάσιος (Τάσος) συνηθίζεται εις τήν οίκογένειάν του. Ό έκ Βέροιας 
Γεώργιος Ίωάννου Καραγεωργίου, ήλικίας άνω τών 85 έτών, ισχυρίζεται ότι ή οίκογέ- 
νειά του είναι συγγενής τοϋ Καρατάσου καί ότι άμφότεραι είναι άρβανιτικής καταγωγής. 
Καί εις τήν οικογένειαν Καραγεωργίου συνηθίζεται τό όνομα ’Αναστάσιος (Τάσος).

2. Βλ. I. Κ. Βασδραβέλλην, έ.ά., σ. 196· πβλ. καί τήν δευτέραν εκδοσιν, σ. 296, 
ένθα άναφέρεται τό τσιφλίκιον Μακρογουζίου (Μακροχωρίου), τό όποιον άνήκεν εις 
τόν (Καρα - ) Τάσον καί άπετελεΐτο έκ 1000 τουρκ. στρεμμάτων, 5 στρεμ. άμπελώνος, 3 
οικιών, μίας άποθήκης, I ύδρομύλου καί κήπου· πβλ. Τοϋ ίδιου, Ιστορικά αρχεία 
τής Μακεδονίας, τόμ, Β', σ. 328-9, έγγρ. 358/27.4.1835, διά τοϋ όποιου ζητούνται πλη- 
ροφορίαι διά τά περιουσιακά στοιχεία τοϋ Δημητρίου (Τζάμη) Καρατάσου. Ό Μ α- 
μαλάκης, ε.ά., σ. 183-184 (Παράρτημα 1γ) δημοσιεύει απόσπασμα έτέρας αίτήσεως 
τής Αικατερίνης Καρατάσου έκ τοϋ φακέλλου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, εις τό όποιον 
αναγράφεται, ότι ό Τσάμης κατέλιπε δύο ανήλικα άρρενα τέκνα, δύο θυγατέρας καί ενα 
ένήλικον άρρενα, αξιωματικόν τοϋ τακτικού στρατοϋ (περί ού αμέσως κατωτέρω). Ό I. 
Πετ ρ ώ φ, έ. ά., σ. 19, στήλη β', σ. 26, στήλη α', μάς πληροφορεί, ότι ό πρωτότοκος 
υίός τοϋ Τσάμη έλέγετο ’Αναστάσιος καί ήτο ταγματάρχης πεζικοϋ, διασώζει δέ καί τούς 
τελευταίους λόγους τοϋ Τσάμη προς τόν υιόν του πριν ούτος άποθάνη εις τήν ξένην, έχον
τας οΰτω (σ. 26, στήλη α'): «’Αποθνήσκω, υιέ μου, έπί τής κλίνης, ένφ ηύχόμην αείποτε 
νά πέσω έπί τοϋ πεδίου τής μάχης. Ναί, αποθνήσκω πριν ή ΐδω τήν γενέτειράν μου Μα-
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Δικαίως λοιπόν ζητείται διά των ως άνω αιτήσεων δικαιοσύνη διά τήν 
οικογένειαν των Καρατασαίων. ’Αρκεί νά σημειωθή ότι μέχρι σήμερον δέν 
εστήθη ανάλογος άνδριάς προς τιμήν τοιούτου ήρωος, καίτοι ή συμβολή 
του είς τον άγωνα τής ύποδούλου Ελλάδος έθεωρήθη ευθύς μετά τον θάνα
τόν του σημαντική. Διά τούτο έδημοσιεύθη ή κάτωθι νεκρολογία είς τό ύπ’ 
άριθμ. 25/26.3.1830 φύλλον τής έπισήμου «Γενικής Έφημερίδος τής Ελ
λάδος» (σελ. 100, στήλη 1η), έκδιδομένης τότε έν Αίγίνη* 1: Τό κείμενον 
τούτο κρίνομεν σκόπιμον όπως έπανεκδώσωμεν ενταύθα, λόγφ τής σπανιό- 
τητος τής έφημερίδος εκείνης:

Νεκρολογία

Εις τών περίφημων παλαιών καπετάνων τής Ρούμελης και των άνδρειο- 
τέρων αγωνιστών τής 'Ελληνικής επαναστάσεως, δ γέρων Καρατάσιος, έτελεύ- 
τησε κατά τήν 21 τον παρελθόντος ’Ιανουάριου έν Ναυπάκτω.

Γεννηθείς εν Δοβρΰ τής Μακεδονίας, έδειξε παιδιόθεν σημεία ελεύθερης 
φνσεως καί έφεσιν εις τα πολεμικά. Άνήρ δέ γενόμενος, απέδειξε πραγματι- 
κώς το φιλελεύθερον καί τό φιλόπατρι τοϋ χαρακτήρος τον, φυγών τήν τυραν
νίαν τών κρατουντών καί υπερασπιζόμενος με τα όπλα είς τάς χεϊρας τήν ιδίαν 
αυτόν ελευθερίαν καί τα δίκαια τοϋ πλησίον του.

5Επί τοϋ Άλλή πασά επολιτεύθη φρονίμως καί ωφέλησε τήν πατρίδα, 
τοϋτο μεν έξολοθρενων τούς κακούργους, τοϋτο δε δίδων ασυλον καί καταφυ-

κεδονίαν έλευθέραν, ύπέρ ής καί οί προπάτορες μας καί ό πάππος σου καί έγώ ήγωνίσθη- 
μεν. Σου κληροδοτώ τό αύτό τής φιλοπατρίας αίσθημα. Άψες τα όστά μου πλησίον ηρώων, 
πλησίον τοϋ Ρήγα τοϋ Φεραίου, άπελθε σύ είς τήν Ελλάδα, παρηγόρησον τήν τεθλιμμέ- 
νην μητέρα σου, γενοϋ πατήρ είς τούς ανηλίκους αδελφούς σου, πρόσφερε τον τελευταϊον 
άσπασμόν είς τούς φίλους μου καί, ενόσω ή πατρίς μας είναι δούλη, μή μετακινήσης έν- 
τεΰθεν τήν κόνιν μου. "Οταν δέ ή πατρίς μας Μακεδονία άνακτήση τήν έλευθερίαν της, 
τότε, έκπληρών ιερόν καθήκον, μετακόμισον τά όστά μου καί τα όστά τοϋ έν Ναυπάκτφ 
τεθαμμένου πάππου σου καί έναπόθεσον αύτά είς τόν κοινόν τάφον τών προγόνων μας». 
Ό ίδιος, ε.ά., σ. 21, γράφει ότι ή περιουσία τοϋ Καρατάσου ήτο «κολοσσιαία».

1. Περί τής έφημερίδος ταύτης βλ. Κ. Μ ά γ ε ρ, 'Ιστορία τοϋ Έλληνικοϋ τύπου, τόμ. 
Α' (1790-1900), Άθήναι 1957, σ. 30 κ.έ. Κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου τοϋ Καρατάσου δέν 
έξεδίδετο είς Ελλάδα έτέρα έφημερίς, πλήν τής Courrieur de la Grèce (γαλλιστί) καί τοϋ 
περιοδικού «Ήώς» τοϋ Έμμ. Άντωνιάδου. Είς τά έντυπα αύτά ούδέν κατεχωρίσθη διά 
τόν θάνατον τοϋ Γέρο - Καρατάσου, ώς διεπίστωσα εκ τής μελέτης τών σχετικών τόμων, 
τών ευρισκομένων είς τήν Βιβλιοθήκην τής Βουλής. Είς τήν Ναύπακτον, ένθα άπεβίωσεν 
ό Γέρο Καρατάσος, δέν ύπάρχει τάφος ή μνημεϊον διά αυτόν. Ό I. Π ε τ ρ ώ φ, ε.ά., 
σ. 23, γράφει ότι ό Καρατάσος έκηδεύθη έντός τοϋ καθεδρικού ναοϋ τής Ναυπάκτου, ό 
όποιος, ώς έπληροφορήθην έπιτοπίως, ήτο ό σημερινός ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. 
Ό έτερος παλαιός ναός τής 'Αγίας Παρασκευής άνήκεν είς τό νεκροταφεΐον.
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γην είς πολλούς κινδύνους άπό αυτόν τής Ήπειρον τον ώμότατον τύραννον.
"Αμα ήχησεν ή σάλπιγξ τής ελευθερίας καί ο Καρατάσιος ακούεται εις 

την Μακεδονίαν. Το ανισον τής πάλης προς πολυαρίθμους εχθρικός δυνάμεις 
φέρει την αφευκτον άποτυχίαν των εκεί πραγμάτων.

Φονεύεται ό πρώτος του υιός καί αιχμαλωτίζονται τρεις έτεροι μετά τής 
γυναικός του, καί αυτός ατρόμητος τρέχει είς νέους αγώνας' δθεν καί είς Τρίκ- 
κερα καί είς Σκιάθον καί είς Εύβοιαν καί είς την Ανατολικήν "Ελλάδα, παντού 
έστησε τρόπαια κατά τών εχθρών. Πρώτος έταπείνωσε την όφρύν τού ’Άρα
βας είς τα πεδία τής Μεσσηνίας, δείξας καρτερίαν καί γενναιότητα ηρωικήν.

Δ ιεφύλαξε μέχρι γήρατος άκμήν νεανικήν, υπήρξε δε γενναίος καί ευερ
γετικός.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ



RÉSUMÉ

Georges Chionidis, Essai concernant le général Karatassos (père) 
et sa famille.

L’auteur publie deux manuscrits concernant le général macédonien Ana- 
stase Karatassos (père) qui a combattu pour la liberation du département de 
Véroia et de Naoussa, en 1821-1822.

Il s’agit de deux demandes: la première faite en 1860 parson fils le colonel 
Démètre - Tsamis Karatassos «pour qu’ont fasse justice à la fami'le des Kara

tassos». La seconde, faite en 1865, est une lettre accompagnante la première 
demande.

Les deux demands sont fort intéressantes puisqu’elles sont écrites sur des 
renseignements donnés par le fils Karatassos qui connaissait bien l’œuvre de 
son père du fait qu’ils ont combattu ensemble.

Evidement il faut souligner que ces renseignemets ont la qualité d’immé
diat et le désavantage d’exagération.
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