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Ή πυρκαϊα τής Βέροιας τον 1864 519 

Τό τραγούδι αυτό μου έδωκε αφορμή νά ζητήσω νά εξακριβώσω Ιστο
ρικά τήν έκτασι τής πυρκαϊάς αυτής, πού κατά τάς διηγήσεις τών γερόντων 
φαίνεται πώς κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος τής Βέροιας. Κατά τή λαϊκή πα
ράδοση ή πυρκαϊά αυτή βρήκε τήν πόλη τής Βέροιας χωρίς κατοίκους, γιατί 
δλοι είχαν πάει στό Μοναστήρι τής Καλής Παναγιάς (Παναγιά Δοβρά) λόγω 
τής γιορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού άλλοτε ήταν μεγάλο θρησκευ
τικό πανηγύρι γιά ολη τήν περιφέρεια τής Βέροιας. 

Τό γεγονός αυτό ήρθε νά μας τό περιγράψη πιό συγκεκριμένα μιά «εν
θύμηση» πού βρήκα μιά μέρα άνασκαλίζοντας τά παλιά ευαγγέλια τών εκ
κλησιών τής Βέροιας. Ή ενθύμηση αυτή μαρτυρούσε όχι πια μόνο τήν αλή
θεια τού γεγονότος αύτοΟ, άλλα ξεκαθάριζε καί τή χρονολογία του. Δίδομε 
τό κείμενο της γιά πρώτη φορά στή δημοσιότητα Οπως έχει μέ τήν ορθογρα
φία του : 

« Β' τής ημέρας 

'Ημέρα Παρασκευή 

είς τάς 8 ώρας α' 

Κατά τω 1864 Αύγούστου 14 

"Εγηνεν μνιά μεγάλης καί τρομερής Πυρκαϊας είς τήν πόλιν Βερροιαν, 

εκάησαν σπίτια ύπερ τά 100 και εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα συμ

ποσούμενα ύπερ τά 300. 

' Εχαζαναλώ&ησαν είς το πυρ οκτώ εκκλησίαις, καθώς και ή Μητρό

πολις και το Έλληνικον ΣχολεΧον. 

Έκάηκεν ή βιβλιοθήκη, í9af^aorr/ και ¿ξακουστή είς τάς πέριξ πόλεις 

τής Μακεδονίας. 

Καί ταύτα εγράφησαν παρ' εμού του Γρηγορίου Παπαίϊεοκλήτου ôiù 

ενυύμισιν πάντων τών αναγνωστών ». 

ΛΩΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 

Ή ιδέα τής Φιλικής Εταιρείας διεδόθη καί έκαρποψόρησεν έν Μακε
δονία κυρίως διά Μακεδόνων. Ά λ λ α καί είς τήν λοιπήν Βόρειον 'Ελλάδα 
καί τάς 'Ηγεμονίας τού Δουνάβεως ώς καί είς τήν Νότιον Ρωσίαν πολλοί 
ήσαν οί Μακεδόνες πρωτοπόροι τής ιδέας ταύτης ι). 

Ή Φιλική 'Εταιρεία, καρπός του πατριωτικού αισθήματος όλων τών 
'Ελλήνων, είναι δημιούργημα γνησίως έθνικόν. Έξύπνησε είς τά στήθη τών 
'Ελλήνων τής αθανάτου εκείνης γενεάς τόν ληθαργούντα συνεπεία τών άλλε-

1. Λεπτομέρειας περί- τής δράσεως τών Μακεδόνων Φιλικών καί τής 
Φιλικής 'Εταιρείας έν Μακεδονία, βλέπει ό αναγνώστης είς τήν ύπό τής 'Α
καδημίας 'Αθηνών βραβευθεΐσαν έργασίαν μου « ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 1796-1832», ήτις έκτυπωθείσα ύπό 
τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, ετέθη είς κυκλοφορίαν πρό τίνος. 
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παλλήλων καί τραγικών ατυχημάτων πόθον τής φυλετικής ελευθερίας, τόν 
όποιον συνεκράτει είς τά στήθη του, μέχρις οτου έλθη τό πλήρωμα τού χρό
νου, καί έπέτυχεν ούτως εκείνο, τό όποιον ματαίως έπί τόσους αίώνας άνέ-
μενεν άπό τους χριστιανούς ηγεμόνας και πολιτικούς τής Ευρώπης, ους καί 
κατέπληξεν ή έξέγερσις τής 'Ελληνικής ψυχής. "Οταν ζή ή ψυχή τών λαών, 
παρ' δλα τά ατυχήματα, τά έθνη δέν αποθνήσκουν, άλλα πολλάκις καί με
γαλουργούν. 

Μεταξύ λοιπόν τών δημιουργών, τών αποστόλων καί τών αγνών εκεί
νων στελεχών τής Φιλικής 'Εταιρείας υπήρξαν καί οί εις τόν παρατιθέμενον 
κατάλογον Μακεδόνες. Ό κατάλογος ούτος βασίζεται έπί τής ίστορικής έρεύ-
νης τών πηγών. Ύπηρεσίαν προς τήν πάτριον γήν έκτελοΰντες φέρομεν είς τό 
φώς τής δημοσιότητος τους προπάτορας ημών, οϊτινες, άγωνισθέντες όπως 
ήγωνίσθησαν, συνέβαλον καί αυτοί είς τήν δημιουργίαν τής ελευθέρας 'Ελλη
νικής Πατρίδος. 

1. Ούξουνίδης Μιχαήλ 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης διαμένων είς Όδησσόν. Έμυήθη ύπό Ν. 
Σκουφά έν Μόσχα τήν 7 Σεπτεμβρίου 1815. Τυγχάνει έκ τών πρώτων μελών 
τής Φιλικής 'Εταιρείας. 

Ό Ί . Φ ι λ ή μ ω ν , Δοκ. Ίστορ. Έλλην. Έπαναστ., Α', σελ. 406, ανα
φέρει λανθασμένην χρονολ. Πρβλ. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί. Κατάλ. 'Αρχείου Σέ
κερη, 2 σελ. 1. 

2. Φαρμάκης 'Ιωάννης τον Γεωργίου, Χιλίαρχος 

Στρατιωτικός έκ Βλάτσης Δυτικής Μακεδονίας καί πρώην αρχηγός αρ
ματολών, ετών 45. Έμυήθη είς Μόσχαν τήν 2 Αυγούστου 1817 ύπό Έμμ. 
Ξάνθου, προήχθη είς άρχηγόν τών 'Αφιερωμένων τής Φ. Ε., καταστάς έκ τών 
μεγαλυτέρων αποστόλων αυτής. Έμύησε έκτος τών άλλων τόν Πατριάρχην 
Γρηγόριον, τόν έπίσκοπον Άρδαμερίου Ίγνάτιον, τόν Κυριακόν Κουμπάρην 
καί Υδρυσε τά έν Χαλκιδική, Βερμίω καί Ό λ ύ μ π ω κέντρα τής Φ. Ε. 

Πρβλ. 1. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Φιλ. Έ τ . 199. ΤοΟ αυτού, Δοκ. 'Ιστορίας 
'Ελλ. Έπαν. Α', σελ. 259, 374, 415. Ι . Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , Φιλ. 'Εταιρεία σελ. 
158, 189. 206, 212, 226. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 4, 8, 19, 24. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ , 
Ίστορ. 'Ελλ. Παλιγγεν., σελ. 89. Παρ' δλας τάς διαμάχας Σκουφά — 'Ανα
γνωστοπούλου ημείς τόν Ξάνθον θεωροΰμεν τελικόν άνάδοχον τού Φαρμάκη. 

3. 'Αργυρόπουλος Δημήτριος 

Διπλωμάτης έκ θεσσαλονίκης καί πρόξενος τής Ρωσσίας είς Γαλάζιον, 
Πιθανώτερος κατηχητής ό Γ. Λεβέντης κατά τό έτος 1818. 

Πρβλ. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α', σελ. 388. 

4. Λασσάνης Γεώργιος τοϋ 'Ιωάννου 

Καθηγητής τής φιλολογίας έκ Κοζάνης, ετών 25. Έμυήθη έν Όδησσω 
τήν 1 Μαρτίου 1818 ύπό τού Κωνστ. Πεντεδέκα. 

Πρβλ. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 6. 'Ανακριβώς ύπό τού Φιλήμονος φέ
ρεται ώς ανάδοχος ό Γαλάτης. Πρβλ. Δοκίμιον Ίστορ. Α', σελ. 399. 
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5. 'Ολύμπιος Γεωργάκης τον Νικολάου 

Στρατιωτικός έκ Λειβαδίου τού 'Ολύμπου καί πρώην αρχηγός άρματω-
λών τής οικογενείας Λαζαίων ετών 45. Έμυήθη κατά τό έτος 1817 έν Ίασίω 
πιθανώτατα ύπό τοΰ Γ. Λεβέντη. Έκ τών συναρχηγών τής επαναστάσεως τών 
'Ηγεμονιών καί ό σύνδεσμος 'Ελλήνων καί Σέρβων πατριωτών μυήσας είς τήν 
Φ. Ε. τόν άρχηγόν τών Σέρβων Καραγεώργην. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. 'lor. Α', σελ. 93, ένθα ανακριβής ή χρονολογία μυή· 
σεως. Α . Γ ο ύ δ α , Τ. Ε. σελ. 133, 399. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , Φιλ. Έ τ . σελ. 189. 
Ι. Κ. Βασδραβέλλη, ΟΙ Μακεδόνες είς τους υπέρ τής 'Ανεξαρτησίας 'Αγώνας, 
1796- 1832, σελ. 40. 

β. Χρύοαν&Ός, 'Αρχιεπίσκοπος Σερρών 

Έκ τού χωρίου Γραμματικόβου τού Νομού Κοζάνης, ετών 51. Έμυήθη 
είς τάς Σέρρας ύπό τού Ί. Φαρμάκη τήν 15 Αύγούστου 1818. 

Πρβλ. Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 12. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α', 376. 

7. Νικηφόρος Ίβηρίτης, χαρτοφύλαξ 

Μοναχός τής μονής 'Ιβήρων καί έκ τών αρχηγών τής Επαναστάσεως 
του 'Αγίου "Ορους. Πιθανώτερος κατηχητής ό Ί . Φαρμάκης. 

Πρβλ. Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ , Ίστ. Έλλ. Παλιγ. σελ. 90. 

8. Παπάς 'Εμμανουήλ τοΰ Δημητρίου 

Τραπεζίτης καί μεγαλέμπορος έκ τού χωρίου Δοβίστα τών Σερρών, ετών 
47. Άρχιταμίας τής Φ. Ε. έν Κων)πόλει καί αρχηγός τής επαναστάσεως έν 
Χαλκιδική καί 'Ανατολική Μακεδονία. Έμυήθη έν Κων)πόλει τήν 21 Δεκεμ
βρίου 1819 ύπό Κωνστ. Παπαδάτου. 

Πρβλ. Ί . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α', 406, 335, 202. Χρυσαλλίς τόμ. Δ', 
σελ. 410. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 66-67. 

9. Δραγούμης Μάρκος Παχάρνικος 

'Αξιωματούχος έκ Βογατσικού τής Δυτικής Μακεδονίας, ετών 51. Έμυ
ήθη έν Κων)πόλει τήν 15 Δεκεμβρίου 1820 ύπό Σταύρου Χαχαμάκη. 

Πρβλ. Β. Μ έ ξ α , Φιλικοί σ. 78. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ , πρόλογος είς Ίστορ. 
Άναμν. Ν. Δραγούμη σελ. θ'. 

10. Σκανδαλίδης 'Ιωάννης 

Διδάσκαλος έκ θεσσαλονίκης διαμένων έν Ό δ η σ σ ω . Έμυήθη έν Κων-
σταντινουπόλει τήν 6 Δεκεμβρίου 1819 ύπό Άριστ. Παπά. 

Β. Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 66. Πρβλ. Φιλήμονος, Δοκίμ. Α', σελ. 411. 

11. Καρατάοιος 'Αναστάσιος ή Γέρω Καρατάσιος 

'Αρχηγός άρματωλών τοΰ Βερμίου έκ του χωρίου Δοβρά τής Βεροίας 
ετών 54. Στρατιωτικός ηγέτης τής επαναστάσεως τού Βερμίου μυηθείς μερίμνη 
τού Φαρμάκη καί τού επισκόπου Άρδαμερίου Ιγνατίου. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Φιλ. Έ τ . σ. 316. Φ ι λ ή μο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α' σ. 227 
Τ. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ , Φιλ. Έ τ . σ. 429. Ί . Κ. Βασδραβέλλη ένθ' άνωτ. σ. 198. 
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12. Γάτσος 'Αγγελής 

'Αρχηγός άρματωλών τής Εδέσσης έκ τού χωρίου Σαρακινόβου ετών 
49. 'Υπαρχηγός τού Καρατάσιου έν Ναούσση μυηθείς ώς καί αυτός. 

Αυτόθι. 

13. 'Ολύμπιος Διαμαντής του Νικολάου 

'Αρχηγός άρματωλών τών Πιερίων έκ Φτέρης τής Κατερίνης. Έκ τών αρ
χηγών τής επαναστάσεως τού 'Ολύμπου, τής Χαλκιδικής καί έκ τών συναρ-
χηγών τής Μακεδόνικης Λεγεώνος, μυηθείς ώς καί οί ανωτέρω. 

Αυτόθι. 

14. Ζαφειράκης Θεοδοσίου, Λογο&έτης 

Πρόκριτος έκ Ναούσσης καί πολιτικός ηγέτης τής επαναστάσεως τοΰ 
Βερμίου, ετών 49. Έμυήθη κατά τό έτος 1820 ύπό Σ. Πολυδώρου πιθανώτατα. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Φ. Έ τ . σ. 319. 'Ανακριβές τό τού Φιλιππίδου Οτι 
ανάδοχος αυτού ύπήρξεν ό διδάσκαλος Πλακίδας. Ν. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ , Έπα-
νάστασις Ναούσσης σ. 34. 

15. Ναούμ Παναγιώτης 

'Αγωνιστής έξ Εδέσσης. "Αγνωστον ύπό τίνος μυηθείς κατά τό έτος 1820 
είς τήν Βεσσαραβίαν, κατήλθεν είς Έδεσσαν καί συμμετέσχε τής έπαναστά 
σεως τού Βερμίου. 

Είς τήν Έθνικήν βιβλιοθήκην (Τμήμα χειρογράφων) υπάρχει επιστολή 
μέ τά σήματα άφιερώσεως καί καθιερώσεως τών Φιλικών ύπό χρονολ. 24)10 
1820, άποσταλεϊσα έκ Κισνοβίου άπό τόν Ναούμ προς τόν έν Όδηοσώ Γ. 
Λασσάνην. Πρβλ. Ί Κ. Βασδραβέλλη, ένθ' άνωτ. σελ. 231. 

16. Ζιάκας Γιαννούλας 

'Αρχηγός τών άρματωλών Γρεβενών — Πίνδου έκ Μακρυνόρους τών Γρε
βενών. 'Αρχηγός τής επαναστάσεως έν τή περιφέρεια του, αγνωστον ύπό τίνος 
μυηθείς. 

Πρβλ. καί Έλλ. Έγκυκλοπ. έκδ. Μακρή τόμ. IB' σελ. 47. 

17. Κυρίμης 'Απόστολος 

'Υπαρχηγός τού σώματος τού Ζιάκα έκ τού χωρίου Τσιούργιακας τών 
Γρεβενών, αγνωστον ύπό τίνος μυηθείς. 

Αυτόθι. 

18. Περδίκης Νάνος του Χριστοδούλου 

Έμπορος έκ Βεροίας, διαμένων είς Βουκουρέστιον ετών 40. Έμυήθη 
ύπό Κωνστ. Πεντεδέκα τήν 1 'Οκτωβρίου 1818. 

Ί . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α! σ. 408. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 12. 

19. Μασάς Γκίκας 

Έκ Κλεισούρας ετών 38. Έμυήθη τήν 18 Δεκεμβρίου 1818 urtò Παπα-
γεωργίου 'Αθανασίου αγνωστον πού. 

Πρβλ. Β . Μ έ ξ α , Φιλικοί, σελ. 28. 
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20. Σακελλίου Μόσχος 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης ετών 33 διαμένων έν Σμύρνη. Έμυήθη τήν 
20 Σεπτεμβρίου 1818 ύπό Μιχ. Παπάζογλου. 

Αυτόθι σελ. 62. 

21. Σκανδαλίδης 'Αθανάσιος 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης. Έμυήθη κατά τό έτος 1820 έν θεσσαλονίκη 
ύπό Δημ. Ύπάτρου. 

Αυτόθι σελ. 66. Πρβλ. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Α', σελ. 411. Τ ο ύ α υ τ ο ύ , Φιλ. 
Έτ., σελ. 316. 

22. Νεδέλκος Αουνιας 

Μακεδών διαμένων έν Κων)πόλει, ετών 24. Έμυήθη ύπό Στ. Χαχαμάκη 
κατά Ίανουάριον τού 1821. 

Αυτόθι σελ. 79. 

23. Νεδέλκος Νικόλαος 

Μακεδών διαμένων έν Κων)πόλει, ετών 21. Έμυήθη ύπό Δημ. Άναγνώ-
στου κατά Ίανουάριον τού 1821. 

Αυτόθι. 

24. Γεωργιάδης Καλλίνικος 

Μακεδών διδάσκαλος. Έμυήθη κατά τό έτος 1820 είς Γαλάζιον ύπό Δημ. 
θέμελη. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Ίστ. Α', σελ. 390. 

25. Καμινάρης Κυριάκος του Χρίστου 

"Εμπορος έκ Καστοριάς διαμένων είς Βουκουρέστιον. Έμυήθη ύπό Κ. 
Σαϊτσή κατά τό έτος 1819. 

Αυτόθι σελ. 395. 

26. Αασπάς Νικόλαος ή 'Αναγνώστης 

Πολιτικός έκ Σιατίστης. Έμυήθη τό έτος 1819 είς Ιωάννινα ύπό Κωνστ 
Πεντεδέκα. 

Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. Α', σελ. 399. καί Φ. Έ τ . σ. 210. Πρβλ. Ί . θ ε ο φ α
ν ί δ ο υ , Άρχ. Κολοκοτρώνη Β', ο. 29. Ί . Κ. Βασδραβέλλη, ένθ'άνωτ. σελ. 146. 

27. Μπαλανος Χριστόδουλος 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης. Έμυήθη έν θεσ)νίκη κατά τό έτος 1820 ύπό 
Δημ. Ύπάτρου. 

Αυτόθι σελ. 403. 

28. Μπακάλογλους Πανταζής 

θεσσαλονικεύς, μυηθείς αγνωστον πότε ύπό Ίσαυρίδου. 
Αυτόθι, σελ. 403. 
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29. Μπλαδάκης 'Ιωάννης 

Μακεδών στρατιωτικός. Έμυήθη κατά τό έτος 1820 είς Κισνόβιον Βεσ-
σαραβίας ύπό Έμμ. Ξάνθου. 

Αυτόθι, σελ. 404. 

30. Μπονδέλης 'Αναστάσιος τον 'Ιωάννου 

Γραμματεύς έμπορου Μακεδών. Έμυήθη κατά Ίανουάριον τού 1821 έν 
Όδησσω ύπό Στ. Κουμπάρη. 

Αυτόθι, σελ. 404. 

31. Πολύδωρος Στέργιος 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης, ένθα έμυήθη κατά τό έτος 1820 ύπό Δημ. 
Ύπάτρου. 

Αυτόθι, σελ. 409. 

32. Σκαρλάτος 'Ιωάννης 

"Εμπορος έξ 'Ολύμπου. Έμυήθη κατά τό έτος 1819 είς Βουκουρέστιον 
ύπό Γρηγ. Δικαίου Παπαφλέσσα. 

Αυτόθι, σελ. 411. 

33. Τραμπάζογλους Νικόλαος 

"Εμπορος έκ θεσσαλονίκης. Έμυήθη κατά τό έτος 1821 είς Ισμαήλ ύπό 
Ίωάν. Βελισσαρίου. 

Αυτόθι, σελ. 414. 

34. Πηλιάδης 'Αλέξανδρος τοϋ 'Ιωάννου 

Έκ θεσσαλονίκης έμπορος διαμένων έν Όδησσω. Έμυήθη ύπό τού 
Στρατηγοπούλου κατά τό έτος 1821. 

Αυτόθι, σελ. 409. 

35. Κασομούλης Νικόλαος τοϋ Κώστα 

"Εμπορος έκ Σιατίστης ετών 23. Έμυήθη αρχομένου του έτους 1821 έν 
Σμύρνη ύπό Μιχαήλ Ναύτη, ιατρού έκ Κρήτης. 

Πρβλ. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, έκδοσις Γ. Βλαχο
γιάννη, τόμ. Α', σελ. 193. 

36. Κασομούλης Κώστας 

"Εμπορος έκ Σιατίστης διαμένων προσωρινώς είς Σέρρας, ένθα έμυήθη 
κατά τάς παραμονάς τής επαναστάσεως ύπό τού υίού του Νικ. Κασομούλη. 

Αυτόθι, σελ. 135. Ί . Κ. Βασδραβέλλη, ένθ' άνωτ. σελ. 94. 

Σημείωσις. Έκ τής προσεκτικής μελέτης τών έν Μακεδονία προεπανα
στατικών καί επαναστατικών συμβάντων προκύπτει αναμφισβητήτως οτι οί 
κατωτέρω αναγραφόμενοι Μακεδόνες άνεμίχθησαν ενεργώς είς τήν κίνησιν 
τών Φιλικών. Παρ' ολας τάς προσωπικάς μας έρευνας, αϊτινες έφθασαν καί 
μέχρι τών οικογενειακών αρχείων, δέν κατωρθώσαμεν ν' άνεύρωμεν σαφή στοι
χεία, πείθοντα περί τής μυήσεως αυτών είς τήν Ίδέαν τών Φιλικών: 
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1) Μητροπολίτης Γρεβενών "Ανθιμος, 2) Μητροπολίτης Κίτρους Μακά
ριος, 3) Μητροπολίτης Σιατίστης ( Σισανίου ) 4) Γ. Νιόπλιος Ρούσης πρόκρι
τος καί αγωνιστής Σιατίστης, 5) Παπαγόρας Σιατιστεύς, 6) Γ. Βαβαρέσκος 
Καστοριεύς, 7) Πρόκριτος Βάλτας Γιαννιός Χατζηχριστοδούλου, 8) Πρόκριτος 
Πολυγύρου Παπαγεωργάκης, 9) 'Αργυρός Ταρπουχτσής θεσσαλονικεύς, 10) 'Ιω
άννης Καυταντζόγλου θεσσαλονικεύς, 11) Ά . Κυδωνιάτης θεσσαλονικεύς, 12) 
Γ. Πάϊκου θεσσαλονικεύς, 13) Άγαθόνικος θεσσαλονικεύς, 14) Κυριάκος Το
σίτσας θεσσαλονικεύς, 15) Τάτης θεσσαλονικεύς, 16) Γεώργιος Σύρος ( Συρό-
πουλος ) άρματωλός τών Χασίων, 17) Λιόλιος Λάζος άρματωλός τής Μηλιάς. 

Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 

8. Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α 

1. Συμπληρωματικά περί τής έκ Κοζάνης οικογενείας τών έν 

Αυστρία διαμενόντων Καραγιάννη — von Karajan. 

Περί τής οικογενείας τών Καραγιάννη — Karajan έγραψεν εκτενές άρ
θρον ό καθηγητής τού έν θεσ)νίκη Πανεπιστημίου κ. Α. Σιγάλας είς τό Ήμε-
ρολόγιον Δυτικής Μακεδονίας τού 1932 σελ. 167 - 177. Τό άρθρον τούτο περι
στρέφεται περί τόν δευτερότοκον υΐόν τού Ιωάννου Καραγιάννη Γεώργιον Κα-
ραγιάννην καί τους έν Αυστρία απογόνους αύτοΟ. Περί τού τετάρτου υΐοΰ καί 
αδελφού τού Γεωργίου, τού Ιωάννου, σημειοϊ ό κ. Α. Σιγάλας (σελ. 168) οτι ό 
Γεώργιος έγκατέλειψεν τά έν τή Σαξωνία τότε «ακμάζοντα εργοστάσια του 
είς τους δύο αδελφούς αύτοΰ θεόδωρον καί τόν τελευταίως έκ Κοζάνης έλ-
θόντα νεώτερον Ί ω ά ν ν η ν », αυτός δέ έγκατεστάθη είς τήν Βιέννην. 

Ό Ιωάννης ούτος έγεννήθη έν Κοζάνη τό 1754 ένυμφεύθη δέ τήν Περι
στέρα 'Ιωάννου Σταμάτη έκ Κοζάνης, γεννηθεΐσαν τό 1730. Σχετικός πληροφο
ρίας έχομεν έξ έγγραφου τής Μητροπόλεως Κοζάνης του 1842, άποσταλέντος 
είς τήν Αύστρίαν, ώς φαίνεται, κατόπιν αιτήσεως τών συγγενών του. Τού έγ
γραφου τούτου σώζεται άντίγραφον είς τόν « Κώδικα τής άγιωτάτης Επισκο
πής Κοζάνης » σελ. 70. ( Πρβλ. Ά . Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής 
Μακεδονίας σελ. 76 άρ. 9.) Κατά τό άντίγραφον τούτο παραθέτομεν ενταύθα 

τό κείμενον τού έγγραφου. 
18 42. 

Ό Σερβίων καί Κοζάνης Βενιαμίν Έπιβεβαιοϊ 
Ή έμή ταπεινότης διά τού παρόντος αυτής 'Αρχιερατικού γράμματος 

δηλοποιεί καί διαβεβαιοί οτι- Α) Ή Περιστερά καί Μπεήνα γνήσιαι θυγατέρες 
τού Ιωάννου Σταμάτη καί τής νομίμου αυτού συζύγου Μαρίας, έγεννήθησαν 
ενταύθα, ή μέν τω Σωτηρίω χιλιοστω έπτακοσιοστω τριακοστω κατά μήνα Φε
βρουάριον βαπτισθείσα ύπό τού Ιερέως Ιωάννου τού Νομοφύλακος κατά τό 
άνατολικόν δόγμα καί τή 20Π τού αυτού Φεβρουαρίου, ή δέ Μπεήνα, τω χι
λιοστω έπτακοσιοστω τριακοστω τρίτω, κατά μήνα Ίούλιον βαπτισθείσα παρά 
τού Πρωτοπαπά Νικολάου τή 10ϊ1 τού αυτού Ιουλίου άναδεχθείσας άμφοτέ-
ρας παρά του 'Αθανασίου Νικολάου, καθ' ά εστί (δείν έκ τού ενταύθα κωδι
κός Σελ. 103 καί 110. 

Β) "Οτι ή 'Αναστασία Μαλαμήτζα θυγάτηρ γνήσια τού Μαλαμήτζα, καί 
τής κατά νόμον νομίμου αυτού συζύγου Μαρίας, έγεννήθη ενταύθα τω χιλιο-
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