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Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ 
(1787-1864)

7ο διαχειριστικό βιβλίο
Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου 

Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου 
Στ. Τάττη (1894-1978), ενός μικρού βιβλίου διαχείρισης («τεφτεριου») έδω
σε την ευκαιρία γιά νά γραφεί ή μελέτη αυτή, πού διευκρινίζει ορισμένα 
ασαφή σημεία τής δράσης, στήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, του προ
πάππου της Κωνσταντίνου Παναγ. Τάττη (1787-1864) στο α'μισό του περα
σμένου αιώνα καί ειδικά στήν Επανάσταση του 1821. Τό βιβλιαράκι αύτό 
φαίνεται ότι τηρούσε ό παππούς της, ό Στέφανος Κων. Τάττης (1825-1910)1, 
πού άσχολοΰνταν με τό εμπόριο καπνοΰ-ταμπάκου, άκριβώς όπως καί ό 
πατέρας του Κωνσταντίνος Π. Τάττης (1787-1864), άλλά είχε καί τήν δια
χείριση τότε καί εσόδων (ενοικίων) ικανής κτηματικής περιουσίας στήν 
πόλη μας. ’Ακριβώς γι’ αυτό τόν λόγο καί επειδή ό Στέφανος Τάττης είχε 
σύστημα στις έργασίες του, κατέγραφε όλες τις εισπράξεις άπό ένοίκια 
τών καταστημάτων του, πού βρίσκονταν άπέναντι άπό τόν "Αγιο Μηνά

1. Ό Στέφανος Κων. Τάττης πρόσφερε, αναντίρρητα, μεγάλες ύπηρεσίες στήν Θεσσα
λονίκη καί στήν Ελληνική Κοινότητα μέ τούς άγώνες του γιά τήν επίλυση σοβαρότατων 
κοινοτικόν προβλημάτων καί τήν προάσπιση τών συμφερόντων τών συμπατριωτών του 
κατά τήν τουρκοκρατία. ’Απολάμβανε μεγάλο σεβασμό καί έκτίμηση καί άπό αύτούς 
τούς Τούρκους, Ιδιαίτερα μετά τήν έκλογή του ώς βουλευτή (γερουσιαστή) στον νομό 
Θεσσαλονίκης στήν όθωμανική βουλή (1877) καί πήρε τόν τίτλο του «αύτοκρατορικοΰ 
συμβούλου». ’Εκλέχθηκε έπανειλημμένα μέλος στό Δημοτικό καί πρόεδρος στό Κοι
νοτικό Συμβούλιο. Αύτοκτόνησε μέ περίστροφο, έπειδή ύπέφερε άπό άθεράπευτη γιά 
τήν έποχή νόσο (1910). Ή γυναίκα του Καλλιόπη, τό γένος Ναούμ Βέδα (1838-1918) άπό 
τήν Σιάτιστα, ύπήρξε ίδρύτρια τής ’Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης (1871) καί πρόε
δρός της (1885 καί άλλες φορές) (βλ. Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος Κυριών Θεσσαλονίκης, 
Λεύκωμα, 1873-1960, 2, καί καθ. Στεφ. Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτικήκαί κοινω
νική δραστηριότητα τού Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αίώνα τής 
τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970,124). Για τήν σθεναρότητα καί Αποφασιστικότητα 
τοϋ Στ. Τάττη βλ. καί Γ εωργίουΑ. Στογιόγλου, Ήέν Θεσσαλονίκη πατριαρχι
κή Μονή τών Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, 129, 341 καί 347. ’Επίσης τό πρόσφατο συν
θετικό έργο τοϋ Κωνστ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ό Βόρειος Ελληνισμός κατά 
τήν πρώιμη φάση τοϋ Μακεδονικού άγώνα (1878-1894), Θεσσαλονίκη 1983, 36, όπου ό 
Στ. Τάττης Αγωνίζεται καί ψηφίζει τήν καθιέρωση τής έλληνικής ώςέπίσημης γλώσσας.
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ΕΙκ. 1. Ή πρώτη σελίδα του βιβλίου τοΰ Κωνστ. Τάττη.
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(«στοά Τάττη») καί στήν γύρω κεντρική περιοχή. Οί καταγραφές αυτές 
αρχίζουν άπό το 1885, καί έξαντλοϋν όλες σχεδόν τις 148 σελίδες του βι
βλίου, καί φθάνουν μέχρι το έτος 1903. "Αλλες είναι μέ μελάνι καί άλλες μέ 
μολυβδίδα.

Το τελευταίο φύλλο (σελ. 149-150) λείπει, όπως λείπουν καί άλλα έν- 
διάμεσα φύλλα (3-4, 5-6, 9-20 κ.λ.). Είναι ένα συνηθισμένο διαχειριστικό 
βιβλίο, πού διατηρείται σέ αρκετά καλή κατάσταση, διαστάσεων 0,20x0,13 
μ. μέ έξώφυλλο σέ χοντρό χαρτόνι καί έπικάλυμμα. Στήν όψη του άναγρά- 
φεται: «1898 - Σ. Τάττη-Βιβλίον».

"Ολα βέβαια τά φύλλα περιέχουν χρήσιμα στοιχεία καί ένδιαφέρουν 
τήν ιστορία τής πόλης άπό άποψη οικονομίας, συναλλακτικών σχέσεων, 
άξιών κ.λ., άλλά εκείνο πού έχει μεγάλη σημασία είναι τό πρώτο φύλλο, 
δηλ. οί σελ. 1 καί 2.

Στις σελίδες αυτές άναγράφονται συνοπτικά λίγα βιογραφικά στοι
χεία, κατά βάση οικογενειακά, πού όμως έχουν σημασία, όταν συσχετι- 
σθοϋν μέ άλλα γεγονότα καί ειδικά μέ τίς προεπαναστατικές ζυμώσεις γιά 
τήν διάδοση τής Φιλικής Εταιρείας στήν Μακεδονία καί Ήπειρο καί μέ 
τά τραγικά συμβάντα τοϋ Μαΐου 1821 στήν έπαναστατημένη Θεσσαλονίκη 
καί στις Σέρρες, καί διαφωτίζουν ίσως λίγα σκοτεινά άκόμα σημεία, όπως 
έξηγώ πιό κάτω.

Η Φιλική 'Εταιρεία στήν Βόρειο 'Ελλάδα
Πριν όμως γίνει αυτός ό συσχετισμός των στοιχείων, σκόπιμο είναι 

νά ξαναθυμηθούμε σέ γενικές γραμμές όσα έχει διασώσει ή παράδοση καί 
δέχθηκε ή έπιστήμη, σχετικά μέ αυτά.

Ή όργάνωση τής Φιλικής Εταιρείας σημειώθηκε έγκαιρα καί σέ μα
κεδονικές πόλεις, όπως τήν Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πολύγυρο, Βέροια, 
Σιάτιστα, Κοζάνη, Καστοριά κ.λ. άπό ειδικούς άπεσταλμένους τής Ε
ταιρείας, πού είχαν καί έδώ γιά στόχο τήν άνεύρεση ικανών στελεχών γιά 
νά προετοιμάσουν ψυχικά, στήν άρχή, τούς δυναστευόμενους Έλληνες, 
νά τούς συνδέσουν οργανικά μεταξύ τους καί, τέλος, νά τούς ξεσηκώ
σουν έπαναστατικά στήν κατάλληλη ώρα1. Τό πέρασμα τοϋ Δημ. ’Ίπα-

1. Για τήν διάδοση των άρχών τής Φιλικής Εταιρείας καί τίς προεπαναστατικές ζυ
μώσεις στον έλληνικό γενικά χώρο βλ. το πρόσφατο συνθετικό έργο τοϋ καθ. Άπ, 
Βακαλοποΰλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. 1-6, Θεσσαλονίκη 1961-1981, 
είδικά τον τ. 5, 465 κ.έ., όπου καί όλη ή νεότερη σχετικά βιβλιογραφία, πού άναφέ- 
ρεται σ’αυτόν. ’Επίσης καί Ίω. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ'εκδ., 67 
κ.έ. Ειδικά γιά τίς έπαναστατικές ζυμώσεις των Ελλήνων στήν Θεσσαλονίκη πριν τό 
1821 βλ. τή γλαφυρή ανάπτυξη στό νέο έργο τοϋ καθ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ίστο. 
ρία τής Θεσσαλονίκης (316 π.Χ.-1983), Θεσσαλονίκη 1983, 300 κ.έ.
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τρου1, τού Ίω. Φαρμάκη2 καί άλλων άπό τήν Μακεδονία στα προεπαναστα
τικά χρόνια δεν είταν τυχαία ένέργεια, άλλα προετοιμασμένο ταξίδι μέ τούς 
πιο πάνω στόχους3.

Στήν Θεσσαλονίκη ειδικά οί φιλικοί αύτοί ή καί άλλοι, πού δέν έγι
ναν γνωστοί, βρήκαν εύκολα τήν ευκαιρία νά γνωριστούν καί επικοινωνή
σουν μέ ένθουσιώδεις προκρίτους, όπως ό Χριστόδουλος Μπαλάνος, ό 
Γεώργιος Βλάλης, ό Χρηστός Μενεξές, Γεώργιος Πάικος, Μιλτιάδης Χα
τζή νάνου (Άγαθόνικος), Κωνσταντίνος Τάττης, ’Αναστάσιος Κυδωνιά- 
της, Χατζηαντώνιος Παπαχρίστος, ιερέας Άνανίας Μαρκόπουλος κ.ά.

Γιά τόν Χριστόδουλο Μπαλάνο βέβαια έχουμε άπό τήν αρχή καί 
γραπτή μαρτυρία4 ότι υπήρξε φιλικός. ’Αντίθετα, γιά τούς άλλους μόνον 
ή προφορική παράδοση, πού ακολουθείται μεταγενέστερα καί άπό τήν 
γραπτή, είναι έντονη καί κάνει λόγο γιά αναμφισβήτητη συμμετοχή καί 
μύησή τους στήν Φιλική Εταιρεία, μέ προσδιορισμό ώς κατηχητή τους 
τού Γιάννη Φαρμάκη, πού καταγόταν άπό τήν Βλάστη5.

1. Γιά τον Δ. Ίπατρο, βλ. τήν μελέτη του καθ. Στεφ. Παπαδοπο όλου, 'Ο φι
λικός Δημήτριος Ίπατρος, «Ελληνικά» 16(1959) 149 συν.

2. Γιά τόν καταγόμενο άπό τό Μπλάτσι (Βλάστη) Γιάννη Φαρμάκη καί τήν δράση 
του βλ. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο νο ς, Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας, 184, καί τοϋ Ί ω. Β α σ- 
δραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., 69-72.

3. Οί μετακινήσεις των φιλικών καλύπτονταν συνήθως άπό λόγους έμπορικών συ
ναλλαγών, ώστε νά μή κινούν τίς ύποψίες τών τουρκικών αρχών. Γι’ αύτό τα διάφορα τα
ξίδια τους καί οί έπικοινωνίες τους, όσο γινόταν συνωμοτικές, δέν έπαιρναν δημοσιότητα. 
Πιστεύω έτσι ότι δέν θά είταν οί μόνοι κατηχητές ό Φαρμάκης καί ό Ίπατρος, όπως δέ
χεται όΊω. Βασδραβέλλης, Ή Θεσσαλονίκη, 9, πού πέρασαν άπό τήν Θεσσαλο
νίκη άπό τό 1818 καί ίδίως τό 1820-1821, άλλά καί πολλοί άλλοι, πού έπικοινωνοϋσαν 
μέ τίς έπαρχιακές πόλεις καί διατηρούσαν άκμαΐο τό έθνικό φρόνημα τών ραγιάδων Ελ
λήνων, μέ τίς έλπίδες τού ξεσηκωμού. Αύτά δέχεται καί ό καθ. Άπ. Βακαλόπου- 
λ ο ς, Ιστορία, τ. 5, 465, όπως καί στό προγενέστερο έργο του: Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 
1821 καί 1912-1918, Θεσσαλονίκη 1947,34, καί στήν νέα έκδοση, Ιστορία τής Θεσσαλονί
κης, 300 συν.

4. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο V ο ς, Δοκίμιον ίστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιον 
1834· Άπ. Βακαλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 καί 1912-1918, Θεσ
σαλονίκη 1947, 33-34' τού ίδιου, Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1980, 
τ. 5, 465 συν., όπου καί βιβλιογραφία, καθώς καί τό πρόσφατο έργο του: Ιστορία τής 
Θεσσαλονίκης, 300 κ.έ.

5. Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, Ή δράση τής Φιλικής Εταιρείας καί ή συμβολή τής Θεσσαλο
νίκης στό 1821, άρθρο στήν έφημερ. «Μακεδονία», 26 Δεκεμβρίου 1930. Ά ν τ ω ν ί ου 
Θεοδωρίδου, Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στό 1821, Θεσσαλονίκη 
1939,18, 36-37, 75' X ρ. Β λ α σ σ ο π ο ύ λ ο υ, Τό ήμερολόγιον τού άγώνος, 1930,48 κ.έ.· 
Κωνσταντίνου Τάττη, Ιστορικές σελίδες, στό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», 
Θεσσαλονίκη 1915, 69' Γ. X. Σ ο ύ λ η, Ή Θεσσαλονίκη κατά τάς άρχάς τής Ελληνικής
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Τό «'Οδοιπορικό»
Το «Οδοιπορικό» του Χαϊρουλλάχ Έφέντη, πού δημοσίευσε τό 1940 

ό ’Αβραάμ Παπάζογλου1, όπως καί άλλες πηγές2, παρέχουν πολλά χρήσιμα 
στοιχεία για τις συλλήψεις, τά βασανιστήρια καί τά μαρτύρια πού ύπέστη- 
σαν ό έπίσκοπος Κίτρους Μελέτιος (πού εϊταν στήν περίοδο εκείνη το- 
ποτηρητής τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ), ό ιερέας τού 'Αγίου 
Μηνά Παπαγιάννης, οί πρόκριτοι πού άναφέρθηκαν άμέσως πιο πάνω καί 
δύο χιλιάδες περίπου άτυχοι Θεσσαλονικεΐς κατά τον Μάιο 1821, δταν άρ
χισε ή τρομοκρατία3 καί συνεχίσθηκε γιά μερικούς μήνες στήν πόλη καί 
στά περίχωρα.

Έπαναστάσεως, στο περιοδικό «Μακεδονικά» 2 (1953) 583' Ίω. Βασδραβέλλη, 
Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν άγώνα τής Ανεξαρτησίας, Θεσσαλονίκη 1946, 9' Ά π. Β α - 
καλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στα 1430, 1821 κ.λ., 34, καί τού ίδιου, 'Ιστορία 
τής Θεσσαλονίκης, ο.π.

1. ’Αβραάμ Παπάζογλου, Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν Μάιο τοβ 1821 (όπου 
περιέχεται το «'Οδοιπορικόν» (Σεγιατχαναμές) τοβ Χαϊρουλλάχ Έφέντη), στό περιοδικό 
τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης «Μακεδονικά» 1 (1940) 424 κ.έ.· 
Γ. X. Σ ο ύ λ η, το ίδιο, 583" Άπ.Βακαλοπούλου,Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, 1821 
1912 κ.λ.,40, 43 συν.· τοβ ίδιου, Ιστορία, τ. 5, 468" Κ ω ν. Σ τ. Τ ά τ τ η, ό.π., καθώς 
καί Βασ. Μεσολογγίτη, Ή Θεσσαλονίκη κατά τήν ’Επανάσταση 1821, άρθρο 
στήν έφημερίδα Θεσσαλονίκης «Ό Ελληνικός Βορράς», φ. τής 25 Μαρτίου 1945.

2. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον, τ. 3, 144-145' Γ. Βλασσοπούλου, τό ίδιο. 
Δ ι ο ν. Κόκκινου, 'Ελληνική Έπανάστασις, ’Αθήνα 1932, τ. 2, 408, 411 κ.έ.

3. Πρέπει νά Αντιστοιχεί μέ τις 18 Μαΐου 18Π κατά τά γραφόμενα τοβ Χαϊρουλλάχ
Έφέντη: «....... τήν πρώτη μέρα τοβ φεγγαριοβ τοβ Μαΐου....», Άβρ. Παπάζογλου,
τό ίδιο, 425. Ή ήμερομηνία αυτή (18-5-1821) πρέπει νά θεωρηθεί άσφαλής καί καθοριστι
κή, γιατί προερχόμενη άπό τουρκική πηγή, σχεδόν σύγχρονη μέ τά έγκληματικά εις βά
ρος τών Ελλήνων γεγονότα, όπως είναι ή γραμμένη κατά τόν Σεπτέμβριο 1821 έκθεση 
(όδοιπορικό) τού μολλά Χαϊρουλλάχ, προκύπτει άπό σταθερά καί άντικειμενικά στοι
χεία, όπως είναι ή έκφραση «ή πρώτη μέρα τού φεγγαριού τού Μαΐου....», ή διάρκεια τής 
φυλάκισης τού μολλά, ή άποφυλάκιση καί έπιστροφή του στήν Κωνσταντινούπολη (Ά. 
Παπάζογλου, δ.π.,). Γι’ αύτό δέν μπορεί νά κλονισθεϊ άπό άλλες έπισφαλεϊς καί 
περίεργες πηγές, όπως αυτή πού μνημονεύει ό Γ. Σούλης (ίδιο, 585-589), άναφερό- 
μενος σέ αγγλικό κείμενο άγνωστου μάλιστα συντάκτη, πού παραθέτει ό Pliny Fisk 
καί όμιλεϊ Αόριστα γιά τρομοκρατικές πράξεις (σφαγές, κ.λ.) στήν Θεσσαλονίκη, πού 
έγιναν τόν ’Ιούλιο 1821, κατά τού έπισκόπου καί όρισμένων προκρίτων. Ή πληροφορία 
αύτή μπορεί κάλλιστα νά θεωρηθεί ότι άναφέρεται σέ άλλες μεταγενέστερες ώμότητες 
καί βαρβαρότητες τών Τούρκων μέ τό δεδομένο ότι ή περίοδος τής τρομοκρατίας συνε
χιζόταν μέ μεγάλες έναλλαγές έντασης, τόπου καί χρόνου. Τό ίδιο καί γιά τά στοιχεία 
πού προκύπτουν άπό Αναφορές τού ’Ολλανδού προξένου στήν Θεσσαλονίκη, πού όσον 
άφορά τήν ήμερομηνία (’Ιούλιος 1821) όφείλονται μάλλον σέ σύγχυση (τό έπισημαίνει 
μάλιστα καί όΚων. Βακαλόπουλος, ’Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία, άναφερόμενα 
στήν Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Θεσσαλονίκη 1975, 49, 69-70, 78, πού δημοσιεύει 
τά έγγραφα). Τά έγκλήματα αύτά στήν Θεσσαλονίκη δέχεται ότι έγιναν στις 18-5-1821



70 Δημήτρης Σερεμέτης

Αύτά, μόλις εφθασαν οί ειδήσεις για τήν κήρυξη τής έπανάστασης 
στην Μολδοβλαχία άπό τον Ύψηλάντη καί για τήν εξόντωση τής τουρκι
κής φρουράς στον Πολύγυρο (16 Μαΐου 1821).

Είδικά για τούς προκρίτους είναι γνωστό οτι τελικά κρεμάσθηκαν στό 
«Καπάν», δηλ. τήν σημερινή πλατεία Βλάλη1, ή έσφάγησαν μαζί μέ άλλους 
πατριώτες καί συγκεκριμένα τούς ’Αναγνώστη (παντοπώλη), Άναστ. Γού- 
ναρη, Κωνσταντίνο Άχτάρη καί Νάκο (επαγγελματίες), Νάνο (τσαγγάρη), 
Δημήτριο Άπ. Παπά (έμπορο) καί Πεσέ (έμπορο)2. Άπό τούς παραπάνω 
προκρίτους μερικοί, οί X" Αντωνίου, Γ. Βλάλης καί Κ. Τάττης3, αν καί 
φυλακίσθηκαν, τελικά διέφυγαν τήν εκτέλεση.

Άπό τούς δύο χιλιάδες πάλι Θεσσαλονικεΐς πού είχαν συλληφθεΐ καί 
ριχτεί στον αυλόγυρο καί στήν έκκλησία τού Γρηγορίου Παλαμά οί πιό 
πολλοί ύπέστησαν μαρτυρικό θάνατο εκεί, ενώ οί υπόλοιποι στό «Καπάν», 
οπού μεταφέρθηκαν δεμένοι δύο δύο μαζί μέ άλλους4.

Στό μεταξύ άπό τήν πρώτη μέρα πού εφθασαν οί ειδήσεις γιά τήν έξό-

καί ό καθ. Άπ.Βακαλόπουλος, 'Ιστορία, τ. 5, 472, καί 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 
303, δηλαδή τήν ίδια μέρα πού έμαθε ό Γιουσούφ τα συμβάντα τού Πολυγύρου. Ή μνεία 
στό α' έργο του ('Ιστορία, τ. 5, 472) καί τής ήμερομηνίας 21-7-1821 προφανώς όφείλεται 
σέ παραδρομή ή έπίδραση άπό τις τελευταίες αυτές ξένες πηγές. Πάντως καί ή προφορική 
παράδοση, όπως μας διασώθηκε, άναφέρεται σέ τραγικά γεγονότα στήν Θεσσαλονίκη, 
πού έγιναν τόν Μάιο (18) 1821. (Έτσι Θεοδωρίδης, 36, 75, Τ σ ι ώ μ ο υ - Μ ε τ α λ- 
λ ι V ο 0, 25, 27, Μ έ λ φ ο ς, τό ίδιο).

1. Οί βαρβαρότητες έγιναν μέ έντολές τού τότε μουτεσελίμη (=άναπληρωτή), δηλ. 
τού Γιουσούφ μπέη, τού βαλή τής Θεσσαλονίκης Χουσεΐν πασά, πού παραβρισκόταν 
στό «Καπάν» (Βασδραβέλλη, Ή Θεσσαλονίκη, 13-14). "Αλλωστε αυτός ό ίδιος 
Γιουσούφ είχε ήδη φυλακίσει τόν φιλεύσπλαχνο Τούρκο μολλά Χαϊρουλλάχ στις φυλα
κές τού Λευκού Πύργου γιά τό άνθρώπινο ένδιαφέρον του γιά τούς φυλακισμένους Έλλη
νες (βλ. «'Οδοιπορικόν» Χαϊρουλλάχ, 585-588, όπου καί λεπτομέρειες γιά τά τραγικά 
συμβάντα. Μ. L a s c a r i s, La révolution grecque vue de Salonique. Rapports des consuls 
de France et d’Autriche (1821-1826), «Balcania» 6 (1943) 145 συν.· Άπ.Βακαλοποό- 
λ ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430 κ.λ., 34-35, τού ίδιου, τήν νεώτερη έκδοση, 32-3).

2. Αύτά προκύπτουν άπό στοιχεία πού παρέχουν άνέκδοτα φιρμάνιατής 13 Ρεμπή ούλ 
Έβέλ 1237 καί 22 Σεβάλ 1238 (9 ’Οκτωβρίου 1822), πού άναφέρει ό Ίω. Βασδρα
βέλλη ς, Ή Θεσσαλονίκη, 14-15, καθώς καί Οί Μακεδόνες, β' έκδ., 70-71, καί γ' εκδ., 
127-9.

3. Ίω. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, 73, τού ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη κ.λ., 
16. Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, ό.π., 36, 75· Άγ. Τσιώμου-Μεταλλινού (σημείωμα 
Κων. Τάττη), 27' Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 465, 472-3, τού ί δ ι ο υ, Ή 
Θεσσαλονίκη, 304. Ή πληροφορία τού Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη (1700-1912), 
Τομή τής μεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη 1973, 73, ότι ό Κων. Τάττης άπαγχονίσθηκε 
μέ τούς άλλους προκρίτους, δέν άνταποκρίνεται στά πράγματα, όπως έξηγεϊται πιό κάτω 
(σ. 81-82).

4. Βλ. τούς συγγραφείς πού άναφέρθηκαν στις σημ. 1 καί 3 τής προηγ. σ. 69.
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ντωση τής φρουράς τού Πολυγύρου καί συγκεκριμένα το ίδιο βράδυ (17-18- 
5/1821), στα υπόγεια του «Κονακιού» (Διοικητηρίου), κατασφάχτηκαν καί 
οί μισοί περίπου όμηροι άπό τούς 400 πού ήδη είχαν συγκεντρωθεί άπό 
τήν πόλη καί τά μοναστήρια τού 'Αγίου "Ορους1.

Ζυμώσεις σε άλλες πόλεις

’Ανάλογες σχεδόν επαναστατικές ζυμώσεις έγιναν καί σε άλλες πό
λεις, όπως τά Γιανιτσά, τόν Πολύγυρο, τις Σέρρες. Στις Σέρρες ειδικά 
ό μητρ. Χρύσανθος, άλλοι κληρικοί, έμποροι καί πρόκριτοι είχαν μυηθεΐ 
στήν Φιλική Εταιρεία, άλλά δεν μπόρεσαν να ενεργοποιηθούν κατάλληλα. 
Οί συλλήψεις πού έγιναν καί ή ψυχολογία πού διαμορφώθηκε ύστερα άπό 
τις είδήσεις γιά τόν άπαγχονισμό τού πατριάρχη Γρηγορίου Ε' δέν άφη
ναν περιθώριο γιά δράση. Ό μητροπολίτης Χρύσανθος καί πρόκριτοι 
τής πόλης, όπως καί έμποροι, ίσως γύρω στούς 150, συνελήφθηκαν καί ρί- 
χθηκαν στις φυλακές2.

'Ο Κων. Π. Τάττης
Γιά όλα αύτά παρέχουν ιστορικά στοιχεία οί συγγραφείς πού άναφέρ- 

θηκαν πρίν, βασιζόμενοι σέ άμεσες πηγές καί στήν προφορική παράδοση.
Ειδικά όμως γιά τόν Κωνσταντίνο Τάττη δέν έχουμε γνωστά πολλά 

γιά τήν ζωή του καί τήν οίκογένειά του. Ή παράδοση, όπως τήν υλοποιούν 
ιστορικοί3, έμφανίζει τόν Κων. Τάττη ώς πρόκριτο τής πόλης4 5, πού ασκεί 
έμπόριο καπνού, καταγόμενο άπό τό Βυθκούκι Μοσχόπολης (Κορυτσδς) 
καί πού έγκαταστάθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1810s.

1. Χαϊρουλλάχ Έφέντη, 'Οδοιπορικό, «Μακεδονικά» 1 (1940) 424, 427’ Άπ. Βα- 
καλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 471-472.

2. Άπ.Βακαλοπούλου, Ιστορία, τ. 5, 470-171" Π. Π έ ν ν α, 'Ιστορία των Σερ
ρών, 81-82- Νικ. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α', 35, 137’ Ί ο. Β α σ- 
δραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' έκδ., 127.

3. Ί ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ή Θεσσαλονίκη, 13, 16, τοϋ ίδιου, άρθρο στο ήμε- 
ρολόγιο «Ό Φάρος τής Β. Ελλάδος», Θεσσαλονίκη 1939, 51, τοϋ ίδιου, Οί Μακεδόνες, 
β' έκδ., 51,71, καί γ' έκδ., 128· Ά ντ. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, τό ίδιο, 75’ Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, (άρ
θρο) εφημερίδα Θεσσαλονίκης «Ή Μακεδονία», φ. τής 26-12-1930, K. Mo σκώφ,Θεσ
σαλονίκη (1700-1912), Τομή τής μεταπρατικής πόλης, 73' Κων. Τάττη, στό «Μακε
δονικό Ημερολόγιο» 10 (1914) 133 καί 11 (1915) 67-70· Άγγ. Μεταλλινοΰ- 
Τσιώμου, τό ίδιο, 24, 25, 27.

4. Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 466, τοϋ ί δ ι ο υ, Ή Θεσσαλονίκη στα 
1430 κ.λ., 34, καί τήν νέα έκδοση, 300. Ίο. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, β' έκδ., 
71, καί γ' εκδ., 128, 129, τοϋ ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη, 9, 13.

5. Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, τό ίδιο, 75 (όπου αναγράφει τό έτος 1815), Ίο. Μέλφου, 
τό ίδιο, Ά. Μεταλλινοϋ-Τσιώμου, ο.π., 27, Κ. Μ ο σ κ ώ φ, 99, Δ. Π α π αζή-
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Νυμφεύθηκε τήν κόρη συγγενούς τής οίκογένειας Καυταντζόγλου1 
καί λίγο άργότερα γύρω στα 1819-1820 ώς φιλικός (κατηχητής) άνέλαβε 
να μυήσει καί άλλους στήν Φιλική Εταιρεία, έπιχειρώντας ταξίδια στήν 
’Ανατολική καί Δυτική Μακεδονία2. Βέβαια δέν βρέθηκε έπίσημη πράξη 
για τήν μύησή του αυτή, ούτε καί άλλα τυχόν έπίσημα στοιχεία στούς σχε
τικούς καταλόγους των φιλικών3, όμως ή ίστορική παράδοση, πού διαμορ
φώθηκε άπό τήν όλη δράση του, καθώς καί άλλες έντυπες ή χειρόγραφες 
πηγές, τόν αναγνωρίζουν καί θεωρουν φιλικό4 5'5.

Άναδείχθηκε ίκανός έμπορος, άποκτώντας αρκετή κτηματική περιου
σία καί άπολάμβανε γενική έκτίμηση, ακόμα καί άπό ’Αλβανούς άξιωμα- 
τούχους6.

Τα δραματικά γεγονότα τον Maîov 1821 στην Θεσσαλονίκη

Αύτά είναι κοινά στοιχεία, πού λίγο πολύ άναφέρονται άπό όλους καί

σ η, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων έπί τουρκοκρατίας, στο περιοδικό «Ηπει
ρωτική Εστία», Γιάννενα, 1978, 982.

1. Βλ. τούς πιό πάνω συγγραφείς, σημ. 5 τής σ. 71 (έκτος του τελευταίου). Γιάτήν 
οικογένεια τού Καυταντζόγλου βλ. Γεωργ. Στογιόγλου, το ίδιο, 275-277. Γιά 
γάμο τού Κων. Τάττη μέ κόρη Καυταντζόγλου βλ. πιό κάτω, σ.78.

2. Οί Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, 'Ιστορία, τ. 5, 466, ό ί δ ι ο ς, Θεσσαλονίκη, 128, 
Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, Ά γ γ. Μ ε τ α λ λ ι ν ο C, 27, Ί ω. Μ έ λ φ ο ς, τό ίδιο, δέχονται 
ότι ό Κων. Τάττης είχε μυηθεϊ στήν Φιλική Εταιρεία καί μάλιστα άπό τόν Γιάννη Φαρ- 
μάκη, άναπτύσσοντας έπαναστατική δραστηριότητα καί έπαφές. 'Ο Ίω. Βασδραβέλ- 
λ η ς, Ή Θεσσαλονίκη, 9, καί στά «Μακεδονικά» 1 (1940) 524-525, χωρίς ν’ άναλύει κρι
τικά τά στοιχεία, διατυπώνει μερικές άμφιβολίες.

3. Πρβλ. Ίω. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί Φιλικής Εταιρείας, Άθήναι 1834, 
Β α λ. Μ έ ξ η, Οί Φιλικοί- Κατάλογοι των μελών τής Φιλικής Εταιρείας έκ τού άρχείου 
τού Σέκερη, Άθήναι 1937, ΊωΜελετοπούλου, Ή εκΟεσις τής ιστορίας τής Φιλ- 
κής Εταιρείας, Άθήναι 1964, καί άκόμα Εύαγγ. Τζιάτζιου, Ή Φιλική Εταιρεία καί 
ό Γεώργιος Λασσάνης, «Μακεδονικά» 1 (1940) 198 καί 200.

4. Βλ. προηγ. σημ. 2, ώς καί Αγγέλου Ν. Παπακώστα, Ή συμβολή τής ’Η
πείρου εις τήν έπανάστασιν τού Είκοσιένα, στό περιοδικό «Νέος Κουβαράς», Άθήναι, 
Γ' (1966) 94.

5. Γιά τήν διάδοση τής Φιλικής Εταιρείας βλ. ίδίως Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, 
Ιστορία, τ. 5, 79 κ.έ., καί ειδικά γιά τήν Ήπειρο τήν μελέτη Στεφ. Παπαδοπο ό
λου, Τό έργο τής Φιλικής 'Εταιρείας στήν Ήπειρο, Γιάννενα 1970. Άκόμα Κ. Μ έ ρ - 
τ ζ ι ο υ, Μνημεία μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 266-278. Γιά τό έμπόριο 
κατά τόν 18ο αί. στις περιοχές Μοναστηριού, Σιάτιστας, Δυρραχίου, Θεσσαλονίκης, 
Μοσχόπολης, Αχρίδας, Βενετίας (ληστεία-πειρατεία κ.λ.) καί άκόμα γιά έμπορική 
έπικοινωνία μέ Αΰλώνα-Δυρράχιο κ.λ.,Ίωακ. Μαρτινιανού, Ή Μοσχόπολις, 
123 κ.έ.

6. Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 37, 75· Ί ω. Μ έ λ φ ο υ, τό ίδιο.
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συμφωνούν1. Στά δραματικά γεγονότα όμως τής Θεσσαλονίκης (Μάιος 
1821 καί συνέχεια) ή δράση τοϋ Κωνσταντίνου Τάττη στις λεπτομέρειες 
της καθορίζεται διαφορετικά. Έτσι άναγράφεται ότι συνελήφθη μαζί μέ 
άλλους προκρίτους καί εμπόρους στήν Θεσσαλονίκη (18 Μαΐου 1821)2καί 
ότι κρεμάσθηκε ή κατακρεουργήθηκε μαζί τους από τόν τουρκικό όχλο3. 
Οί περισσότεροι όμως συγγραφείς άναγράφουν ότι διέφυγε καί διασώθηκε 
στις Σέρρες, έξαγοράζοντας τούς δεσμοφύλακές του4, καί ορισμένοι ότι 
ρίχτηκε στις φυλακές Έπταπυργίου (Γεντή-Κουλέ), όπου μεταφέρθηκε 
καί έμεινε έγκλειστος για πολλά χρόνια5. ’Ελάχιστοι άπό έλλειψη των 
πηγών καί άκριβολογία αποφεύγουν να καταγράψουν τήν τύχη ειδικά 
τού Κων. Τάττη, τοϋ Γ. Βλάλη ή τοϋ Άργυροπούλου άρκούμενοι σέ γενική 
διατύπωση6.

Στοιχεία άπό το «βιβλίο» για τον Κων. Π. Τάττη
Άπό τήν άντιπαραβολή καί σύγκριση τών στοιχείων μέ όσα άνα- 

φέρονται στό βιβλιάριο αυτό πού έξετάζουμε7, μπορεί κανείς νά συνο
ψίσει τά πιό κάτω:

Ό Κωνσταντίνος Τάττης είταν γιος τοϋ Παναγιώτη καί τής Ελένης 
καί γεννήθηκε τήν 1 ’Ιουνίου 1787 στό Βυθκούκι, μιά κωμόπολη στά ΝΔ 
τής Μοσχόπολης, 10 περίπου χιλιόμετρα μακριά άπό αύτήν, δηλ. στήν 
σημερινή Ν. ’Αλβανία, περιοχή τής Κορυτσάς8 (20 περίπου χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της).

1. Βλ. τούς άναφερόμενους στις σημ. 4 καί 5 της σ. 71.
2. Προηγ. σημ.
3. Κ. Μ ο σ κ ώ φ, 73.
4. Κω ν. Τώτ τη, Το 1821 εν Θεσσαλονίκη (στό βιβλίο τής Α.Τσιώμου-Μεταλ- 

λινού), 25-26, Ά π. Βακαλοπούλου, Ή Θεσσαλονίκη στά 1430, 34, Βασδρα- 
β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, β' εκδ., 73, καί γ' εκδ., 128, τοϋ ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη, 16, 
Θεοδωρίδου, 36-37, 75, Μ ε τ α λ λ ι ν ο Ö, 27, Ίω. Μ έ λ φ ο υ, στό ίδιο άρθρο.

5. Ό Θεοδωρίδης γράφει για 5 χρόνια, χωρίς να άναγράφει τήν πηγή του. Ό 
Κων. Τάττης (έγγονός του) γράφει άόριστα για άρκετό χρονικό διάστημα (Μετάλλι
νου, 25), ό Μέλφοςτό ίδιο.

6. "Οπως ό καθ. Άπ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τ. 5, 472, πού γράφει ότι «ό 
μητρ. Μελέτιος μαζί μέ άλλους προκρίτους βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο» κ.λ., χωρίς νά 
συμπεριλαμβάνει μέσα στά παρατιθέμενα όνόματα πού σφαγιάσθηκαν καί κρεμάσθηκαν 
συγκεκριμένα τούς Κ. Τάττη, Γ. Βλάλη καί Άργυρόπουλο, γιατί προφανώς δέν βρήκε 
άμεσες μαρτυρίες.

7. ’Αξιοσημείωτο είναι ότι ή έπικεφαλίδα στήν σελίδα 1 άναφέρει: «’Αντιγραφή έκ 
τού πατρικού μου βιβλίου», πράγμα πού δείχνει ότι ύπύρχε καί άλλο βιβλίο, προφανώς 
πού τηρούσε ό Κωνσταντίνος Π. Τάττης καί θά περιείχε, ίσως, καί άλλα ένδιαφέροντα 
στοιχεία, πού θά ήταν πιό παλιά.

8. Τό Βυθκούκι όπως καί ή περιοχή του κατοικοϋνταν άπό πολλούς Έλληνες καί
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Στις περιοχές αυτές τής ’Ηπείρου καί τής Δυτικής Μακεδονίας εϊταν 
εγκατεστημένοι πολλοί Έλληνες, πού ασχολούνταν βασικά μέ το εμπόριο 
τροφίμων καί ένδύσεων καί μέ τις μεταφορές τους.

Οί διακινήσεις τους δέν περιορίζονταν μόνο σ’ αύτές, αλλά έκτείνο- 
νταν καί στήν Σερβία, Αυστρία καί Ούγγαρία καί όπου τό απαιτούσαν οί 
έμπορικές ανάγκες* 1. Οί μεταφορές αυτές των έμπορευμάτων προϋπέθεταν 
μεγάλη προετοιμασία καί οργάνωση, γιά νά είναι γρήγορες καί ασφαλείς, 
βασικά άποφεύγοντας τούς ληστές.

Τό «βιβλίο» πού έξετάζουμε δέν άναγράφει τίποτε γι’ αυτά, γιατί είναι 
λακωνικό στήν διατύπωση καί περιορίζεται στά πιό άξιοσημείωτα. (οικο
γενειακά) γεγονότα, άναφέρει όμως ορισμένες μετακινήσεις τού Κων. Τάτ- 
τη, πού δέν μπορούν νά έξηγηθοΰν παρά μόνο άπό τό γεγονός ότι οφείλο
νταν σέ έμπορικούς λόγους, γιατί κατά τήν παράδοση, άσκοΰσε, όπως καί 
ό πατέρας του, έμπόριο καπνού (καί ταμπάκου)2. Δικαιολογημένα λοιπόν 
τά ταξίδια του στις άλλες περιοχές τής Ν. ’Αλβανίας, τής Δυτικής, άλλα 
καί τής Άνατ. Μακεδονίας, άπό τά όποια άναγράφεται μιά μετάβασή του 
τόν Μάρτη 1819 στον Αυλώνα, όπου καί πληγώθηκε τυχαία στις 7 τού μήνα, 
καί μία άλλη στις Σέρρες, τόν Μάη 1821, όπου στις 8 τού μήνα φυλακίσθη- 
κε. "Αλλες λεπτομέρειες δέν σημειώνονται, γιατί, ας μή ξεχνάμε, βρισκό
μαστε σέ στυγνή περίοδο τουρκοκρατίας καί, είτε άρχικά κρατούσε σημειώ
σεις ό ίδιος ό Κωνσταντίνος Τάττης (γύρω στά 1840-1850), είτε ό γιός του 
Στέφανος στό τέλος τού περασμένου αιώνα, όπως σημειώθηκε στήν άρχή, 
οί κίνδυνοι άπό τούς Τούρκους έξακολουθούσαν νά είναι μεγάλοι καί δέν 
δικαιολογούνταν άμετροέπειες. 'Οπωσδήποτε όμως οί μετακινήσεις τού 
Κ. Τάττη δέν θά εΐταν μόνο αύτές, πρώτα, γιατί τό έμπόριό του πάνω στον 
καπνό άπαιτούσε συνεχείς διακινήσεις καί έπαφές, καί υστέρα, γιατί στό 
έξεταζόμενο «βιβλιάριο» σημειώνονται ένδεικτικά μόνο τά δύο πιό πάνω 
ταξίδια άκριβώς γιά νά δηλωθεί στό ενα ό τυχαίος τραυματισμός του (Αύ-

δεχόταν τήν ευεργετική έπίδραση τής Μοσχόπολης καί τής Κορυτσάς. Γιά τήν Μοσχό- 
πολη καί τήν ιστορία της, ιδίως στήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, βλ. τό βιβλίο τοδ μητρ. 
Ιωακείμ Μαρτινιανοϋ, Ή Μοσχόπολις (1330-1920) καί τό πιό παλιό του Κων. 

Η. Σκενδέρη, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Άθήναι 1928, 
passim, καί ακόμα Θεοδ. Βελλιανίτου, Μία έξαφανισθείσα πόλις, ή Μοσχόπο- 
λις τής Β. ’Ηπείρου, στό «Ήμερολόγιον Μ. Ελλάδος», 1922,228,237. Όπως καί τοϋ Σ τ ε φ. 
Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.λ., 144 κ.έ.

1. Βλ. χαρακτηριστικά τοΟ Θ. Ν ά τ σ ι ν α, Οί Μακεδόνες πραμματευτάδες είς τάς 
χώρας Αύστρίας καί Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939, passim, καί ακόμα Άπ. Βακα- 
λοπούλου, Οί Μακεδόνες άπόδημοι έπί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, passim, 
καί Ιδίως 24, 26, 31.

2. *Α. Θεοδωρίδου, 75, Κ. Μ ο σ κ ώ φ, 93.
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λώνα, 1819, «πληγώθηκε») καί στό άλλο ή φυλάκισή του στις Σέρρες (8 
Μαΐου 1821), γιά τήν όποια είδικότερα θά μιλήσω λίγο πιο κάτω. Προφανώς 
δέν κατέγραφε όλα τα ταξίδια πού εκανε, γιατί ακόμα καί άπό λόγους στοι
χειώδους συνωμοτισμού δέν θά ειταν σκόπιμο νά κρατεί τέτοιες σημειώσεις.

Εύκολα όμως κανείς συνδυάζει όλες αύτές τις μετακινήσεις του, στά 
προεπαναστατικά μάλιστα χρόνια, μέ τήν άνάληψη καί έκτέλεση τού έργου 
τού κατηχητή στήν Φιλική Εταιρεία, γιά τήν μύηση καί άλλων νέων έται- 
ριστών, πράγμα πού είναι άλλωστε σύμφωνο μέ τήν προφορική παράδοση 
καί έπιβεβαιώνουν ήδη ορισμένοι συγγραφείς, όπως κι ό έγγονός του Κων
σταντίνος Στεφ. Τάττης (1860-1926), σε ιστορικό του σημείωμα, κ.ά.1.

Συνεπώς εϊταν φιλικός μέ δράση στις πιό πάνω περιοχές2, κατηχημένος 
άπό τον φίλο καί ίσως συγγενή του ’Ιωάννη Γ. Καυταντζόγλου, πού, σύμ
φωνα μέ άλλους, φαίνεται νά έμύησε καί τούς δύο στήν Φιλική Εταιρεία 
ό Γιάννης Φαρμάκης3.

’Εγκατάσταση τής οίκογ. Κ. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη

Άπό πότε είναι εγκατεστημένη ή οικογένεια Τάττη στήν Θεσσαλο
νίκη; Είναι ενα ερώτημα πού δημιουργεί κάποιο προβληματισμό. Κι αυτό, 
γιατί ή προφορική παράδοση καί οί συγγραφείς4, μέ βάση τά προεπαναστα

1. ΚωV. Τάττη, Ίο 1821 έν Θεσσαλονίκη. Ποιοι οί πρώτοιήρωες καί μάρτυρες, κατά 
μεταφορά Ά γ γ. Μετάλλινο 0, 'Η παλαιό Θεσσαλονίκη, εικονογραφημένη, Θεσσα
λονίκη 1939, 25, Άν. Θ εο δ ω ρ ί δ ο υ, 37, 75, Ίο, Μ έλφ ο υ, άρθρο στή «Μακεδο
νία» 26-12-1930, πού μιλούν σαφώς ότι ό Κων. Τάττης άναδέχθηκε το έργο τής μύησης 
στήν Φιλική Εταιρεία νέων μελών στήν Δυτική Μακεδονία καί αφού έκπλήρωσε τήν άπο- 
στολή του, προφανώς μέ επιτυχία, το συνέχισε στήν ’Ανατολική γιά«νά τεθή έπί κεφαλής 
τού άγώνος μετά τήν εκρηξιν τής έπαναστάσεως» σ’ αύτήν τήν περιφέρεια (Θ ε ο δ ω ρ ί- 
δ ο υ , τό ίδιο).

2. Παράλληλα μέ τήν προφορική παράδοση, ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 73, 75, στηρι- 
ζόμενος στό αρχείο τής οικογένειας Τάττη, όπως υποστηρίζει, έκθέτει δτι ό Κων. Τάττης 
μυήθηκε φιλικός άπό τον ’Ιωάννη Καυταντζόγλου, χωρίς νά καθορίζει άν πρόκειται γιά 
τόν συνώνυμο γιο τού Τούτα ή τού Ποόλιου (βλ. πιό κάτω σ. 78-79). Αυτό τό τελευταίο, 
δηλ. τήν μύηση άπό σταλμένους άπό τήν ’Οδησσό φιλικούς, έπιβεβαιώνει καί ό έγγονός 
του δικηγόρος-ίστορικός Κων. Τάττης, στό άρθρο του (βλ. προηγ. σημ.). Μεγάλη διαφο
ρά δέν παρουσιάζει καί ό συλλογισμός του Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' έκδ., 
71, δτι κατηχητή; του πρέπει νά είναι ό Γιάννης Φαρμάκης. ’Επίσης Βακαλοπού- 
λ ο υ, Ιστορία, τ. 5, 468, καί Θεσσαλονίκη, 300.

3. Βλ. τό άρθρο Ί ω. Βασδραβέλλη, στό ήμερολόγιο «Ό Φάρος τής Bop. Ελ
λάδος», 1939, 51 συν., καί τού ίδιου, Οί Μακεδόνες, γ'έκδ.,71· έπίσης Άπ.Βακα- 
λοπούλου, Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 300.

4. Έτσι ό (έγγονός του) Κ ω ν. Σ τ. Τ ά τ τ η ς, δ.π., 27 (Α. Τσιώμου-Μεταλ- 
λινού), γράφει δτι ό πάππος του διασώθηκε άπό διωγμό τού Άλή Πασά καί έγκαταστά-
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τικά γεγονότα καί τήν όποια δράση τοϋ Κων. Τάττη στήν Φ. Ε., προϋπο
θέτουν ασφαλώς οτι εϊταν εγκατεστημένος μόνιμα στήν Θεσσαλονίκη. Ή 
πόλη τής Θεσσαλονίκης άποτελοδσε τό κέντρο τής δράσης καί τής εξόρ
μησης τών φιλικών προς τις περιοχές τής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου καί 
όπου άλλοδ. Κατά συνέπεια άπό τήν πόλη αυτή θά έξορμοδσε καί ό Κ. Τάτ
της, ώς κάτοικός της, γιά τά ταξίδια καί τις επικοινωνίες του. Αυτές βέβαια 
οί ύποθέσεις έχουν μια σωστή θεμελίωση, αλλά πρέπει νά γίνει έναρμόνιση 
μέ τις άναγραφές τοδ «βιβλιαρίου», ιδίως μέ τήν σελίδα 1, γιατί άφήνουν 
ορισμένα κενά ή καί περιέχουν άντιθέσεις. Έτσι σ’ αυτή άναγράφεται δτι 
ό Κων. Τάττης νυμφεύθηκε τήν Αικατερίνη στις 26-2-1815, οτι στις 7-3-1819 
πληγώθηκε στον Αυλώνα τυχαία, δτι στις 4-1-1821 γεννήθηκε ό μεγαλύ
τερος γιός του ’Ιωάννης (αδελφός τοϋ Στεφάνου Κων. Τάττη, δηλαδή), 
δτι στις 8-5-1821 φυλακίσθηκε στις Σέρρες, δτι στις 3-2-1825 γεννήθηκε 
ό μικρότερος γιός του Στέφανος, δτι στις 30-10-1825 άναχώρησε δλη ή οι
κογένεια άπό τό Βυθκούκι, δτι στις 6-7-1826 πέθανε ή γυναίκα του Αικα
τερίνη στό Μεγάροβο καί δτι ξαναπαντρεύθηκε στις 16-10-1826 μέ μια 
«Ζωίτσα», πού πέθανε στις 27-9-1829. "Οτι ό Κων. Τάττης στις 29-9-1829 
(άν δέν είναι λάθος οί άριθμοί), δηλαδή σέ 2...μέρεςέκαμε! 3ο γάμο μέ άλλη 
πού δνομαζόταν πάλι Ζωίτσα, δτι στις 4-1-1831 πέθανε ή μητέρα του Ελέ
νη καί στις 6-4-1832 πέθανε καί ή τρίτη γυναίκα του Ζωίτσα. "Ισως άπό 
τά οικογενειακά αυτά πλήγματα έπηρεασμένος άποφάσισε τελικά σέ λί
γους μήνες, κάπου 5, δηλ στις 16-9-1832, νά μετακινηθεί οικογενειακά στήν 
Θεσσαλονίκη («έποικήσαμε εις Θεσσαλονίκη», αναγράφεται).

"Ετσι, σύμφωνα μέ αύτή τήν αναγραφή στό βιβλίο, ή έγκατάσταση, 
ή τυπική καί οριστική, τής οικογένειας Κων. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη 
έγινε τόν Σεπτέμβριο 1832. Φαίνεται μάλιστα δτι ή οικογένεια έξακολου- 
θουσε νά διαμένει στό Βυθκούκι μέχρι τις 30-10-1825, γιατί ή καταχώριση 
στό εξεταζόμενο «βιβλίο» τής φράσης«1825,30’Οκτωβρίου άνεχώρησεδλη 
ή οικογένεια, άπό τό Βυθκούκι» άποβλέπει στό νά τονίσει δτι μετακινήθηκε 
δλη ή οικογένεια σέ άντιδιαστολή μέ τά μέχρι τότε ατομικά ταξίδια τοΰ

θηκε στήν Θεσσαλονίκη κατά τό 1810 ώς έμπορος καπνών καί ταμπάκου. Γιά τούς διωγ
μούς αυτούς (γενικότερα όμως κατά τήν έπανάσταση τού 1770 καί έπϊ Άλή Πασά, 1810) 
τών Ελλήνων πού κατοικούσαν στήν Νότια καί Βόρειο "Ηπειρο, Ιδίως στό Βυθκούκι, 
καί γιά τήν έγκατάστασή τους στό Μεγάροβο καί Τύρνοβο, βλ. τήν ένδιαφέρουσα μελέτη 
τοϋ καθ. Στεφ. Παπαδοπούλου, Ecoles et Associations greques dans la Macédoine 
du Nord, durant le dernier siècle de la domination turque, «Balkan Studies», 1962 (ανάτυπο), 
ιδίως σ. 408 κ.έ., 423-4. Γιά τόν χρόνο έγκατάστασής του στήν Θεσσαλονίκη στα 1815 
καί γιά έμπόριο καπνού άναγράφει καί ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, στηριζόμενος στα αρ
χεία τών οίκογ, (γυμνασιάρχη) Τω. Μέλφου καί Κ. Τάττη. Τό ίδιο καί ÓK. Μοσκώφ 
Θεσσαλονίκη, 1700-1912 κ.λ., 99, για έγκατάσταση άπό τά 1810.



78 Δημήτρης Σερεμέτης

Κων. Τάττη για έμπόριο, δραστηριότητες Φιλικής Εταιρείας κ.ά. Άλλα 
ποιά εΐταν ή οίκογένειά του; Ό πατέρας του Παναγιώτης, κατά προγενέ
στερη αναγραφή, πέθανε στις 3-12-1799, ό αδελφός του Χρηστός πέθανε 
επίσης στίς 7-2-1810 καί ό γάμος του Κων. Τάττη μέ τήν Αικατερίνη έγινε 
στις 26-2-1815. Ό πρώτος γιός του ’Ιωάννης γεννήθηκε στις 4-1-1821 καί 
ό δεύτερος (ό Στέφανος δηλ.) στις 3-2-1825 καί όλα αυτά προϋποτίθεται 
έγιναν στό Βυθκούκι, σύμφωνα μέ τις αναγραφές τοϋ «βιβλίου». Κατά συ
νέπεια ή οικογένεια άποτελοϋνταν, όταν εΐταν εγκατεστημένη στό Βυθκούκι, 
άπό τόν ίδιο, τήν γυναίκα του Αικατερίνη, τά δύο του παιδιά καί τήν μητέ
ρα του 'Ελένη, πού πέθανε στις 4-1-1831.

’Ερώτημα όμως υπάρχει γιά τό ποΰ μετέφερε τήν οίκογένειά του ό Κων. 
Τάττης, φεύγοντας άπό τό Βυθκούκι στις 30-10-1825, άφοϋ, κατά τήν μετα
γενέστερη «άναγραφή», ή εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη έγινε στίς 
16-9-1832. Στό ένδιάμεσο αυτό διάστημα (δηλ. 1825-1832) φαίνεται ότι διέ
μενε στό Μεγάροβο1, μιά κωμόπολη μέ μεγάλη άνάπτυξη καί πολλούς "Ελ
ληνες, κυρίως Βλάχους, πού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Μονα
στηριού, στήν νότια Σερβία, σέ υψόμετρο 1.000 μ. περίπου, στους πρόποδες 
του Βαρνούντα (Περιστέρι). Γιατί μόνον έτσι έξηγεΐται καί ή άναγραφή 
ότι ή μητέρα του Αικατερίνη πέθανε στίς 6-7-1826 μέσα στό Μεγάροβο. 
Καί όπως ήδη σημείωσα πρίν, ίσως καί τά οικογενειακά πλήγματα καί οί 
πρόσφατες ταλαιπωρίες του (σύλληψη-φυλάκισή του-βασανισμοί) συνετέ- 
λεσαν στό νά πάρει αυτήν τήν άπόφαση.

ΝυμψενΟηκε ό Κων. Τάττης κόρη Κανταντζόγλον ;
’Απορία ακόμα υπάρχει αν ό Κων. Τάττης μέ τόν πρώτο του γάμο στά 

1815 πήρε γυναίκα του τήν κόρη του Καυταντζόγλου, ή σέ έναν άπό τούς 
δύο μεταγενέστερους γάμους, στά 1826 (β' γάμος) καί 1829 (γ' γάμος) μέ τό 
όνομα Ζωίτσα καί στίς δύο αυτές περιπτώσεις.

Στό «βιβλιάριο» δέν προσδιορίζεται τό γένος καμιάς άπό τίς 3 διαδο

1. Κέντρο Ελλήνων Βλάχων τό Μεγάροβο, όπως καί ή περιοχή του (Ρέσνα, Μονα
στήρι, ’Αχρίδα) πρόσφερε πολλά στους έθνικούς αγώνες κατά τούς τελευταίους δύο αιώ
νες καί άποτελοϋσε πραγματικό κάστρο του Ελληνισμού’ πρβλ. καί Τ η λ. ’Α γ γ έ λ ο υ, 
Μεγάροβον καί Τύρνοβον, δύο έλληνικά φρούρια τής πόλεως Μοναστηριού, Θεσσαλο
νίκη 1954, 34 κ.έ., καί γενικότερα τήν πιο πάνω μελέτη τού καθ. Στεφ. Παπαδοπο ό
λου, Ecoles et Associations greques (άνάτυπο),ΐδίως σ.408 συν.. 423-4.’Επίσης γιά τήν άνά
πτυξη τού Μεγάροβου, στά μεταγενέστερα όμως χρόνια, βλ. Κ. Βακαλοπούλου, 
Ό Βόρειος Ελληνισμός (1878-1894), 298-9, όπου μνεία γιά τήν ίδρυση τοϋ πρώτου έλλη- 
νικού σχολείου (1845), παρθεναγωγείου (1864) καί νηπιαγωγείου (1873). Γιά τήν Ρέσνα 
βλ. τού καθ. Χαραλ. Παπαστάθη, Οί Έλληνες τής Ρέσνας κατά τάς άρχάς τού 20οϋ 
αίώνος, «Μακεδονικά» 14(1974) καί αύτοτελώς (1974).
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χικά γυναίκες πού πήρε, ούτε αν εϊταν κάποια κόρη Καυταντζόγλου καί 
ποιου, όπως το θέλει ή παράδοση. "Αν ή πρώτη γυναίκα του Αικατερίνη 
εϊταν κόρη Καυταντζόγλου, υποτίθεται ότι ώς γαμβρός ό Κων. Τάττης θά 
έγκαθιστόταν στην Θεσσαλονίκη, αφού καί οικονομικά εύρωστος εϊταν 
καί ό πεθερός του δέν θά ήθελε νά στερηθεί τήν μονάκριβη κόρη του. "Αν 
όμως εϊταν γυναίκα του κάποια από τις μεταγενέστερες πού φαίνεται πιό 
πιθανό, δέν άναφέρεται πουθενά. Γεγονός εϊναι ότι ό Κων. Τάττης στά κρί
σιμα 5-6 προεπαναστατικά χρόνια καί άκόμα τόν Μάιο 1821 δέν εϊχε ορι
στικά καί μόνιμα έγκατασταθεΐ στην Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον δέν φαί
νεται ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο. ’Ασφαλώς θά εϊχε πραγματοποιήσει τήν 
γνωριμία του μέ τόν Ίω. Καυταντζόγλου καί τούς άλλους τής οικογένειας 
στά χρόνια αύτά άπό τις κοινές δραστηριότητες στό έργο τής Φ.Ε. καί όταν 
αργότερα χήρεψε (1826), νυμφευθηκε στον β' ή γ' γάμο του μιά κόρη Καυ
ταντζόγλου.

Σέ μιά τέτοια περίπτωση τά παιδιά του (’Ιωάννης καί Στέφανος), πού 
απέκτησε άπό τόν α' γάμο του, όπως είναι αύτονόητο, δέν εϊταν εξ αίματος 
κατιόντες κατευθείαν γραμμή τής κόρης Καυταντζόγλου, άλλα πρόγονοί 
της.

Τώρα, άπό τά στοιχεία πού ύπάρχουν, γιά νά «ικανοποιηθεί» καί ή 
κοινή φήμη ότι ό Κων. Τάττης πήρε γιά γυναίκα του κόρη Καυταντζόγλου, 
πρέπει νά δεχθεί κανείς μέ βάση τό γενεαλογικό δένδρο τής οίκογ. Καυ
ταντζόγλου, όπως άναλύει ό Γ. Στογιόγλου1, ότι άποκλείεται άμεση συγγέ - 
νεια τού Κ. Τάττη μέ τόν «άρχοντα», όπως άποκαλοΰνταν, ’Ιωάννη Γ. Καυ
ταντζόγλου (1740;-1819) ή τόν άδελφό του Μερκούρη, πού πέθανε λίγο 
νωρίτερα, καί τόν γιό του Λύσανδρο (1811-1885), τόν διαπρεπή Θεσσαλο- 
νικέα αρχιτέκτονα2, γιατί εκτός άπό τά όνόματα καί τίς ήλικίες, πού δέν 
ταιριάζουν, δέν είχαν «μονάκριβη κόρη», όπως θέλει ή παράδοση3.

1. Βλ. τό έργο πού άναφέρθηκε πρίν, Γ. Σ τ ο γ ι ό γ λ ο υ, Ή έν Θεσσαλονίκη πατριαρ
χική μονή των Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, ιδίως 272-277.

2. Γιά αύτούς μέ αρκετές λεπτομέρειες, βλ. τό πιό πάνω σημειούμενο έργο τού Γ 
Στογιόγλου, 275-277.

3. Ό Ιωάννης Γ. Καυταντζόγλου είχε τρεις θυγατέρες, παντρεμένες: ή 1η μέ τόν 
Σπανδωνή-Βασματζή, ή 2η μέ τόν Χαρίση καί ή 3η μέ τόν Τζών Φρ. Άβοττ, ένώ ό άδελ- 
ιρός του Μερκοόρης είχε (άπό τήν γυναίκα του Φανή ή Θεοφανώ Δεβερνιέρ) μιά κόρη καί 
ένα γιό, τόν Λύσανδρο, πού έφυγαν, σχεδόν μικροί στήν Γαλλία λίγο πρίν άπό τήν έκρηξη 
τής ’Επανάστασης (Στογιόγλου, 277, καί Ά λ έ ξ. Λ α υ ρ ι ώ τ η, "Αθως, 41, μέ στοι
χεία άπό τά αρχεία των Μονών, Ί ω. Μ α μ α λ ά κ η, Τό "Αγιον Όρος διά μέσου των αιώ
νων, Θεσσαλονίκη 1971,296, 334). Ό Μάνος Β ατάλας, στό λήμμα «Καυταντζόγλου» 
στήν «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια "Πυρσός”» (1932), τ. ΙΑ', 153, γράφει ότι ή 
μητέρα καί τά δύο παιδιά διασώθηκαν στήν Γαλλία, άποφεύγοντας τίς βαρβαρότητες τού
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Tò μόνο πιθανό πού μένει, αν έγινε τέτοιος γάμος, είναι να νυμφεύθη- 
κε ό Κων. Τάττης μέ κάποια κόρη από τούς συγγενείς του Ίωάννου Γ. 
Καυταντζόγλου, όπως μέ κόρη των εξαδέλφων του Νικόλα Καυταντζόγλου, 
τού Τσίτση Νάνου Καυταντζόγλου, τοϋ Δημητρίου Καυταντζόγλου ή του 
Ίωάννου Πούλιου Καυταντζόγλου1, γιά τούς οποίους όμως δεν φαίνεται 
νά υπάρχουν πληρέστερα στοιχεία. Ίσως όμως ή συνωνυμία μέ αύτόν τόν 
τελευταίο (δηλ. τόν ’Ιωάννη Πούλιου Καυταντζόγλου), έκτος άπό τό πα
τρώνυμο, νά δίνει πιό μεγάλη πιθανότητα στην κόρη αύτού (αν βέβαια 
είχε)2.

Χρόνος εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη
Καί ίίστερα άπό όλα αύτά πού εκτέθηκαν αμέσως πρίν, ερχόμαστε στά 

τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, προσπαθώντας νά εκτιμήσουμε τά 
στοιχεία πού μάς δίνει ή παράδοση γιά εγκατάσταση τού Κων. Τάττη στήν 
Θεσσαλονίκη άπό τό 1815 καί άκόμα άπό τό 1810, σέ σχέση μέ τά άναγρα- 
φόμενα στό εξεταζόμενο «βιβλίον» ότι στις 30-10-1825 αναχώρησε όλη ή 
οικογένεια άπό τό Βυθκούκι (χωρίς νά καθορίζεται ποιος είναι ό προορι
σμός της) καί ότι στις 6-7-1826 πέθανε ή α' γυναίκα του Αικατερίνη, μέ το
νισμό τόν τόπο θανάτου, τό Μεγάροβο.

Άπό τήν άντιπαράθεσή τους δέν φαίνεται, όπως σημείωσα, νά ύπήρχε 
οριστική καί μόνιμη εγκατάσταση τοϋ Κ. Τάττη στήν Θεσσαλονίκη πριν 
άπό τήν ’Επανάσταση. Δέν αποκλείει όμως κανείς τήν έδώ προσωρινή δια
μονή του, πού θά είταν υποχρεωμένος νά έχει γιά λόγους εμπορικούς καί 
άργότερα γιά λόγους παροχής υπηρεσιών στό έργο τής Φ.Ε., άφοϋ οί περισ
σότερες μετακινήσεις του άπό τήν Ήπειρο καί τήν Δυτική προς τήν ’Ανα
τολική Μακεδονία θά έπρεπε μάλλον νά γίνονταν μέσφ τής Θεσσαλονί
κης. Άλλωστε, όπως είπα, ή άναγραφή στό «βιβλίο» ότι ή έγκατάσταση 
στήν πόλη αυτή έγινε στις 16-9-1832 είναι σαφής καί κατηγορηματική καί

Μαΐου 1821 καί ότι ό Λύσανδρος ήταν έγγονός του Ίωάννου, ένώ τό σωστό είναι ανεψιός 
του (βλ. Στογιόγλου, 276, Μαμαλάκη, 334). Είχε πάντως δύο γιούς, τόν Λυσί
μαχο καί Ιωάννη καί μία κόρη, τήν Ελένη, παντρεμένη μέ τόν Σάλωνα Χρ. Ζωγράφο

1. Βλ. Στογιόγλου, 277.
2. ’Ενδεχόμενα νά δημιουργήθηκε ή σχετική φήμη γιά τόν γάμο με κόρη τοΰ Ίωάννου 

(Γούτα) Καυταντζόγλου άπό σύγχυση πρός τόν έξάδελφό του Ιωάννη Πούλιου Καυτα
ντζόγλου (ό Ά. Θ ε ο δ ω ρ ί δ η ς, 75, στηριγμένος στίς σημειώσεις τοΟ γυμν. Ίω.Μέ λ- 
φου, τό ίδιο, καί τό αρχείο τής οίκογ. Τάττη δέν άναγράφει πατρώνυμο, ένώ ό (έγγονός) 
K. Τ ά τ τ η ς, τό ίδιο, 27, μιλάει άόριστα (ότι «.. .είχε σύζυγον τήν κόρη τού Καυταντζό
γλου Μεγάλου Ευεργέτου»). Μάλλον φαίνεται πιθανός γάμος μέ κόρη τοΰ τελευταίου 
αύτού, δηλ. τοΰ Ίωάννου Πούλιου Καυταντζόγλου, χωρίς νά ύπάρχουν βέβαια θετικότερα 
στοιχεία.
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δέν άφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Μάλλον φαίνονται άληθινές οί κατά 
ιήν παράδοση μετακινήσεις του, από το 1810 ή 1815, γιά νά άποφύγει διωγ
μούς τοβ Άλή Πασά καί ληστρικών συμμοριών, καθώς καί οί παροδικές 
παραμονές του στήν Θεσσαλονίκη μέχρι νά περάσει ή θύελλα1. Δέν πρέπει 
όμως νά έγινε καί οριστική φυγή άπό τό Βυθκούκι στα 1810 ή καί 1815 καί 
άμεση εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη σε μιά άπό τις χρονιές αυτές. 
Τό «βιβλίο» στις αναγραφές του καθορίζει μέ σαφήνεια άποχώρηση άπό τό 
Βυθκούκι δλης τής οικογένειας, όπως ήδη σημείωσα, τό 1825 καί άπ’ εκεί 
διαμονή στο Μεγάροβο, όπου καί αναγράφεται δτι πέθανε ή μητέρα του 
(1826). Στήν Θεσσαλονίκη έγκαθίσταται όλη ή οικογένεια τό 1832. Προ
φανώς μέχρι τότε μετά τήν πρόσκαιρη φυγή του 1810 ή 1815 θά εξακολου
θούσε νά επιστρέφει, εφόσον τό έπέτρεπαν οί περιστάσεις, στό Βυθκούκι 
(α' γάμος-έγκυμοσύνη γυναίκας του) καί όταν ερχόταν στήν Θεσσαλονίκη 
θά έμενε πότε πότε στό άρχοντικό του φίλου του ’Ιωάννη Γ. Καυταντζό- 
γλου ή τών συγγενών του ή θά φιλοξενούνταν, κατά διαστήματα καί διαδο
χικά άπό φίλους του, συνεργάτες κ.λ. Γιατί ή χρονιά τουλάχιστο 1815 
ταυτίζεται μέ τόν α' γάμο του, άλλά καί μέ όσα μεταφέρει ή προφορική 
παράδοση γιά εγκατάστασή του στήν Θεσσαλονίκη, ύστερα άπό διωγμούς 
στήν παλιά πατρίδα του. Έτσι τά πιό πάνω βρίσκονται μεταξύ τους σέ αρ
μονία, μέ κατάληξη τήν άρχικά προσωρινή διαμονή του στήν Θεσσαλο
νίκη, καί παράλληλα, συνεχείς διακινήσεις του καί ταξίδια μέ κέντρο αύτή 
τήν πόλη, ώσπου επακολουθεί ή έκρηξη τής Επανάστασης.

Αιματηρά γεγονότα στήν Θεσσαλονίκη και Σέρρες (Μάιος 1821 )
Ειδικά γιά τά αιματηρά γεγονότα του Μαΐου 1821 στό «βιβλιάριο» 

υπάρχει ή λιτή μόνο αναγραφή: «1821, 8 Μαΐου έφυλακίσθη ό πατήρ μου 
εις Σέρρας», δηλαδή ό Κων. Τάττης, πατέρας του Στεφάνου, πού συνέχισε 
νά κρατεί, όπως είπαμε πρίν, πολύ άργότερα τό σημειωματάριο-βιβλίο, 
άρχικά άπό άντιγραφή άπό τό «πατρικό του βιβλίο» καί στήν συνέχεια 
άπό δικές του οικογενειακές βασικά εμπειρίες.

1. Βλ. καί Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, τ. 5, 464, γιά τις μετακινήσεις Ελλήνων 
μετά τήν συνθήκη τοϋ Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) πρός Μοναστήρι, Θεσσαλονίκη κ.λ, 
καί τήν ένδιαφέρουσα είδηση τοϋ Γάλλου προξένου στήν Θεσσαλονίκη Clairambaut 
(σέ άναφορά του τής 24-6-1810) «γιά πυκνή μετανάστευση ύπηκόων τοϋ Άλή» πρός τήν 
Θεσσαλονίκη καί περιοχή. Επίσης καί τήν πιό πάνω μελέτη τοϋ Στεφ. Παπαδο
πο ύλου, ’Εκπαιδευτική δραστηριότητα κ.λ., 144, καί Γ. Κίζα, Μεγάροβον, «Μακε
δονικόν Ήμερολόγιον Παμμακεδονικοΰ Συλλόγου Αθηνών», Άθήναι 1910,23 , 241, πού 
μιλοϋν γιά τόν εποικισμό πολλών Ελλήνων στό Μεγάροβο καί Τύρνοβο άπό τά χωριά 
τοϋ «Καζά τής Κολωνίας» καί κυρίως άπό τό Βυθκούκι, άποφεύγοντας τούς διωγμούς τών 
Τουρκαλβανών.
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Ή ήμερομηνία αυτή, 8-5-1821, καί 6 προσδιοριστικός τόπος «Σέρραι», 
ταυτίζονται άπόλυτα μέ τα γνωστά συμβάντα τής πόλης αυτής, όπως τά εκ
θέτει ό Κωνσταντίνος Κασομούλης, φιλικός του τόπου αύτοϋ καί πατέρας 
του άγωνιστή του 1821 Νικολάου Κασομούλη, καί είναι σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση1.

Μάς δημιουργεί όμως όρισμένες δυσκολίες ό συσχετισμός τους μέ τά 
τραγικά γεγονότα του Μαΐου-Ίουλίου 1821, πού διαδραματίσθηκαν στήν 
Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα μέ όσα σημείωσα πρίν, ύπάρχουν συγκεχυμένες 
πληροφορίες γιά τήν συμμετοχή, σύλληψη καί φυλάκιση του Κων. Τάττη* 2. 
Τά πρώτα αύτά συμβάντα τής Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάζονται ήμερο- 
λογιακά (18-5-1821), επακολουθούν στά γεγονότα των Σερρών (8-5-1821).

Έτσι οί ήμερομηνίες, όπως επίσημα καί παραδοσιακά έχουν, σύμφω
να μέ τήν αναγραφή του «βιβλίου», υποχρεώνουν νά δεχθούμε ότι ό Κων
σταντίνος Τάττης, πού βρισκόταν στις άρχές Μαΐου 1821 στις Σέρρες καί 
τήν περιοχή τους γιά τις γνωστές δράστηριότητές του (εμπόριο-έπικοινω- 
νίες γιά τήν Φιλική Εταιρεία) συνελήφθηκε εκεί στις 8 τού μήνα μέ όλους 
τούς πραματευτάδες καί τούς προκρίτους, συνολικά 150 περίπου πρόσωπα, 
καθώς καί μέ τόν μητροπολίτη Χρύσανθο3, καί ρίχθηκαν όλοι έκεϊ στήν 
φυλακή. Επακολουθούν σέ λίγες μέρες (18 Μαΐου) στήν Θεσσαλονίκη οί 
δολοφονίες των άθώων ομήρων άπό τόν Γιουσούφ Πασά, όταν πληροφο- 
ρήθηκε τά γεγονότα τού Πολυγύρου4, καί παράλληλα οί συλλήψεις καί φυ
λακίσεις των προκρίτων Μπαλάνου, Μενεξέ, Κυδωνιάτη κ.λ., τού επι
σκόπου Μελετίου, πού ήταν τοποτη ρητής τού μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης, καί όλων των άλλων.

Άπό καταλόγους φιλικών πού είχαν ήδη περιέλθει σέ χέρια των Τούρ
κων άποκαλύφθηκε ή όλη δράση τού ίερέα Άνανία Μσρκοπούλου καί τών 
συνεργατών του5 στήν Θεσσαλονίκη. ’Ίσως στους καταλόγους αύτούς ή 
σέ σχετικά αλλα έγγραφα, παρά τις συνωμοτικές προφυλάξεις, νά άναφερό- 
ταν καί τό όνομα τού Κων. Τάττη6. Αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση πού έξη- 
γεΐ τήν σύλληψή του στις Σέρρες, μέ βάση καταγγελίες καί έγγραφα. ’Εκτός

Ι.Νικ. Κασομούλη, Στρατ. ’Ενθυμήματα, τ. 1, 134 συν., Ά π. Βακαλοπού- 
λου, 'Ιστορία, τ. 5, 470-471. Γιά τήν προφορική παράδοση βλ. Π. Πέννα, 'Ιστορία 
τών Σερρών, 81-82.

2. Βλ. προηγούμενα, σ. 71, καί, τούς συγγραφείς πού άναφέρονται στις παραπομπές 
τών σελίδων 68-69.

3. Βακαλόπουλου, Ιστορία, τ. 5, 470-471, Βασδραβέλλη, Οί Μακεδό- 
νες, 122-3, Π. Πέννα, τό ίδιο, 82 κ.έ., καί προηγ. σ. 71.

4. Βακαλοπούλου-Βασδραβέλλη, τά ίδια.
5. Βακαλοπούλου, τ. 5, 468. Βασδραβέλλη, 126.
6. Πρβλ. Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75.
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αν ή σύλληψή του εκεί έγινε συμπτωματικά μαζί μέ τούς άλλους Σερραίους 
προκρίτους καί εμπόρους. Σημασία έχει ότι κατά τήν παράδοση ζητήθηκε 
ή μεταγωγή του άπό τίς τουρκικές άρχές Θεσσαλονίκης έδώ, στήν Θεσ
σαλονίκη, όπου καί μετήχθη σύντομα καί έγκλείσθηκε στις φυλακές Έπτα- 
πυργίου γιά μεγάλο διάστημα, ίσως γιά 3 χρόνια περίπου, καί ύπέστη βα- 
σανισμούς1. Κατά συνέπεια, όσο καί αν είναι παράδοξο, δέν φαίνεται νά 
βρισκόταν στήν Θεσσαλονίκη ό Κ. Τάττης, όπως δέχονται οί ιστορικοί, 
κατά τίς τραγικές έκεΐνες μέρες του Μαΐου 1821, καί μεταγενέστερα, τότε 
πού διαπράττονταν άπό τούς Τούρκους καί τούς συνεργάτες τους απερίγρα
πτα κακουργήματα εις βάρος των Ελλήνων. Τό πιθανότερο είναι ότι μετά 
τήν σύλληψη καί τήν φυλάκισή του στις Σέρρες (8 Μαΐου) καί άφοϋ ήρθαν 
έκεΐ εν τφ μεταξύ τά σχετικά έγγραφα γιά τήν μεταγωγή του στήν Θεσσα
λονίκη, δηλαδή σέ λίγες μέρες ή έβδομάδες. μεταφέρθηκε στήν Θεσσαλο
νίκη καί ρίχθηκε στις φυλακές.

Σύλληψη καί φυλάκιση τον Κων. Τάττη
Ό έγγονός του Κων. Στ. Τάττης στό σημείωμά του2 γράφει, στηριζό- 

μενος στήν προφορική παράδοση, ότι ό πάππος του άπεστάλη άπό τούς 
φιλικούς στήν Άν. Μακεδονία, όπου συνελήφθηκε καί φυλακίσθηκε στις 
φυλακές Έπταπυργίου (Θεσσαλονίκη) γιά άρκετό διάστημα. Τά ίδια σχεδόν 
γράφει καί ό Ά. Θεοδωρίδης, έπικαλούμενος σημειώσεις του γυμνασιάρ
χου Ίω. Μέλφου καί τό αρχείο οικογένειας Τάττη3. Ή εκδοχή αυτή φαί
νεται πιθανότερη. Ή μεταγωγή του στήν Θεσσαλονίκη καί ό έγκλεισμός 
του στις φυλακές έγινε στις μέρες των τραγικών γεγονότων τής Θεσσαλο
νίκης (Μάιος-Ίούλιος 1824). Ποιά περίοδο άκριβώς δέν μπορούμε τώρα, 
μέ τά στοιχείο, πού υπάρχουν, νά έπισημάνουμε. Φαίνεται όμως ότι δέν ήρθε 
καί δέν μπορούσε νά έρθει σέ καμιά άμεση έπικοινωνία μέ τούς άλλους συλ- 
ληφθέντες προκρίτους τής Θεσσαλονίκης, πού τούς είχαν ρίξει στά υπόγεια 
του Κανλή Κουλέ (Λευκού Πύργου) ή καί τού Κονακιου (Διοικητηρίου)4,

1. ΌΑ. Θεοδωρίδης, 75, στηριζόμενος στα άρχεϊα των οίκογ, (γυμνασ.) Ίω. Μέλ
φου καί Κ. Τάττη, όμιλεΐ γιά έγκάθειρξή του γιά 5 χρόνια, γιά βασανισμούς καί ηρωική 
αντίσταση στις πιέσεις γιά όμολογίες. Ή διάρκεια φυλάκισής του ίσως είναι μεγάλη 
άν ληφθεί ύπόψη ότι ό νεότερος γιός cou, ό Στέφανος, πού είναι γνήσιος έπίσημα γιος 
του, γεννήθηκε, κατά τό «βιβλίον», στις 3-2-1825. Κάπως έτσι, άν καί αόριστα, συμφωνεί 
καί ό έγγονός cou Κων. Στ. Τάττης, στό ίδιο, 25-26.

2. Βλ. Α. Μεταλλινού-Τσιώμου, Ή παλαιά Θεσσαλονίκη, 25.
3. Α. Θεοδωρίδου, 75.
4. Βασική πηγή, έκτος άπό τούς πιό πάνω συγγραφείς (σ. 68 καί συν.), ή προερχόμενη 

άπό τουρκική πλευρά πληροφορία τού μολλά Χαϊρουλλάχ στό όδοιπορικό του (βλ. Α. 
Παπάζογλου, «Μακεδονικά» 1, 1940, 424).
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άκριβώς γιατί όλοι αύτοί εΐταν φυλακισμένοι σ’ αυτές τις φυλακές, δηλ. 
σε διαφορετικές, ενώ ό Κ. Τάττης καί ίσως άκόμα μόνο ό ’Αντώνιος Χατζη- 
νάνου, πού έπονομάσθηκε Άγαθόνικος, εΐταν στο 'Επταπύργιο. ’Έτσι ίσως 
μπορεί να έξηγηθεΐ τό γεγονός ότι δ μητροπολίτης Μελέτιος, οί ιερείς 
καί οί άλλοι πρόκριτοι άκολούθησαν τότε τήν οδό τών μαρτυρίων (18-5- 
1821), έπειδή δηλαδή βασανίσθηκαν καί κατακρεουργήθηκαν αρχικά οί 
έγκλειστοι του Λευκού Πύργου, όπως καί άναμφισβήτητα οί άτυχοι Θεσ- 
σαλονικεΐς πού κλείσθηκαν στον αυλόγυρο καί τήν εκκλησία τού Γρηγο- 
ρίου Παλαμά, τού 'Αγίου ’Αθανασίου ή όσοι βρίσκονταν στούς δρόμους, 
πράγματα πού είναι λεπτομερειακά γνωστά, όπως ήδη σημείωσα1. Τό ίδιο 
Ισχύει καί για τούς 200 περίπου ομήρους, τούς μισούς δηλαδή άπό τούς 
κρατούμενους στα υπόγεια τού Διοικητηρίου, πού σκοτώθηκαν προηγού
μενα εκεί2. Έτσι φαίνεται γλύτωσαν, τουλάχιστον στις μέρες αυτές τής 
άρχικής φάσης τής τρομοκρατίας, όσοι φυλακίσθηκαν στό Επταπύργιο 
καί άνάμεσα σ’ αύτούς ό Κ. Τάττης καί ό X" ’Αντωνίου3. Πάντως δέν μπο
ρεί νά άποκλεισθει καί ή εκδοχή τού νά παρατάθηκε ή φυλάκιση τού Κ. 
Τάττη στις Σέρρες καί πέρα άπό τόν Μάιο ή ’Ιούνιο ή καί ’Ιούλιο, πέρα δηλ. 
άπό τά γεγονότα, λόγφ καθυστερήσεως τών σχετικών έγγράφων καί ή μετα
γωγή του στήν Θεσσαλονίκη νά έγινε ύστερα. ’Ακόμα, καί νά μή πραγμα
τοποιήθηκε ποτέ, άλλά νά άπελευθερώθηκε άργότερα στις Σέρρες, όπότε 
καί δημιουργήθηκε ή σχετική σύγχυση πού διαμόρφωσε άόριστες φήμες 
γιά διαφυγή του στις Σέρρες.

Βέβαια γι’ αυτούς οί πηγές είναι συγκεχυμένες καί δέν ξέρουμε άκόμα 
θετικά καί άναμφισβήτητα άν ή τότε σωτηρία τους οφείλεται σε δωροδοκίες 
φυλάκων, ή ισχυρών, όπως θέλει ή παράδοση γιά τόν δεύτερο4 ή σε ευεργε
τική παρέμβαση σημαινόντων φίλων του γιά τόν πρώτο5.

Καί έτσι πρέπει νά έχουν τά πράγματα, γιατί ό Κ. Τάττης, μετά τήν 
οριστική του εγκατάσταση στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης (1832) καί συ-

1. Βλ. προηγούμενα, σ. 68 καί 72.
2. Α. Βακαλοπούλου, Ιστορία, τ. 5, 472, τού ίδιου, Ή Θεσσαλονίκη στά 

1430 κ.λ., 34, Ί ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., 128, καί Ά. Παπάζο
γλου, Ή Θεσσαλονίκη κατά τόν Μάιο 1821, «Μακεδονικά» 1 (1940) 427, πού διευκρι
νίζουν ότι κατακρεουργήθηκαν άπό τόν Γιουσοΰφ οί μισοί περίπου όμηροι καί όχι όλοι 
τους, όπως άρχικά πιστευόταν (βλ. Γ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος, 173, 187).

3. Βλ. Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75, καί Κ. Τ ά τ τ η, 25 (Α. Τσιώμου-Μεταλλι- 
V ο 0).

4. Μέ έπέμβαση του Άλατίνη, Μπενβενίστε καί τοΟ «Σαράφ-Μπασή» τού Σουλτά
νου (βλ. (έγγονού) Κ. Τάττη, τό ίδιο, 25).

5. Τό ίδιο, Κ. Τάττη, 25, καί Α. Θ ε ο δ ω ρ ί δ ο υ, 75, πού στηρίζεται σέ σημειώ
σεις τού γυμν. Ία>. Μέλφου καί στό άρχείο τής οίκογ. Τάττη.
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γκεκριμένα στις 8-1-1832, έχοντας προφανώς πολλά χρήματα, άγόρασε στο 
κέντρο της αρκετά κτήματα, πολλά Ιδίως μαγαζιά (πού άργότερα αρκετά 
άποτέλεσαν τήν «Στοά Τάττη»). Τα μαγαζιά αύτά (στήν οδό Τω. Δραγούμη, 
σήμερα, παλαιά Μ. ’Αλεξάνδρου) μάλιστα κάηκαν στήν φωτιά τού Αύγ. (29) 
1839, αλλά καί πάλι ό Κων. Τάττης τά ανοικοδόμησε, όπως σαφέστατα 
καταγράφεται στήν σχετική καταχώριση στο «βιβλίον»1.

"Αν είχε διασκορπίσει λοιπόν ό Κ. Τάττης όλη τήν περιουσία του γιά 
δωροδοκίες καί έξαγορές γιά νά έπιτύχει τήν σωτηρία του, δέν θά είχε τόσα 
χρήματα, γιά νά πληρώσει τό τίμημα των άκινήτων πού άγόρασε, ούτε θά 
μπορούσε νά τά ξαναποκτήσει σύντομα, στά δύσκολα έκεΐνα χρόνια.

Άλλωστε, κατά τήν παράδοση, έμεινε πολλά χρόνια φυλακισμένος 
καί βασανίσθηκε χωρίς νά άποκαλύψει τίποτε σχετικά με τήν Φιλική Ε
ταιρεία καί τό εθνικό της έργο2.

’Αποφυλάκιση τον Κων. Τάττη
Θά πρέπει λοιπόν νά αποδεχθεί κανείς ύστερα άπό αύτά ότι ό Κ. Τάτ

της δέν διέφυγε ούτε διασώθηκε με έξαγορές στις Σέρρες, όπως άρχικά πι- 
στεύθηκε3, αλλά θά άποφυλακίσθηκε όταν ήρθε τό «πλήρωμα τοΰ χρόνου» 
(δηλ. όταν πέρασε ή καταιγίδα καί ξεχάσθηκε κάπως τό θέμα—αν μπορούσε 
ποτέ νά ξεχασθεϊ—καί ικανοποιήθηκε κάπως τό έκδικητικό μένος των τυ
ράννων), ίσως μέ τήν φιλική παρέμβαση καί συνηγορία σημαινόντων Τούρ
κων ή καί ’Αλβανών, όπως θέλει ή παράδοση. Γιατί μετά τό «ξεθύμασμα» 
καί τήν πάροδο τοΰ χρόνου ή άποφυλάκιση δέν θά δημιουργούσε τυχόν 
άντιδράσεις.

Μάλιστα αύτή ή σκέψη ένισχόεται άπό τις ειδήσεις ότι μετά τήν κατα
στροφή καί τήν έρήμωση τής Θεσσαλονίκης, τής Χαλκιδικής καί Νάου
σας, καί άφοΰ πέρασε λίγος χρόνος ό σουλτάνος μέ πρόσταγμά του καλοΰσε 
τούς χριστιανούς νά έπανέλθουν στήν ειρηνική τους ζωή καί ότι δέν θά 
είχαν τίποτε νά φοβηθούν πιά4. Καί ό Κ. Τάττης, σύμφωνα μέ τις καταχω
ρίσεις του βιβλίου του, όπως έξήγησα, θά πρέπει μετά τήν άποφυλάκισή

1. Ή φωτιά αύτή τής Θεσσαλονίκης (1893), όπως καί άλλη, μεταγενέοτερη, στις 18 
Νοεμβ. 1869, δέν βλέπω νά αναγράφεται στά ώραϊο βιβλίο τού Άπ. Βακαλοπού- 
λου, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 313.

2. Ά. Θεοδωρίδου, τό ίδιο, 75.
3. Π.χ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, γ' εκδ., 127-8, καί τούς πιο πάνω συγγρα

φείς.
4. Έτσι γιά τήν γενική άμνηστία τ<5ν Αγιορειτών κ.λ., ό σουλτάνος έβγαλε σχετική 

διαταγή στις 7-2-1822 προς τον Έμπού-Λουμπούτ (πρβλ. γ. ’Αλεξάνδρου Λαυ- 
ριώτου, Έγγραφα 'Αγίου Όρους, 1821-1832, ’Αθήναι 1966, 62-67).
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του νά ξαναπήγε στο Βυθκούκι (κατά τους υπολογισμούς μου γύρω στο 1823 
καί το αργότερο ώς τον Μάρτη-Άπρίλη 1824), όπου έπειτα γεννήθηκε 
ό νεότερος γιός του Στέφανος (3-2-1825) καί ύστερα, σε λίγους μήνες (30- 
10-1825) μετακινήθηκε οικογενειακά στό Μεγάροβο1.

Τέλος ό Κωνσταντίνος Τάττης εμφανίζεται ότι πέθανε στήν Θεσσα
λονίκη στις 24-6-1864, δηλαδή άκριβως σέ ήλικία 77 χρόνων, άφου άσκησε 
μέ επιτυχία γιά πολλά χρόνια (καπν)-εμπόριο.

Αυτό προκύπτει βασικά άπό τίς άγορές κτημάτων, πού πραγματοποίη
σε λίγο μετά τήν έγκατάστασή του οικογενειακά στήν Θεσσαλονίκη άπό 
τό Μεγάροβο (1-9-1832) καί τίς δυνατότητές του νά τά άνοικοδομήσει πάλι, 
αμέσως μετά τήν ολική καταστροφή τους άπό πυρκαϊά στήν πόλη(29Αύγ. 
1839), όπως προκύπτει άπό τίς άντίστοιχες καταγραφές στό σημειωματάριο 
(4-1-1834). ’Ακόμα καί ό «αρχοντικός» τρόπος διαβίωσης τής οίκογένειάς 
του καί ή άνεση γιά επιμελημένη άνατροφή καί διαπαιδαγώγηση των παι
διών του, ενισχύουν τήν πιό πάνω άποψη.

Δέν ύπάρχει όμως κανένα άλλο στοιχείο, γνωστό ώς τώρα, πού νά άπο- 
δεικνύει συμμετοχή του στήν προαγωγή των κοινοτικών συμφερόντων καί 
κοινωνική δράση στις τελευταίες ΙΟετίες πριν τόν θάνατό του.

’Ίσως στό μέλλον ή ερευνά άνεύρει νέες πηγές ή άξιοποιήσει τέλεια 
όσες υπάρχουν, οπότε θά γίνει καί ή κατάλληλη συμπλήρωση.

Έζησε άρμονικά καί ήρεμα, δημιουργώντας όλες εκείνες τίς προϋπο
θέσεις γιά άνάδειξη του γιου του, Στεφάνου Κ. Τάττη, καί τήν προσφορά 
του στήν έλληνική κοινωνία τοϋ 19ου αι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ

1. Καί αύτή ή μετοίκηση είναι σύμφωνη μέ τήν οίκογενειακή παράδοση, πού Ρέλει 
να μετέφεραν τόν γιό τους Στέφανο βρέφος ή «νήπιο στήν άγκαλιά», κατά μαρτυρία τής 
θείας μου (άδελφής τής μητέρας μου) κ. Μαρίας χήρας 'Αθανασίου Σερέφα, τό γένος Κων
σταντίνου καί Άννας Τάττη.



SUMMARY

Demetrios Seremetis, Constantine P. Tattis (1766-1864).

His diary book of C.P. Tattis was found recently among the belongings 
of his great grand-daughter, Kalliopi (Poppi) Seremetis (1894-1978). Her mai
den name was Tattis as she was the daughter of Constantine Stephanos Tat
tis IT, who died in 1925 and was the grand-son of C.P. Tattis.

The historical sources and material that came down to us verbally speak 
of C.P. Tattis and his activities in Salonica and its area as «philikos» (member 
of «Philiki Etaireia») during the prerevolutionary years (1818-1821). There 
has been, however, controversy regarding the fate of C.P.T. during the tra
gic events in Salonica following the outburst of the greek revolution in May 
1821. The Turks then committed atrocities against many elder men andin ge
neral against the greek population. Many authors expressed the opinion that 
C.P.T. was among those hanged, together with prominent personallities in 
Salonica (Menexes, Balanos, Kydoniatis etc.). Others however wrote that 
C.P.Tattis escaped in the city of Serres by bribing his turkish jail guards.

The diary book mentioned above shows that C.P.T. made an entry in 
page 1 and specifies that he was arrested and imprisoned by the Turks in Ser
res on May 8, 1821. His son, Stephanos Constantine Tattis (1825-1910) con
tinued to update the original diary of his father.

Thus while the slightly modified assumption that came to us verbally 
was confirmed, it is not clear the length of time that C.P. Tattis was jailed, 
neither whether he was transferred or not to the Salonica jail.

Crossed information from other sources in addition to the verbal mate
rial confirm his activities in the «Philiki Etaireia» as well as his perpetual mo
vements in Macedonia and Epiros for the execution of his national mission. 
Moreover C.P.T. survived the events of the Greek Revolution and settled in 
Salonica with his family in 1832 where he died in 1864.

This piece of information resolves all the doubts whether C.P.T. was 
actually hanged together with the other prominent Greeks in Salonica in May 
1821. It also clarifies his fate as well as his contributions to the National Strug
gle for Independence.
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