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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έν χχ) έρεύνη μου διά τήν συλλογήν μνημείων γραπτών ποικίλης μορφής 
διά την Τουρκοκρατίαν έν Μακεδονία άνεϋρον εις την Βέροιαν τά κατωτέρω έγ
γραφα, σχεδιαγράμματα καί άλλα τινά, άφορώντα εις τήν περίοδον του Μακεδονι-, 
κοΰ άγώνος (1904-1908) και τά όποια θεωρώ σκόπιμον νά δημοσιεύσω ενταύθα έν 
μεταφράσει καί τινα έν φωτοτυπία εις συμπλήρωσιν άλλης σχετικής δημοσιεύσεώς 
μου έπί του άνωτέρω θέματος1, περιληφθείσης είς τάς εκδόσεις του 'Ιδρύματος 
Μελετών τής Χερσονήσου τσΰ Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.) τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών.

Τά γραπτά ταϋτα μνημεία αποτελούνται :
α) Έκ τριών τηλεγραφημάτων του βαλή καί του μουτεσαρίφη Θεσσαλονίκης, 

άποσταλέντων είς τον καϊμακάμην (έπαρχον) Βέροιας περί τής εισόδου καί δρά- 
σεως 'Ελλήνων άνταρτών είς τάς περιοχάς Όλύμπου-Κατερίνης-Γρεβενών καί τής 
καταδιώξεως αυτών. Τά τηλεγραφήματα ταϋτα μετεφράσθησαν πρό τίνος υπό του 
άποβιώσαντος έν τω μεταξύ τουρκομαθούς δικηγόρου Άναστ. Μυλωνά.

β) Σχεδιάγραμμα περιοχής τίνος τοΰ Όλυμπου ή Κατερίνης (;), ένθα εύρί- 
σκονται αντάρτικά σώματα, κάτωθεν τοΰ όποιου υπάρχει λεπτομερές πληροφορια
κόν υπόμνημα είς τήν τουρκικήν. Τοΰτο άποδίδομεν καί είς τήν ελληνικήν γλώσσαν.

γ) Πληροφοριακόν σημείωμα τοΰ Γεωργίου Τσιάμη,2 αστυνομικού σταθμάρ
χου Κόκοβης, άπευθυνόμενον προς τον λοχαγόν Γκαλή μπέην είς Βέροιαν καί μετα- 
δίδον τάς κινήσεις τών 'Ελλήνων άνταρτών άπό Έλασσόνος είς Κοκινοπλόν.

δ) Χαρακτηριστικήν καί μοναδικήν ίσως μετάφρασιν είς τήν τουρκικήν τοΰ 
γνωστοΰ ποιήματος τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος, γενομένην άπό τόν Κωνσταντίνον 
Παπά ’Αναστασίου. Τής τουρκικής ταύτης μεταφράσεως παραθέτομεν φωτοτυπίαν, 
ΐνα συμπεριληφθή είς τήν δλην ιστορίαν τοΰ μεγαλειώδους άγώνος τοΰ ’Ελληνισμού 
κατά τών Βουλγάρων έπιδρομέων.

ε) Φωτοτυπίαν σφραγΐδος τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης τοΰ 
έτους 1906, ελληνιστί καί τουρκιστί. Παρατίθεται ένταΰθα διά τήν ιστορίαν τής 
έποχής, διότι άμφιβάλλω άν υπάρχη παρομοία είς τήν μητρόπολιν Βέροιας.

1 Ί. Κ. Βασδραβέλλη, Τουρκικά έγγραφα περί τοΰ Μακεδονικού άγώ
νος. Θεσσαλονίκη 1958.

2 'Ως προκύπτει εκ τοΰ δημοσιευομένου σχετικού τηλεγραφήματος, είναι ό 
πρώτος χριστιανικής (ελληνικής ;) καταγωγής αστυνομικός σταθμάρχης, τόν όποιον 
συνήντησα είς επίσημα έγγραφα καταδιώκοντα ελληνικά άνταρτικά σώματα.
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Άριθμ. προελεύσεως Λέξεις "Ωρα
39766 110 12,30'

Καϊμακάμην Βέροιας.
’Επειδή κατά δοθείσας ήμΐν πληροφορίας παρά του καϊμακάμη Κατερίνης επί 

αίτηθεισών παρ’ ημών διασαφήσεων ώς προς την ταυτότητα των προ ολίγων ήμε
ρων προς τά μέρη τής Μονής του 'Αγίου Διονυσίου παρατηρηθέντων ανταρτών 
καί του πόθεν ούτοι διήλθον φήμαι υπάρχουν δτι οί προρρηθέντες άντάρται, οί 
διελθόντες τά αύτοκρατορικά σύνορα, είναι χωρικοί, όμιλοΰντες ελληνιστί, οΐτινες 
ελαβον εκ των καλυβίων των Σαρακατσαναίων του 'Αγίου Διονυσίου 10 τορβάδες, 
10 μεγάλα καί μικρά αιγοπρόβατα, φανέλας καί φουστανέλλας καί άνά δύο ζεύγη 
τσαρούχια, αμέσως δέ κατόπιν εν τή άγορφ τού Κοκινοπλοΰ τής Έλασσόνος ελαβον 
καί τον υιόν τοΰ Γιάννη Πουλούγα καί δτι μετ’ αυτών άπό τοΰδε καί εις το 
εξής καί άλλοι άντάρται, έξ Ελλάδος πιθανόν εισερχόμενοι, θέλουν διαπράξει εγ
κλήματα άνά τά χωρία των καζάδων Βέροιας καί Βοδενών. Αί φήμαι αΰται ένι- 
σχύθησαν κατά τινα βαθμόν καί έκ προηγουμένως ληφθεισών υπό τοΰ βιλαετιού 
άπό τινα μέρη ειδήσεων καί εκθέσεων, καθ’ ας θά διεξαχθοΰν συγκρούσεις τών 
Βουλγάρων ανταρτών μεθ’ 'Ελλήνων τοιούτων άνά τά δρη τής περιοχής ταύτης. 
Είδοποιήσαντες λεπτομερώς περί τούτου τον άναπληρωτήν τοΰ καϊμακάμη Βο
δενών, άξιοΰμεν δπως καί υμείς σπεύσητε νά καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν, ϊνα 
διά λήψεως σοβαρών προληπτικών μέτρων καί άκαταπαύστου καταδιώξεώς των 
έξοντωθοΰν πάραυτα οί άντάρται οΰτοι είτε "Ελληνες είναι είτε Βούλγαροι, χω
ρίς νά τοΐς δοθή ή ευκαιρία διαπράξεως οίωνδήποτε βιαιοπραγιών καί επιθέσεων, 
νά ενημερώσητε δέ ήμάς περί τοΰ άπολέσματος τών ενεργειών υμών.

Τή 22 Αύγούστου 1320(=1904)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 

Χασάν Φεχμή
Μετά κοινοποίησίν του πρός τό μουδιρλίκι καί τό άρχηγεϊον καί πρός τήν 

υπηρεσίαν χωροφυλακής, δπως κοινοποιήση τοΰτο εις τό μεταβατικόν άπόσπασμα. 
Τή 23 Αύγούστου 1220, άρ. καταχωρήοεως 278. Έκοινοποιήθη εις τό μουδιρλίκι 264.

Έκοινοποιήθη εις τό Άρχηγεϊον. 345. Άριθμ. καταχωρήσεως
τή 24 τοΰ αύτοΰ

Γενομένης συμφώνως τή υψηλή διαταγή τοΰ Καϊμακάμη κοινοποιήσεως τής 
ύποθέσεως πρός τόν επί τής καταδιώξεώς τών άνταρτών άστυνομικόν σταθμάρχην 
Γεώργιον Τσάμην έφένδην, έπιστρέφεται διά τήν έκτέλεσιν τών δεόντων. "Ολως 
πρόθυμος εις τάς διαταγάς υμών.

Τή 25 Αύγούστου 1320
Τ. ύπογρ. καί σφραγίδας, Διοίκησις Χωροφυλακής Ύποδιοικήσεως Βερροίας. 

Νά φυλαχθή.

Άριθμ. προελεύσεως Λέξεις "Ωρα
40036 45 1η τής νυκτός

Καϊμακάμην Βέροιας.
Ύστερόγραφον εις τό άπό 22 Αύγούστου 1320 τηλεγράφημα.

Άνακοινοΰμεν ύμΐν πρός γνώσιν σας, άμα δέ καί συνέχισιν ύφ’ υμών τών 
προφυλακτικών μέτρων, δτι τώρα ελαβον τηλεγράφημα τοΰ καϊμακάμη Κατερίνης, 
δι’ ου γνωρίζει οΰτος δτι κατά τήν πρός αύτόν έκθεσιν τοΰ διοικητοΰ τοΰ επί τής 
καταδιώξεώς αποσπάσματος τής Έλασσόνος, ή συμμορία τών άνταρτών, ή ύπ’ αύ
τοΰ άναγγελθεΐσα ήμΐν, διήλθε κατευθυνομένη πρός τό μέρος τής Σκάμνα τής
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Έλασσόνος, καί ότι τούς οδηγούς, οΰς παρ’ αυτή εϊχεν αυτή προσλάβει, άπέλυσεν.
Tfj 23 Αύγουστου 1320 

'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Χασάν Φεχμή

Προς τήν χωροφυλακήν, ΐνα ένεργήση κατά τά άνω. Τή 24 τού αύτοΰ. 
Έπιστρέφομεν τό παρόν τηλεγράφημα προς παραπομπήν του εις τήν γραμματείαν, 
σύν τή πληροφορία ότι έγένοντο παρ’ ήμών πρός τούς αρμοδίους αί δέουσαι κοι
νοποιήσεις.

Τή 24 Αύγούστου 1320 (= 1904)
Τ.Σ. Διοίκησις χωροφυλακής τής Ύποδιοικήσεως Βέροιας. Νά φυλαχθή.

Άριθμ. προελ. Λέξεις "£2ρα
15928 113 9 τής ημέρας

Καϊμακάμην Βέροιας.
Κατά τήν βάσει άξιολόγων πληροφοριών γενομένην ήμΐν έγγραφον άνακοί- 

νωσιν των καϊμακάμηδων Γρεβενών καί Άνασελίτσης πεντακόσιοι "Ελληνες άν- 
τάρται μέ σκοπόν νά άντιταχθώσι δήθεν κατά των Βουλγάρων διά τάς διαπραττο- 
μένας κατά των 'Ελλήνων βιαιοπραγίας καί επιθέσεις ώργανώθησαν έξ Ελλάδος. 
Έξ αύτών είκοσι πέντε περίπου διέβησαν ήδη τά σύνορα, οί δέ λοιποί θέλουσι 
διαβή ταΰτα βαθμηδόν. Καί οί μέν εκ τής κατευθύνσεως των Γρεβενών τά σύνο
ρα διαβάντες, οι δέ έκ τών κατευθύνσεων τής ’Ελασσόνος καί Κατερίνης μέλλον
τες νά διαβώσι ταΰτα τά μέρη τής Βεροίας θέλουσι χρησιμοποιήσει ώς κέντρα 
δράσεώς των. ’Επειδή δέ τάς ανωτέρω πληροφορίας επεβεβαίωσε καί ή γραπτή έκ- 
θεσις τοΰ αρχηγείου τών ελληνικών συνόρων τήν νύκτα τής χθές κατά τον το
μέα Κοπρίνοβα υπό 35 Ελλήνων ανταρτών, κατήρτισε καί άπέστειλε εις τάς κα
ταλλήλους θέσεις ισχυρά αποσπάσματα τακτικού στρατού, έλήφθησαν δέ καί εν
ταύθα άπαντα τά προληπτικά μέτρα, παραγγέλλομεν ύμΐν όπως καί αυτόθι έπι- 
σπεύσητε τήν λήψιν τών άπαιτουμένων πρός παρακώλυσιν καί καταδίωξίν των 
μέτρων.

Τή 31η Αύγούστου 1320(^1904)
'Ο μουτεσαρίφης Τζεμάλ

Άριθμ. καταχωρήσεως 354.
Μετά τήν κοινοποίησιν πρός τήν σεβαστήν Νομαρχίαν, τήν Έπιθεώρησιν, 

τό Μουδιρλίκι, πρός τά Σταθμαρχεία τής αστυνομίας καί χωρ/κής.'Τή 31η του αύτοΰ.
Συμφώνως τφ άνωτέρω έγένετο διά τηλεγραφήματος κοινοποίησίς του καί 

καταχωρηθέν εις τό ειδικόν βιβλίον υπεβλήθη τή χωροφυλακή τή 1η Σεπτεμ
βρίου 1320.

(Τ.Σ.) Καϊμακάμης Βεροίας—’Αστυνομικόν Σταθμαρχεϊον.
Άναφέρομεν δτι μετά τήν καταχώρησίν του είς τό ειδικόν βιβλίον επιστρέ- 

φομεν τό παρόν ύμΐν.
'Υπό τάς ύμετέρας διαταγάς.

Τή 4η Σεπτεμβρίου 1320

(Τ.Σ.) Καϊμακάμης Βεροίας.—Ύποδιοίκησις χωροφυλακής.
Άπάντησις 4 του αύτοΰ.
Έγένετο συμφώνως τή άνω άπάντησις τηλεγραφική τή 4 του ίδιου.
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Ή εις τήν τουρκικήν μετάφρασις τοΰ Κ. ΙΙαπά ’Αναστασίου.
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εν κόκουβα1
’Ενδοξότατε γιούξπαση γκαλή Βέη αίφέντη

Εις Βέρριαν
ελαβα τήν διαταγήν σας μέ τόν μεμέταγά σουβαρήν ήγεγραμέμένη από τάς 

είκοσι οκτώ του μηνός καί είδον τάγραφούμενά σας καί κατάλαβα διά πόσα που- 
λούκια κλέφτης άπέρασαν εδώ. ενα πουλούκι μέ δώδεκα νομάτι όπου άπέρασαν εις 
τής άλασόνας του μέρος εις κοκινοπλόν περισσότερον δέν έμαθον μέχρι τής σήμε
ρον καί από σήμερον μέχρι να μάθο τό όγλιγορότερον θά σάς γράψο καί εις δια
ταγήν σας διατελώ Οί οϊδιοι άπέρασαν εις άγιον διονίσιον οί οϊδιοι καί εις κοκι- 
νοπλόν

μήν ιχοντας βουλα Γεώργιος Τσιάμης 
τή 29 «άγουστου 1904

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Α'.
Δέν θά τήν πάρουν ώ! ποτέ τήν γην των Μακεδονίαν, τήν γην αυτήν τήν 

ίεράν, τό χάρμα των αιώνων, τήν γην, ήν επεφιότισε διά λαμπρών άκτίνων, ή 
δόξα των προγόνων μας, ή δόξα τών Ελλήνων. Καί πρός τάς χώρας τάς γνωστάς, 
πρός πάσας τάς εκτάσεις, πτερόπους διεσκόρπισε χρυσός αντανακλάσεις. Τήν γην 
πρός ήν ή τότε γη τό γόνυ είχε κλίνει, δέν θά τήν πάρουν Βούλγαροι, δέν θά τήν 
πάρουν κτήνη.

Β'.

Δέν θά τήν πάρουν ώ! ποτέ τήν γην του ’Αλεξάνδρου, του γόνου του πε
ρικλεούς τής χώρας τής εύάνδρου, τήν γήν του φιλοσόφου μας, του πνεύματος κοι
τίδα, τήν τοΰ Άριστοτέλους μας πανένδοξον πατρίδα, τήν Πέλλαν καί τά Στάγει- 
ρα, τά φαεινά σημεία, πρός δ σκιρτώσα έ'σπευσε του κόσμου ή σοφία. Τήν γήν, ήν 
προσεκύνησε ή οικουμένη όλη, δέν θά τήν πάρουν Βούλγαροι, επιδρομείς Μογγόλοι.

Γ\

Δέν θά τήν πάρουν ώ! ποτέ τήν γήν τήν Έλληνίδα, τρέφ’ εις τά στήθη 
της αυτή αθάνατον ελπίδα, ότι θά μείνη ελληνική εις πάντας τούς αιώνας, κ’ 
είν’ έτοιμη ν’ άποδυθή εκ νέου εις αγώνας. Δέν τήν πτοοΰσι οί κρωγμοί άρπα- 
κτικών κοράκων, δέν τήν γελούν θωπεύματα υποκριτών κολάκων, τήν γήν μας 
δέν θ’ άρπάσωσιν άρκτου αδηφάγου σκλάβοι, δέν θά τήν πάρουν Βούλγαροι, δέν 
θά τήν πάρουν Σλαΰοι.

Δ'.
“Οχι ποτέ! είναι αυτών άπείρως ύπερτέρα, δέν ξένοι ορφανοί 2 * κλεινήν έχει 

μητέρα. Είναι ή γή ελληνική τό μαρτυρούν οί λίθοι, νά τήν καλύψη πανταχώς 
δέν ΐσχυσεν ή λήθη· έκαστον βήμα μας πατεΐ ελληνικά μνημεία.8

1 Διατηρώ τήν ορθογραφίαν τοΰ κειμένου. Άναφέρονται τά γνωστά χωρία 
τοΰ Όλύμπου καί τών Πιερίων Κοκινοπλό καί Κόκκοβη, ώς καί τό έν Όλύμπφ 
μοναστήριον τοΰ ’Αγίου Διονυσίου.

2 “Ισως : δέν είναι ξένη, ορφανή.
8 Τό ποίημα είναι γεγραμμένον καταλογάδην, άνευ χωρισμού τών στίχων.
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