
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1822) 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

’Εδώ καί δέκα χρόνια άρχισα τήν έκδοση άνεκδότων έγγράφων γιά τούς 
Μακεδόνες οπλαρχηγούς του 1821 άπό τό «Άρχεΐον ’Αγωνιστών», πού 
διασώζεται στο «Τμήμα χειρογράφων» τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής έλ- 
ληνικής πρωτεύουσας1.

Ή προσπάθεια αύτή μέ άπασχόλησε περισσότερο μετά τή δημοσίευση, 
πού έκαμα (1972) τού «μητρώου των άγωνιστών»2, πού φυλάγεται, επίσης, 
στην ίδια βιβλιοθήκη, γιατί συνειδητοποίησα τότε πόσες νέες πληροφο
ρίες καί καινούργια, άγνωστα στοιχεία θά μπορούσαμε νά αποκτήσουμε,

1. "Ετσι, δημοσίευσα μέχρι τώρα τις έξης μελέτες, πού βασίζονται σέ έγγραφα άπό 
τό αρχείο τούτο: α) Σχεδίασμα περί του Γέρο Καρατάσου καί τής οικογένειας του, «Μα
κεδονικά» 9(1969)295-315, β) Έγγραφα τής ιστορίας τής Μακεδονίας κατά τήν Τουρκο
κρατίαν, συλλογή πρώτη, «Μακεδονικά» 14(1974)85-121, γ) Ή έκστρατεία καί ή έπανά- 
στασις είς τον "Ολυμπον κατά τά έτη 1821-1822, μετά άνεκδότων έγγράφων καί νέων στοι
χείων περί των Λαζαίων καί τοΰ Διαμαντή Νικολάου-Όλυμπίου, Θεσσαλονίκη 1975, έκδο- 
σις τής Ε.Μ.Σ., δ) Οί Μακεδόνες πρόσφυγες τής Σκοπέλου στά 1829, «Μακεδονικά» 17 
(1977)124-137, ε) Οί «πάροικοι» τής Σκοπέλου, πού κατάγονταν άπό τή Χαλκιδική (1829), 
«Χρονικά Χαλκιδικής» 31-32(1977)3-15 καί στ) Κατάλογος ναυτικών μέ νέα στοιχεία 
γιά τις ναυμαχίες στην έπαναστατημένη Χαλκιδική (1821-1824), «Χρονικά Χαλκιδικής» 
33-34(1978)3-62. Τά έγγραφα πού δημοσιεύονται πιο κάτω, σ’ αύτή τή μελέτη, δίνουν 
λύσεις σέ πολλά προβλήματα, άλλα καί τήν αφορμή καί τό έναυσμα καί γιά άλλες, πιό ει
δικές μελέτες, πού θά έπακολουθήσουν. Γιά τούτο—όπως γράφεται καί πιό κάτω, στό κυ
ρίως κείμενο αύτής τής μελέτης—καί δέν γίνεται έδω ή έξαντλητική τους κριτική έκμε- 
τάλλευση, μιά καί ό κύριος σκοπός τούτης τής μελέτης είναι ιστοριοδιφικός. Οί βιβλιο
γραφικές παραπομπές πού άκολουθοϋν, προσπαθούν νά βοηθήσουν τούς έρευνητές γιά 
μιά, ένδεχόμενη, παράλληλη προσπάθεια τους. Σκοπεύω, άκόμα, νά έκδώσω (όταν θά είμαι 
έτοιμος) ό λ α τά έγγραφα (άλλα όλόκληρα, άλλα σέ περίληψη-άποσπάσματα, άνάλογα μέ 
τήν άξια τους, άπό ιστορική άποψη) τοΰ «’Αρχείου ’Αγωνιστών». Τή σχετική έργασία είχα 
συζητήσει (1975) μέ τόν τότε Πρόεδρο τοΰ Δ.Σ. τής Ε.Μ.Σ., άείμνηστο καθηγητή Χαρ. 
Φραγκίστα, πού ένθερμα είχε έγκρίνει τή σχετική δαπάνη γιά τήν προεργασία καί γιά τήν 
έκδοση.

2. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, Οί είς τά μητρώα τών άγωνιστών τού 1821 άναγραφόμενοι 
Μακεδόνες, «Μακεδονικά» 12(1972)34-64, πού έδωσε τή δυνατότητα καί σέ άλλους μελε
τητές, νά γνωρίσουν τήν ύπαρξη άγνωστων όπλαρχηγών ή καί νά έκδώσουν τά έγγραφα 
τού σχετικού φακέλου τους άπό τό «Άρχεΐον ’Αγωνιστών».
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έάν θά δημοσιεύονταν όλα τα έγγραφα για τούς συμπατριώτες ήρωες, γιατί 
έτσι θά διαθέταμε νέο καί πλούσιο υλικό, ώστε να σχηματίσουμε τήν οριστι
κή κρίση μας για τα γεγονότα τής έπαναστάσεως καί γιά τή συμβολή των 
Μακεδόνων άγωνιστών καί, μάλιστα, όχι μονάχα στή Μακεδονία, άλλά καί 
σέ όλη, τήν υπόλοιπη Ελλάδα, άφοϋ είναι πιά γνωστό, πώς τούτοι δέν άρ- 
κέστηκαν στήν επανάσταση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, άλλα (μετά τήν 
αποτυχία τής έπαναστάσεως σ’ αυτές) κατέφυγαν στις άλλες έπαναστατη- 
μένες περιοχές τής Ελλάδος καί πρόσφεραν όσα μπορούσαν, συχνά μά
λιστα καί τήν ίδια τή ζωή τους. Έτσι, όσα γράφτηκαν στις αιτήσεις («έκ- 
θέσεις») των ίδιων των αγωνιστών ή των οικογενειών τους, πού υπέβαλαν 
στις «’Επιτροπές Άγώνος», ζητώντας τήν ήθική καί οικονομική αποκατά
στασή τους, περιέχουν πολύτιμα στοιχεία (πού, συχνά, είναι άγνωστα άπό 
άλλες πηγές) γιά τή δράση τους, γιά τις διάφορες μάχες κ.λ.

Πολλά λοιπόν έχει νά κερδίσει ή ιστορική έρευνα καί ή αλήθεια όταν 
δημοσιευτεί ολόκληρο τό υλικό τού ’Αρχείου ’Αγωνιστών (πού άποτελεΐται 
άπό 200.000 έγγραφα περίπου), όπως καί τό ανάλογο, πού διασώθηκε στά 
Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, στό ’Αρχείο τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
Εταιρείας τής Ελλάδος, στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής, σέ άλλες βιβλιοθή
κες, σέ μοναστήρια κ.ά., ώστε νά γίνει ύστερα δυνατή ή κατάρτιση ένός πλή
ρους βιογραφικού λεξικού τών Μακεδόνων αγωνιστών, πού τή σύνταξή του 
καί έγώ έχω προγραμματίσει γιά τό μέλλον. Δυστυχώς όμως μιά παρόμοια, 
συστηματική καί γενική, προσπάθεια δέν έγινε μέχρι τώρα καί φοβούμαι 
ότι θά αργήσει πολύ άκόμα.

Στά χρόνια 1975-1976 διέμεινα καί στήν ’Αθήνα καί έτσι μοΰ δόθηκε ή 
δυνατότητα νά μελετήσω καί νά άποδελτιώσω ολόκληρο τό «Άρχεΐον ’Α
γωνιστών» τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης σ’ ό,τι άφορά στούς Μακεδόνες καί 
στή Μακεδονία. ’Ελπίζω μάλιστα ότι θά μπορέσω τελικά νά ολοκληρώσω 
καί τήν άντιγραφή-φωτογράφηση όλων τών έγγράφων, πού άφοροΰν σέ Μα
κεδόνες, καί πού ήδη τά έχω έντοπίσει καί καταλογογραφήσει. Άλλωστε, έχω 
κάνει κιόλας (σύγχρονα μέ τή μελέτη καί τήν άποδελτίωση όλου τού άρχεί- 
ου) καί τήν προεργασία τούτη γιά τά πιό σημαντικά έγγραφα.

Στή μελέτη πού ακολουθεί δημοσιεύονται (ολόκληρα ή σέ άποσπά- 
σματα καί περίληψη, ανάλογα μέ τή σπουδαιότητά τους) όσα έγγραφα υ
πάρχουν στούς φακέλους (τού πιό πάνω άρχείου) τών πιό αξιόλογων αγω
νιστών, πρέπει όμως νά ληφθεϊ ύπ’ όψη ότι έχουν δημοσιευθεΐ ήδη (άπό τό 
ίδιο αρχείο) όσα άναφέρονται στούς Καρατασαίους, στον Άγγ. Γάτσο, 
στούς Ζιακαίους, στον Τροΰπκο, στήν οικογένεια Κασομούλη κ.ά. ξακου
στούς όπλαρχηγούς τής Μακεδονίας.

Τά στοιχεία, πού περιέχονται στά κείμενα, πού δημοσιεύονται άμέσως 
πιό κάτω, είναι αξιόλογα καί σημαντικά, γιατί δέν μάς προσφέρουν μονάχα
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άγνωστες πληροφορίες καί ειδήσεις γιά τούς ίδιους τούς άγωνιστές καί τίς 
οίκογένειές τους, άλλά μας δίνουν καί νέες απαντήσεις καί (σέ ορισμένες 
περιπτώσεις) οριστικές λύσεις σε πολλά ερωτήματα, πού θά ήσαν άλυτα 
μέχρι τώρα.

Θά ακολουθήσει λοιπόν ή δημοσίευση των έγγράφων καί εύθύς αμέσως 
θά γίνει (οπού χρειάζεται) ή άξιολόγηση τής σημασίας τους καί ή άναφορά 
στά νέα στοιχεία, πού αποκτούμε άπό τό καθένα χωριστά, σε σύγκριση πάν
τα μέ δσα ξέραμε μέχρι τώρα, μέ βάση καί τή σχετική βιβλιογραφία.

Ή μελέτη αύτή χωρίζεται σέ δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος δημοσιεύονται όσα έγγραφα καί στοιχεία ά- 

ναφέρονται σέ άγωνιστές, πού κατάγονταν άπό τή Μακεδονία-Όλυμπο, 
όπως γιά τούς Δήμο Νικολάου-Ψαροδήμο, τον Κώστα Νικολάου, τούς Συ- 
ροπούλαίους (Σύρους), τούς Λιακοπουλαίους, τούς Λαζαίους, τούς Πετσα- 
βαίους, τον Γ. Ζαχείλα κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος δίνονται καινούργιες πληροφορίες γιά 
αγωνιστές, πού προέρχονταν άπό τήν ύπόλοιπη Ελλάδα άλλά αγωνίστηκαν 
στή Μακεδονία καί ιδιαίτερα αποκτούμε νέα στοιχεία γιά ναυτικούς, πού 
μετείχαν στήν εκστρατεία τού Όλύμπου, όπως καί γιά τον Γρηγ. Σάλλα, τον 
Δημ. Τζήνο κ.ά. Τό τμήμα τούτο τής μελέτης έχει περισσότερο ιστοριοδι
φικό χαρακτήρα καί ή άξιολόγηση τού νέου υλικού αύτής τής εργασίας θά 
γίνει σέ μιά δεύτερη έκδοση τής μονογραφίας μου «Ή εκστρατεία καί ή 
έπανάστασις εις τόν "Ολυμπον κατά τά έτη 1821-1822», πού κυκλοφόρησε 
(1975) στις έκδόσεις τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στήν πρώτη έκ
δοσή της.

Α'. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

1. Ό Δήμος Νικολάου ή Ψαροδήμος ’Ολύμπιος, άξιωματικός 5ης τάξεως.

α) Εισαγωγικά. Στό έσώφυλλο τού φακέλου του σημειώθηκε 
πώς ήταν έκατόνταρχος τάξεως (1830), ότι πολέμησε στά 1821-1832, ότι είχε 
2 πληγές καί ότι τού αναγνωρίστηκε όφειλόμενο (άπό τό Κράτος) χρέος 
440 φοινίκων.

Στον φάκελό του, στό «’Αρχείον ’Αγωνιστών» τής Εθνικής Βιβλιο
θήκης τών ’Αθηνών, διασώθηκε (στό πρωτότυπο) ή πιό κάτω 5σέλιδη αίτησή 
του (α/α 7.450), πού δημοσιεύεται ολόκληρη, γιατί περιέχει αξιόλογες καί 
καινούργιες πληροφορίες καί γιά τήν έπανάσταση στήν Κασσάνδρα1, στον

1. Γιά τίς ναυμαχίες καί τά πολεμικά γεγονότα στή Χαλκιδική (Κασσάνδρα-"Αγιον 
"Ορος) έγραψα είδική μελέτη, όπου δημοσιεύεται ένας κατάλογος ναυτικών πού πολέμη-
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Ο λυμπο1, όπως καί γιά τήν έπανάσταση καί γιά τήν καταστροφή τής Νάου
σας2, όπως καί γιά άλλα πολεμικά γεγονότα. Γενικά, όλόκληρο τό κείμενο

σαν έκεΐ. (Βλ. τήν έκτη μελέτη μου τής 1ης σημειώσεως). Τόν κατάλογο τούτο κατάρτισα 
μέ βάση τούς άντίστοιχους φακέλους τους, τού ίδιου ’Αρχείου ’Αγωνιστών. Πρόκειται 
λοιπόν γιά πρωτότυπο υλικό. Γιά τούς Σκοπελίτες καί Σκιαθίτες αγωνιστές δημοσίευσε 
τά σχετικά έγγραφα ό Ίω. Ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α ς, Άγωνισταί τού 1821 έκ τής νήσου 
Σκοπέλου, «Άρχεΐον Θεσσαλικών μελετών» 3(1974)75-115 (καί σε άνάτυπο) καί τού 
ίδιου, Σκιαθίτες άγωνιστές τού 1821, «Άρχεΐον Εύβοϊκών μελετών» 21(1977)75-121. 
’Από τούτους αρκετοί έλαβαν μέρος καί στις ναυμαχίες τής Χαλκιδικής καί τού Όλύμπου.

1. Γιά τήν έπανάσταση στόν Όλυμπο βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία καί ή 
έπανάστασις εις τόν "Ολυμπον, ε.ά. Jà έγγραφα πού δημοσιεύονται πιό κάτω προσθέ
τουν νέα, άγνωστα καί άξιόλογα στοιχεία, βλ. όμως καί τή βιβλιογραφία, πού μνημονεύεται 
στις παρακάτω σημειώσεις. Βλ. άκόμα καί τά British documents of the history of the Mace
donian, στή σειρά The Archives of Macedonia, τ. 1 (1797-1839), Σκόπια 1968, έπιμέλεια 
Hristo Andonov-Poljanski, άριθμός έγγράφων 39, 42, 43 καί 44 (τής 22.11. 
1821, 3.4.1822, 11.4.1822 καί 25.4.1822), σ. 222-223, 224-226, 227 καί 227-228, άντίστοιχα. 
Γιά τις μεταγενέστερες έπαναστατικές προσπάθειες τών Μακεδόνων-Όλυμπίων άγωνιστών 
βλ. βιβλιογραφία στις σημειώσεις 1-3 τής 45 σελίδας τής προαναφερμένης μελέτης μου 
καί τις βιβλιογραφικές παραπομπές, πού γίνονται στις πιό κάτω σημειώσεις, όπως καί 
τήν 3η είκόνα αύτής τής μελέτης, όπου σχετική έπιστολή τού Διαμαντή Νικολάου. Πρβλ. 
άκόμα καί ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Μνημεία τής 'Ελληνικής Ιστορίας. 9. Έπιτομαί έγγρά
φων τού Βρεταννικού Υπουργείου ’Εξωτερικών. Γενική άλληλογραφία. 'Ελλάς, τ. Λ', 
μέρος πρώτον, έπιμέλεια ’Ελευθερίου Πρεβελάκη καί Φιλίππου Γλυ- 
τ σ ή, Άθήναι 1975, άριθμός έγγράφων 910-912 (1830), σ. 313-314, 1296 (1831), σ. 437-438 
καί 1415 (1831), σ. 486.

2. Γιά τά χρονολογικά ζητήματα, πού προκύπτουν γύρω άπό τήν έπανάσταση στή 
Νάουσα, βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Τά γεγονότα είς τήν περιοχήν Ναούσης-Βεροίας κατά 
τήν έπανάστασιν τού 1822, προβλήματα κατά τήν χρονολόγησίν των, «Μακεδονικά» 8 
(1968)211-220, όπου καί βιβλιογραφία. Πρβλ. άκόμα καί Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρα
τεία καί ή έπανάστασις, ό.π., σ. 30, 40 καί 58-59 καί όσα έγραψε όΒασίλειος Σφυ
ρό ε ρ α ς, στήν Ιστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ', Άθήναι 1975, σ. 234-235. Πρβλ. 
Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλοπούλου, Ανέκδοτα Ιστορικά στοιχεία, 
άναφερόμενα στή Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 51, 58, 63 καί 
95-96, Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354- 
1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 594-595 καί τού ίδιου, Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, 
τ. Ε', Θεσσαλονίκη 1980, βλ. έπίσης, British documents..., ό.π., σ. 228, πρβλ. όμως καί τις 
σ. 222 καί 225-226. Οί διδόμενες διαφορετικές ήμερομηνίες όφείλονται στό ότι ci ειδήσεις 
άναφέρονται σέ διάφορες φάσεις τού αγώνα καί μάλιστα σέ περισσότερα μέτωπα τών μα
χών τής Νάουσας, ένώ δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει καί τό γεγονός ότι οί ξένοι πληροφο
ριοδότες χρησιμοποιούν κιόλας τό γρηγοριανό («νέο») ήμερολόγιο, ένώ οί Έλληνες τό 
ίουλιανό («παλιό») καί έτσι δικαιολογείται συχνά τό ένδεχόμενο «άνοιγμα» τών 13 ήμε- 
ρών.

Γιά τήν έπαναστατημένη Νάουσα βλ. καί τή μελέτη τού Κώστα Σπανού, 
’Οκτώ έγγραφα τού Γιάννη Κασομούλη, «Μακεδονικά» 19(1979)259-270, όπου δημοσι
εύονται πληροφορίες γιά τήν τύχη τής οικογένειας τού άγωνιστή τούτου, πού βρισκό
ταν στή Νάουσα.
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τής «έκθέσεως» τοϋ Ψαροδήμου1 είναι μία πρωτότυπη πηγή μέ σημαντικές 
ιστορικές πληροφορίες, γι’ αύτό—όπως σημειώθηκε ήδη—καί δημοσιεύεται 
χωρίς περικοπές, όπως καί φωτογραφία της (βλ. είκ. 1). Ή αναφορά είναι 
συχνά άσύντακτη. Διορθώθηκαν (σιωπηρά) μερικά άπό τά πολλά όρθογρα- 
φικά κ.λ. λάθη τοϋ γραφέα, ή άντιγραφέα, πού (όπως προκύπτει άπό τήν 
άντιπαραβολή-σύγκριση μέ τά γράμματα τής ύπογραφής του) δ έ ν ήταν 
ό Ψαροδήμος, άλλά κάποιος άλλος:

β) Ή έκθεση τοϋ Ψαροδήμου.
Λαμία τήν 23 ’Ιουνίου 1865

*Εκθεσις τον άγώνος άπό τά 1821 μέχρι τον 1827 καί τής άφίξεως τοϋ 
Καπόδιστρίον τον Δ.Ν. ’Ολυμπίου ή Ψαρροδήμον, χαρακτηρισμένου Ταγμα
τάρχου.

Προς
Τήν Σεβ. τοϋ άγώνος Στρατιωτικήν εξεταστικήν Επιτροπήν.
Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβάνω τήν τιμήν, διά τής παρούσης έκθέσεως μου, να φέρω νπ όψιν 

τής Σεβαστής Επιτροπής, τάς κάτωθεν, κατά τον ΓΙερόν άγώνα, εκδουλεύσεις 
καί θυσίας μου, άπό τοϋ 1821 μέχρι τοϋ 1827 καί τής άφίξεως τον Καπό δ ι- 
στρίου, αίτινες έχουσιν ώς ακολούθως.

Κύριε Πρόεδρε,
Ή αρχή τής επαναστάσεώς μας τοϋ 1821 με ευρεν οπλαρχηγόν καί ούχι 

πολίτην, ούδε άπλόν στρατιώτην, άλλά οπλαρχηγόν, ώς καί οί λοιποί τής πα
τρικός μας οπλαρχηγοί τοϋ Όλύμπου.

Κατά το 1821, γενομένου εν Όλνμπω συμβουλίου, εις τήν μονήν τοϋ άγι
ου Διονυσίου, δλων των εγγεγραμμένων εις τήν παρούσαν μου λοιπών οπλαρ
χηγών, ήτοι τον Διαμαντή Νικολάου ’Ολυμπίου, Γέρο Καρατάσου, Άγγελή 
Γάτζου, Λογοθέτου τής Νιαούστης ή Ζαφειράκη, Γιωργίον Συροπούλου, 7ο- 
λια Γ. Λάζον, Δήμου καί Γιωργίου Τζαχιλίων, Μπίνου Κωνσταντίνου καί 
Λιάκον Διαμαντή, άποφασίσθη άπό κοινού καί παμψηφεί να δώσω μεν βοή
θειαν εις τήν Κασσάνδραν καί το "Αγιον "Ορος. Κατά συνέπειαν άπεφασίσθη 
να μεταβώμεν τρεις οπλαρχηγοί, ό υποφαινόμενος, δ Κωνσταντίνος Μπίνος 
καί δ Λιάκος Διαμαντής. Μετέβημεν δθεν παραχρήμα εις Κασσάνδραν με 180 
εκλεκτούς στρατιώτας, άρχηγονντος εκεί τοϋ Μανουήλ Παππά. Τις πόρτες,

1. Μέχρι τώρα ξέραμε μηδαμινά πράγματα γι’ αυτόν τον άξιόλογο Μακεδόνα αγω
νιστή. Βλ. Ίωάνου Πετρώφ, Περίδοξος κλεφτουριά τής Μακεδονίας, βιογρα- 
φίαι 28 κλεφταρματολών της, εισαγωγή, μετά καταλόγου των άνεκδότων έργων τοϋ Πετρώφ, 
προσθήκαι καί έπιμέλεια Γεωργίου X. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 137. Πρόκειται γιά 
οίκογένεια άγωνιστών, πού τό έπίθετό της έμφανίζεται (σέ διάφορα έγγραφα, πιστοποιη
τικά άγωνιστων κ.ά.) μέ τόν τύπο «Ψαρροδημαΐοι», ή «Ψαροδήμος» ή «Ψαροδήμος» κ.λ.
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Είκ. 1. Το τέλος τής αΐνήοεοις-άναφοράς 
τον Δήμου Ψαροδήμου, δπον καί ή υπογραφή του
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δπου η ri αν τοποθετημένοι, ό ’Αρχηγός Μανουήλ Παππάς με ασθενή στρατόν, 
σ. 2 άμα / ίδόντες ημάς ενθαρρύνθησαν κατά το μάλλον. "Οπόν, μετ’ όλίγας ημέρας, 

εφθασεν ο Λονμποντ πασάς, μετά 25 χιλιάδων στρατού, γενομένης δέ, άμα τή 
άφίξει των, πεισματώδους μάχης, εκπληρώσαμεν το προς την πατρίδα μας 
ιερόν καθήκον, άναδειχθέντες νικηταί, επιστρέψαντος τοϋ πασά εις τή Θεσ
σαλονίκην, αμέσως, μετά άπεριγράπτου ζημίας. Μάρτυρες δε τοϋ λόγον μου 
υπάρχουν εις τήν ζωήν ό ’Επίσκοπος Μαντινείας Θεοφάνης, Σιατιστέας, καί 
Γιαννάκης Χαντζή Πέτρον. Μετά το πέρας δθεν τής μάχης αυτής ό εκ των 24 
χωριών τοϋ Βόλου άρχηγός εκεί Κυριάκος Μπασδέκης εζήτησε καί οϋτος βο
ήθειαν άπό ημάς, καθ’ δσον επρόκειτο νά μεταβή εκεί ό Βαϊράμ πασάς. ’Α
μέσως,, διά των πλοίων, μετέβημεν εκεί, δπον, ημέραν παρ’ ημέραν, περεμέ- 
νετο ό ρηθείς πασάς. Άφοϋ οϋτος μετέβη άπό Λάρισαν εις Ζητούνι, τότε ο Ό- 
δνσσεύς ειδοποίησε παραχρήμα τον Βασδέκην [διά] τον σκοπόν καί τήν άφι- 
ξιν τοϋ άναφερομένου πασά καί δτι σκοπόν είχε να διαβή διά τήν Λειβαδιάν. 
’Αμέσως, εκ Τρικέρων, διά των πλοίων, μετά 800 στρατιωτών, μετέβημεν 
καί άποβιβάσθημεν εις Παλιουροχώρι, πλησίον τών Βασιλικών, δπως, συμ- 
φώνως μετά τών εκεί ευρισκομένων εθνικών στρατευμάτων, εμποδίσωμεν τήν 
διάβασιν τοϋ πασά, αλλά μή ενδοκοϋντος τοϋ καιροϋ εμποδίσθησαν τά πλοία 
καί δυστυχώς δέν εφθάσαμεν εμπροθέσμως, μή δυνηθέντες να λάβωμεν μέρος 
εις τήν μάχην αυτήν. Η πασάς οϋτος, νικηθείς, επέστρεψεν εις Ζητούνι. Συν- 
εντεύξεως δε γενομένης μετά τών οπλαρχηγών, Όδνσσέως καί Γ. Ανάβου
ν αώτου, άποφασίσθη νά μεταβώμεν εις Στυλίδα, δπου ή σαν οι Τοϋρκοι ώχυ- 
ρωμένοι. Κατά συνέπειαν, επιβιβάσθημεν αμέσως εις τα ίδια πλοία, μετά τοϋ 
οπλαρχηγού Γ. Δυοβουνιώτου, νϋν δε υποστρατήγου, καί ελάβαμεν διεύθυν- 
σιν προς τήν Στυλίδα. ’Εμποδίου δε παρουσίαζα μενού ανέμου, αντί εις Στυ
λίδα, προσωρμήσαμεν εις Μεγάλον Γαρδίκι, κατεχομένου καί αυτού άπό τον 
ίδιον εχθρόν. ’Αμέσως, άποβιβάσθημεν καί, μάχης γενομένης, ούκ όλίγην ήτ
ταν ελαβον παρ’ ημών δλοι καί άρκετονς ζώντας έζωγρήσαμεν, εν οΐς [ήτο] 
καί εις υιός μπέη. Μετά ταϋτα, επιβιβασθέντες καί πάλιν εις τά πλοία, άπε- 
ράσαμεν εις τήν Λιθάδα, δπου, εκεί, έγινεν ό έρανος τών λαφύρων, τών εκ Γαρ- 
δικίου ληφθέντων εκ τών ’Οθωμανών. Κατόπιν, εμείς διευθννθημεν, διά τών 
πλοίων, εις Τρίκερι, ό δέ Γ. Δυοβουνιώτης επανήλθεν εις τήν προτέραν θέσιν 
τον.

"Αμα τή άφίξει μας εις Τρίκερι, είδοποιήθημεν διά τήν στενήν πολιορ
κίαν τής Νιαούστης, παρά τών εκεί πατριωτών μας οπλαρχηγών καί, χωρίς 
νά χάσωμεν καιρόν, επιβιβάσθημεν εις τά πλοία καί εφθάσαμεν εγκαίρως, ό
που καί άμέσως άρχισαν ai àδιάκοποι μάχαι, εις το Κολινδρό, εις Κίτρος, εις 
Καστανιά, εις Φούντα, εις Μακριά Ράχη, εις Στόχοβα καί εις το Καράβι (δ
που εκεί έπληγώθη ό οπλαρχηγός Γεώργιος Συρόπουλος), εις δέ τήν τελευ- 
ταίαν, εις Μηλιάν, ενικήθημεν παρά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού, τήν αν-
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την ôè ημέραν, ’Απριλίου 4 τοΰ 1822, έχαλάσθησαν καί οΐ οπλαρχηγοί Γέρο 
σ. 3 Καρατάΰος καί Άγγελής Γάτζον (ό δε Λογοθέτης Ζαφειράκης καί δ υιός / τον 

Γέρο Καρατάσου έφονεύθησαν ). Μετά ταύτα, οι σωθέντες οϋτοι οπλαρχηγοί, 
διευθύνθησαν, διά ξηράς, εις Άσπροπόταμον, προς τον εκεί οπλαρχηγόν Νί
κο λό Στορνάρην, εμείς δε με τά πλοία, άπήλθαμεν εις Σκιάθον.

’Έπεσαν δε εις τάς άνω ρηθείσας μάχας πολλοί εκ τών συγγενών μας και 
ώς καί δ αύτάδελφός μου Γιώργιος, ή δε: αυταδέλφη μου "Αννα, μεθ’ ενός τέ
κνου της, διετούς, αίχμαλωτίσθη καί δια ξαγοράν αυτών επλήρωσα 17 χιλιά
δας γρόσια τον καιροϋ εκείνου, δπως την Απαλλάξω εκ τών βρωμερών χειρών 
τών ’Αγαρηνών.

Μετά την εις Σκιάθον διαμονήν μας, δ "Αρειος Πάγος διώρισε τον εξά- 
δελφόν μου Δ ιαμαντήν Νικολάου Όλύμπιον αρχηγόν εις τα Βρυσάκια τής Εύ
βοιας, καί μετ’ αυτού άμέσως μετέβην εκεί, δπου καί εις το μέρος αυτό εκ- 
πληρώσαμεν το ιερόν στρατιωτικόν προς την πατρίδα καθήκον μας, εις δλας 
τάς γενομένας εκεί μάχας, δπου καί επληγώθη βαρέως δ αύτάδελφός μου ’Α
ναγνώστης καί μετ’ όλίγας ημέρας, ώς εκ τής βαρείας πληγής του, άπεβίωσε 
καί ετάφη εις Ξηροχώριον. Ή δε καταστροφή τοΰ στρατού μας εις Βρυσάκια 
προήλθεν ώς εκ τής επί πολλής διαμονής αν ευ ούδεμιάς συντηρήσεως, οϊον μι
σθοδοσίας, τροφών καί πολεμοφοδίων, απέναντι πολυαρίθμου τουρκικού στρα
τού, γνωστού δντος τοίς πάσι. ’Εκ τών περιπετειών δθεν τούτων ήναγκάσθη- 
μεν να ύποχωρήσωμεν εις ίσχυροτέραν θέσιν, δπως, δι αυτής, δυνηθώμεν καί 
άντιτάξωμεν κατά τού πολυαρίθμου εχθρού. Όχυρωθέντες δθεν ε’ις τα Ντερ
βένια προς την δδδν τού Ξηροχωρίου, δπου καί εκεί έφθασε πάλιν δ εχθρός την 
επιούσαν καί, μάχης γενομένης, εφονεύθη δ δπλαρχηγδς Λιάκος, εξάδελφος 
πρώτος τής μητρός μου, καί πολλοί στρατιώτες, ώστε, μη δυνηθέντες να ύπο- 
μείνωμεν εις την Αντίστασιν τού εχθρού, διεσκορπίσθημεν έκαστος δπως καί 
δπου ήδννήθη. Τέλος πάντων καί πάλιν κατεφύγαμεν εις Σκιάθον. Μετ’ ού πο
λύ εφθασεν απεσταλμένος ό στρατηγός ΓΙερραιβός καί άμέσως μετ’ αυτού γε- 
νομένου συμβουλίου Απ’ δλους τούς εκεί δπλαρχηγούς, Απεφασίσθη να κατα- 
λάβωμεν το Τρίκερι καί θέσεως οχυρός, δπως φέρωμεν περισπασμόν εις τούς 
εχθρούς. ’Αμέσως εγένετο οϋτω καί απήλθομεν εις Τρίκερι. Μόλις καταλά- 
βαμεν τάς προσδιορισθείσας θέσεις έμαθεν ο εχθρός καί διευθύνθη προς το μέ
ρος μας, διοικούμενος Από τον Καλιόπασαν, μάχης δε γενομένης, εις την μονήν 
τού Άλατά, κατεστρέψαμεν δλόκληρον τον εχθρικόν στρατόν, πεσόντος καί 
τού Ιδιου πασά. Έκ δε τών ζώντων, απαντες παρ’ ημών εζωγρήθησαν, Ανα- 
βόνος (;) πλέον τών 270 ’Οθωμανών, τούς δποίους διήλθομεν εκ στόματος μα- 
χαίρας. Μετά παρέλευσιν διμήνου διαμονής μας προς φύλαξιν τών δμοθρή- 
σκων μας τών 24 χωριών τού Βόλου, εφθασεν έτερος πασάς μετ’ Αρκετής καί 

σ. 4 ούτος δυνάμεως, δστις καί εζήτησεν Ανακωχήν δπλων, με τήν συμφωνίαν \ οι 
μεν Τούρκοι νά Απέλθωσιν απαντες εκ τών 24 χωρίων, αυτό δε τούτο νά πρά-



’Ανέκδοτα έγγραφα καί άγνωστα στοιχεία για κλεφταρματολους κ.λ. Ill

ξωμεν καί εμείς καί μόνον προς φύλαξιν αυτών να μένη ο οπλαρχηγός Δη μη
τριός Μπαστέκης, αύτάδελφος τον φονενθέντος Κυριάκου, μετά 200 οπλών, 
δπερ και έγένετο. Τοϋτο δε εγενετό, διότι δ στρατός μας έστερείτο πολεμο
φοδίων και τον άρτον τής ημέρας.

Μετά ταϋτα, δ στρατός μας ούτος, εις πολλά, άλλα μέρη και πολλάκις 
διαφόρους επιδρομάς εκαμεν, έκπληρώσας πάντοτε το καθήκον τον καί επέ- 
στρεψεν εις τάς νήσους Σκιάθον καί Σκόπελον, προς φύλαξιν αυτών και τών 
εκ διαφόρων περίπου τών 20 χιλιάδων ψυχών, κατατρεχθέντων και καταδιω- 
κομένων άδελφών μας, και ώς άσνλον εχοντες τάς νήσους αύτάς οί εξ όλων 
τών μερών καταστρεφόμενοι.

’Ακολούθως, ήλθεν δ ’Ιωάννης Κωλέττης, ώς απεσταλμένος τής προ
σωρινής Κυβερνήσεως καί μάς άνήγγειλεν δτι είναι μεγάλη ανάγκη νά κατα- 
ληφθή εκ τοϋ ήμετέρου στρατού ή ’Αταλάντη, ϊνα δ ι αυτής φέρω μεν αντιπε
ρισπασμούς εις τά εκεί έδρεύοντα καί την διάβασιν εις τάς ’Αθήνας τών στρα
τευμάτων τοϋ Κιουταΐ. Έπιβιβάσθημεν αμέσως εις τά πλοία καί εφθάσαμεν 
εις Σκάλα ’Αταλάντης καί αμέσως άποβιβάσθημεν, διευθυνθέντες εις Άτα- 
λάντην. Μόλις ήρχισεν ή μάχη άπδ τούς κατέχοντες αυτήν εχθρούς, αίφνης 
εφθασεν εκ Λειβαδιάς, δστις εΐχεν είδοποιηθή διά την άφιξίν μας, δ Μουστά- 
μπεης, μετά 4 χιλιάδας ’Οθωμανών, ώστε, μη δυνηθέντες εμείς ν’ άντιτάξω- 
μεν άλλ’ ούτε όχυράν θέσιν νά καταλάβωμεν, νικηθέντες καί άπολέσαντες πλέ
ον τών 50 άνδρών, εΐς δε [ήτο] καί ό υιός τοϋ ’Αρχηγού ’Εμμανουήλ Παππά 
καί δ οπλαρχηγός Ντηλιάγγελος, έπεστρέψαμεν κατασπευσμένως εις τήν Σκά
λαν τής ’Αταλάντης, κακώς εχοντες, καί αμέσως έπιβιβάσθημεν εις τά πλοία, 
επιστρέψαντες εις τάς ίδιας νήσους τής διαμονής μας.

Μετά παρέλευσιν καί πάλιν καιρού, εφθασεν δ Άδάμ Δούκας, απεσταλ
μένος καί ούτος τής προσωρινής Κυβερνήσεως μετά τών δπλαρχηγών Κριε- 
ζώτου καί Βάσσου Μαύρο βουν ιώτ ου. Άπεφασίσθη καί πάλιν νά μεταβώμεν 
εις Τρίκερι καί καταλάβωμεν αυτό. Μετέβημεν δθεν διά τών πλοίων δλοι δμοϋ 
εις Τρίκερι, άλλά δυστυχώς ή πόλις αϋτη εΐχεν όχυρωθή δυνατά άπό τούς ε
χθρούς καί τούς ίδιους Τρικεριώτας, τρεις δε κατά συνέχειαν ημέρας εμέναμεν 
εις τό ύπαιθρον, εν ώρα δυνατού χειμώνος, διαρκούσης τής μάχης νυχθημερόν, 
άλλ5 εστάθη αδύνατον νά φέρωμεν αποτέλεσμα, ώς έκ τής δυνατής δχυρωσίας 
των. Ευτυχώς δμως εφθασε καί έτερος τουρκικός στρατός, διοικούμενος παρά 
τοϋ Νουρκασέβρανη μπέη, καί συγκείμενος εκ 1.200 περίπου εκλεκτών ’Αλ
βανών. Ήθέλησαν νά όχνρωθώσιν απέναντι ημών καί νά μάς πολεμήσωσι, 
μή δώσαντες δμως οί ήμέτεροι εις αυτούς καιρόν, ολικόν τής δχυρωσίας των, 
έπιπέσαμεν κατ’ αυτών, φονεύσαντες τόν μπέην Νουρκασέβρανην καί ένα έ
τερον, ώς καί τοϋ λοιπού στρατού των φονευθέντος καί ζωγρηθέντος παρ’ η
μών. Μετά ταϋτα, ώς εκ τού δριμυτάτου χειμώνος, μή δυνηθέντες νά διαμεί-
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νωμεν εκεί, οί μεν Άδάμ Λουκάς, Κριεζώτης καί Βάσσος επέστρεψαν εις Σα
λαμίνα, εμείς δε εις τάς ιδίας νήσους.

σ. 5 Μετά ταϋτα, εφθασεν εις Σκιάθον καί Σκόπελον δ ναύαρχος Μιαούλης
καί ανήγγειλε την αφιξιν τοϋ Καποδιστρίου καί την διαταγήν να μεταβώμεν 
εις Μέγαρα, διά να όργανωθώμεν. "ΟΟεν άπας ό εν ταΐς νήσοις ευρισκόμενος 
στρατός, παραχρήμα μετέβημεν εις Μέγαρα, όπου εκεί διωργανώθημεν εις χι
λιαρχίας καί ετέθημεν εις τάς διαταγάς τοϋ στρατάρχου Ύψηλάντον, παρευ- 
ρεθέντος καί εις τάς δύο τελευταίας μάχας, τοϋ ’ Ανυφορήτου καί Πέτρας.

Γνωστόν δε εις πάντας είναι δτι, calò το 1821 καί μέχρι τής άφίξεως τοϋ 
Κυβερνήτου, ούδείς των οπλαρχηγών, καί μέχρι τοϋ τελευταίου στρατιώτου, 
έλαβε μισθόν παρά τίνος, εν οίς καί ό υποφαινόμενος, κατά τα μέρη, εις τα ό
ποια εμείς εύρισκόμεθα. Το βέβαιον είναι δτι, εκ των ληφθέντων, εις τάς δια
φόρους μάχας, τοϋ εχθροϋ λαφύρων, ενθαρρύναμεν τούς υπό την οδηγίαν μας 
στρατιώτας καί πολλάκις εφοδιάζαμεν αυτούς καί εκ των ιδίων μας χρημά
των.

5Εξ δλων αυτών, τών γνωστών, εκτεθέντων, παρατηρεί ή Σεβαστή ’Ε
πιτροπή, δηλαδή μόχθους, κόπους, φόνους, αιχμαλωσίας, θυσίας, κινητής καί 
ακινήτου, περιουσίας τοϋ ύποφαινουμένου μετά τών λοιπών οπλαρχηγών, εκ 
τών όποιων, εκτός έμοϋ καί τοϋ Γεωργίου Τζαχύλα, ούδείς, εκ τών λοιπών 
τών άναφερομένων εις τά μέρη εκείνα, υπάρχει εις τήν ζωήν.

Κατά συνέπειαν, μή έχοντος εις τήν ελευθέραν 'Ελλάδα ούτε σπιθαμήν 
γής διά να ταφώ, ευρισκόμενος καί ανευ μισθοϋ από 27 περίπου ετών, καί χαρα
κτηρισμένος Ταγματάρχης, τουτέστιν Λοχαγός, ενώ οί δμοιόβαθμοί μου σή
μερον είναι Άντισυνταγματάρχαι καί Συνταγματάρχαι καί μάλιστα στρατι
ώτες, τούς όποιους εΐχον υπό τάς διαταγάς μου, βλέπω σήμερον νά κατέχουν 
τον βαθμόν τοϋ πραγματικού Ταγματάρχου, άς εύαρεστηθή, άφοϋ πρώτον έ
καστος τών Σεβαστών μελών βάλη τήν χεΐρα του εις τήν καρδίαν [νά] άπο- 
φασίση καί δι εμέ, δ,τι νομίση δίκαιον.

Ύποσημειοϋμαι ό ευπειθέστατος 
Δ. Ν. Όλύμπι(ος) ή Ψαρροδήμος 
Χαρακτηρισμένος Ταγματάρχης.

γ) Παρατηρήσεις. 'Η αναφορά του Ψαροδήμου είναι μία συ
νοπτική έξιστόρηση των αγώνων όλων τών Μακεδόνων-Όλυμπίων οπλαρ
χηγών στήν ιδιαίτερη πατρίδα τους καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα. 

Πληροφορούμαστε άκόμα από το πιο πάνω κείμενο οτι: 
α'. Ό Δήμος Νικολάου’Ολύμπιος ή Ψαροδήμος ήταν κλεφταρματολός 

πριν άρχίσει ή έλληνική έπανάσταση τοϋ 1821.
β'. Στά 1821 εγινε συμβούλιο (στο μοναστήρι τοϋ οσίου Διονυσίου, τοϋ



νέου, του Όλύμπου1, των οπλαρχηγών των επαρχιών Όλύμπου-Βέροιας-Έ- 
δεσσας καί έλαβαν μέρος σέ τούτο οί καπετάνιοι Διαμαντής Νικολάου (’Ο
λύμπιος), Γέρο Καρατάσος, Άγγελής Γάτσος, Λογοθέτης Ζαφειράκης (τής 
Νάουσας), Γιώργης Συρόπουλος, Τόλιας Γ. Λάζου, Δήμος καί Γιώργος Τζα- 
χείλας, Κωνσταντίνος Μπίνος, Λιάκος Διαμαντής καί ό ίδιος (δ Δήμος Νι
κολάου ’Ολύμπιος ή Ψαροδήμος) καί άποφασίστηκε ή παροχή βοήθειας 
προς τούς επαναστάτες "Ελληνες τής Κασσάνδρας καί τοϋ 'Αγίου "Ορους. 
"Ετσι στάλθηκαν 180 διαλεχτοί πολεμιστές, μέ αρχηγούς τούς Κων/νο Μπί- 
νο, Δήμο Ψαροδήμο καί τον Διαμαντή Λιάκο2, πού συμπαραστάθηκαν στον
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1. Ήταν άγνωστη μέχρι τώρα ή συνέλευση τούτη των Οπλαρχηγών στά 1821. Γνωρί
ζαμε μόνο γιά μιά συγκέντρωση όπλαρχηγών, από πολλά μέρη τής Μακεδονίας, πού 
έγινε όμως στις αρχές του 1822 στο μοναστήρι Δοβρά τής Βέροιας. Βλ. Γ. X. X ι ο ν ί- 
δ η, Τά γεγονότα, ό.π., σημ. 3, των σελίδων 213-217, όπου καί βιβλιογραφία. Πρβλ. καί 
’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 584. Φαίνεται 
όμως ότι πρόκειται μάλλον γιά τή «συνέντευξιν των Καπεταναίων», ή όποια έγινε στά 
τέλη Αύγουστου μέ άρχές τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1821. Βλ. Νικολάου Κ α σ ο - 
μ ο ύ λ η, Ενθυμήματα στρατιωτικά τής έπαναστάσεως των Ελλήνων, 1821-1833, έπι- 
μέλεια, συμπληρώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 1, Άθήναι 1939, σ. 146-147, άν καί ό Ψα
ροδήμος γράφει ότι τούτη έγινε στή μονή Διονυσίου καί όχι στήν Καστανιά Πιερίας καί 
δέν άναφέρει τούς Μπιζιωταίους κ.λ. Τό μοναστήρι τοϋ όσιου Διονυσίου στον "Ολυμπο 
(βλ. φωτογραφίες τοϋ παλιοΰ καί νέου μοναστή ριοϋ στό «Λεύκωμα έπί τή πεντηκον- 
ταετηρίδιάπό τής άπελευθερώσεως τής Κατερίνης, 16’Οκτωβρίου 1912-1962, έκδοση τής 
'Ιερός μητροπόλεως Κίτρους, ά.τ.έ., σ. 58) χρησίμευε καί προηγούμενα όπως καί υστέρα 
(1827-1828) σάν τόπος συγκεντρώσεως των Ελλήνων επαναστατών. Βλ. Στεφάνου 
Παπαδοπούλου, Μακεδονικά σύμμεικτα, «Μακεδονικά» 6(1964-1965) 152-172 
καί κυρίως 156 καί σημ. 27 καί 158-163. Βλ. καί Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 
Σύμμεικτα, έγγραφα καί άλλα σχετικά προς τόν Μακεδονικόν άγώνα έκ Βέροιας, «Μακε
δονικά» 5(1961-1963)458-464 καί κυρίως τις σελίδες 459 καί 463 καί ’Αποστόλου 
Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 476-477, όπως καί τήν 3η εικόνα 
αύτής τής μελέτης. Τό έγγραφο τοϋτο πρέπει νά συσχετισθεΐ μέ τά έγγραφα (δύο άναφορές) 
Όλυμπ ιωτών όπλαρχηγών, πού δημοσιεύτηκαν στήν πιό πάνω μελέτη τοϋ Στεφάνου 
Παπαδοπούλου, ό.π. Βιβλιογραφία γιά τό μοναστήρι τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τοϋ 
Όλύμπου βλ. στοϋ ’Αποστόλου Γλαβίνα, ’Επίσκοποι Κίτρους κατά τήν Τουρ- 
κόκρατίαν έπί τή βάσει τών πηγών, «Μακεδονικά» 18(1978)74-90 καί συγκεκριμένα τή 
σημ. 2 τών σ. 74-75.

2. Βλ. σχετικά Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία κει ή έπανάστασις εις τόν Όλυ
μπον, ό.π., σ. 13-14 (όπου καί βιβλιογραφία), άλλά ύπάρχουν διαφορές ώς προς τόν άριθμό 
τών άνδρών τοϋ άποσπάσματος καί ώς πρός μερικούς έπικεφαλής του, γιατί τώρα πληρο
φορούμαστε ότι στάλθηκαν 180 καί όχι 400 άγωνιστές καί ότι (έκτος άπό τόν Κ. Μπίνο) 
ήσαν καί ό Ψαροδήμος καί ό Διαμαντής Λιάκος καί όχι ό Μήτρος (Δημήτριος) Λιακόπου- 
λος. Πρβλ. καί Ίωάννου Π. Μ α μ α λ ά κ η, Ή έπανάσταση στή Χαλκιδική τό 
1821, ή συμμετοχή ιών άγιορειτών καί ό ρόλοΓ τοϋ Έμ. Παππά, Θεσσαλονίκη 19ο2 (=άνα- 
τύπωση άπό τά «Χρονικά τής Χαλκιδικής», έτους 1961, τ. 1, σ. 37-52 καί τ. 2, σ. 144-192), 
σ. 27-28, όπου καί βιβλιογραφία, πρβλ. δέ καί σ. 42, 75-76 καί 82-92.
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’Εμμανουήλ Παπά καί πολέμησαν εναντίον των Τούρκων, πού είχαν αρχηγό 
τον γνωστό Λουμπούτ πασά, πού εφθασε μετά άπ’ αύτούς, μέ 25 χιλιάδες 
στρατό. Ό Ψαροδήμος ισχυρίζεται ότι στήν άρχή νικήθηκαν οί Τούρκοι 
καί γιά τούτο έπέστρεψαν στή Θεσσαλονίκη καί προτείνει μάλιστα καί κα
τάλληλους μάρτυρες (γιά τήν επιβεβαίωση των λεγομένων του), δηλαδή 
τον ύστερα επίσκοπο Μαντινείας-Κυνουρίας Θεοφάνη, πού καταγόταν από 
τή Σιάτιστα, καί τόν οπλαρχηγό ’Ιωάννη (Γιαννάκη) Χατζηπέτρο, γεγονός 
πού σημαίνει, πώς καί τούτοι βρίσκονταν τότε στα εκεί πεδία των μαχών1.

γλ ’Εκθέτει (μέ άρκετές, ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες) ύστερα τή δράση 
των Μακεδόνων άγωνιστών, πού έλαβαν μέρος σέ μάχες σ’ ολόκληρη τήν 
υπόλοιπη Ελλάδα, μετακινούμενοι άπ’ εδώ καί άπ’ εκεί μέ πλοία.

δλ Όταν έφθασαν στό Τρίκερι, τούς ειδοποίησαν ύτι οί συμπατριώτες 
τους πολιορκούσαν τή Νάουσα, οπότε μπήκαν πάλι στά πλοία καί έπέστρε
ψαν στον Όλυμπο, όπου άρχισαν οί συνεχείς μάχες, στον Κολινδρό, στό 
Κίτρος2, στήν Καστανιά (Πιερίας), στή Φούντα, στή Μακριά Ράχη, στή 
Στόχοβα (=Τόχοβα) καί στις όχθες τού 'Αλιάκμονα, στό πέρασμά του, πού 
οδηγούσε άπό τα Πιέρια στήν περιοχή τής Βέροιας, πού γινόταν μέ ένα μι
κρό ποταμόπλοιο (βάρκα), γι’ αύτό καί ή γειτονική θέση λεγόταν «Καράβι» 
μέχρι καί τά τελευταία χρόνια3. ’Εκεί τραυματίστηκε ό καπετάνιος Γιώργης 
Συρόπουλος. Ύστερα, ακολούθησε ή τελευταία μάχη στή Μηλιά, όπου καί 
νικήθηκαν οί "Ελληνες έπαναστάτες άπό τόν πολυάριθμο τουρκικό στρατό.

ελ Ή πιό άξιόλογη πληροφορία τού Ψαροδήμου είναι (σελ. 2-3 τής 
«έκθέσεώς του») ότι τήν ίδια μέρα, πού νικήθηκαν τούτοι στή Μηλιά, έπεσε 
καί ή Νάουσα. Συγκεκριμένα γράφει: «... εις δέ τήν τελευταίαν, εις Μηλιάν, 
ένικήθημεν παρά πολυαρίθμου τουρκικού στρατού, τήν αυτήν δέ 
ήμέραν, ’Απριλίου 4 τού 1822, έχαλάσθησαν καί 
οί οπλαρχηγοί Γέρο Καρατάσος καί Άγγελής 
Γάτζου, ό δέ Λογοθέτης Ζαφειράκης καί ό υιός

1. Ό Θεοφάνης ήταν συγγενής τής γνωστής οικογένειας Σταγειρίτη άπό τή Χαλκι
δική. Βλ. Ίιο. Ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α, Σκιαθίτες άγωνιστές τοΟ 1821, «Άρχεΐον Εύβοϊκών 
Μελετών» 21(1977)75-124 καί συγκεκριμένα τή σ. 117(116-119). Ό ’Ιωάννης (Γιαννάκης) 
Χατζηπέτρου ή Χατζηπέτρος διατέλεσε υπασπιστής τού Έμμ. Παπά. Βλ. Ίω. Φ ι λ ή μ ο
ν ο ς, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. 3, Άθήναι 1860, σ. 142. Ο Γ. 
Γ α ζ ή ς, Λεξικόν τής έπαναστάσεως καί άλλα έργα, ίστορικαί σημειώσεις είς τό λεξι
κόν Ν. Πατσέλη, έκδοτική έπιμέλεια Λ. Βρανούση, 'Ιωάννινα 1971, σ. 61, έπαινεϊ τόν Θεο
φάνη καί γράφει ότι διετέλεσε καί γραμματέας τής Ίερδς Συνόδου τής Εκκλησίας.

2. Γιά πρώτη φορά πληροφορούμαστε ότι έγιναν μάχες καί στό Κίτρος («Κύτρος»), 
στή Μακριά Ράχη καί στή Στόχοβα.

3. Βλ. Βασιλείου Σταυροπούλου, 'Ο μακεδονικός άγών (άπομνημο- 
νεύματα), Θεσσαλονίκη 1961, σ. 8-9 και 39-40.
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του Γέρο Καρατάσου έφονεύθησαν». Έτσι, δίνεται 
οριστική λύση στο ερώτημα, πού υπήρχε, για το πότε ακριβώς άλώθηκε ή 
Νάουσα άπό τούς Τούρκους, θέμα γιά τό όποιο ύποστηρίχθηκαν διαφορε
τικές άπόψεις καί υπήρχαν πολλές αμφισβητήσεις1.

στ'. Μαθαίνομε άκόμα, ότι στή Νάουσα σκοτώθηκε καί ό άδελφός του, 
ό Γιώργης Νικολάου-Ψαροδήμος, καί αιχμαλωτίστηκε καί ή παντρεμένη 
αδελφή του "Αννα (όπως καί τό δίχρονο παιδί της) καί τότε μονάχα ελευ
θερώθηκαν όταν ό Ψαροδήμος πλήρωσε σάν λύτρα 17.000 γρόσια (δηλαδή 
γύρω στις 170 χρυσές λίρες).

ζ'. Ό Ψαροδήμος γράφει ότι ήταν πρώτος έξάδελφος μέ τόν Διαμαντή 
Νικολάου2 καί ότι στά Βρυσάκια τής Εύβοιας πληγώθηκε θανάσιμα καί τε
λικά πέθανε καί άλλος άδελφός του, ό ’Αναγνώστης Νικολάου ’Ολύμπιος, 
πού τόν έθαψαν στό Ξηροχώρι, ένώ αιτιολογεί καί γιατί νικήθηκαν σέ εκείνη 
τή μάχη.

η'. Στά Ντερβένια, πού υπήρχαν προς τόν δρόμο τοϋ Ξηροχωρίου, σκο
τώθηκε σέ μάχη καί ό Μακεδόνας οπλαρχηγός Λιάκος (Διαμαντής;), πού 
ήταν θείος του, δηλαδή πρώτος έξάδελφος τής μητέρας του.

θ'. Καταφύγιο, άσυλο καί ορμητήριο τών αμφίβιων Μακεδόνων αγωνι
στών ήσαν τά νησιά Σκιάθος καί Σκόπελος, όπου είχαν συγκεντρωθεί 20 
χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως άπό τή Μακεδονία καί τήν υπόλοιπη Βόρεια 
Ελλάδα3.

Γ. Ύστερα, ό Ψαροδήμος περιγράφει διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις 
καί μάχες στό Τρίκερι, στον 'Αλατά καί στήν ’Αταλάντη, όπου σκοτώθηκαν 
50 περίπου Μακεδόνες, όπως καί ό γιος τοΰ ’Εμμανουήλ Παπά Θανάσης 
(πού—όπως ξέρομε—αιχμαλωτίστηκε καί οδηγήθηκε στή Χαλκίδα, όπου 
άποκεφαλίστηκε) καί ό οπλαρχηγός Ντηλιάγγελος. ’Ακολούθησαν καί άλ
λες μάχες.

ια'. ’Ακόμα, έπιβεβαιώνει, ό Ψαροδήμος, τό γεγονός ότι σ’όλο τό διά
στημα τής έπαναστάσεως οί οπλαρχηγοί δεν μισθοδοτούνταν άπό πουθενά 
καί ότι τά λάφυρα, πού άποκτούσαν καί μοίραζαν, ήσαν ό μόνος τρόπος γιά

1. Βλ. για τοϋτα Γ. X. Χιονίδη, Τά γεγονότα, δ.π., καί τοϋ ίδιου, Ή 
έκστρατεία, δ.π., σ. 30 (σημ. 2), 40 (σημ. 2) καί 57-59. Πρβλ. καί Βασ. Σφυρόερα, 
δ.π., ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία Μακεδονίας, σ. 591 κ.έ., 
καί Κωνστ. Άπ. Βακαλοπούλου, δ.π.. σ. 51, 58, 63 καί 95-96.

2. Για τόν σπουδαίο τοϋτον πολέμαρχο βλ. Γ. X. Χιονίδη, Ή έκστρατεία, δ.π., 
παντοϋ, δπως καί τή σχετική βιβλιογραφία στις σημειώσεις τών σ. 52-53, πρβλ. όμως καί 
τά καινούργια στοιχεία αυτής τής μελέτης.

3. Βλ. σχετικά τις μελέτες μου δ' καί ε' τής πρώτης σημειώσεως αύτής τής έργασίας
μου.
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τήν αμοιβή των στρατιωτών, τούς οποίους μισθοδοτούσαν καί μέ δικά τους 
χρήματα, όταν είχαν.

ιβ'. Τέλος, ό Δήμος Νικολάου-Ψαροδήμος γράφει δτι άπ’όλους τούς 
Μακεδόνες όπλαρχηγούς έπιζούσαν τότε (1865) μονάχα ό ίδιος καί ό Γεώρ
γιος Τζαχείλας1. Επίσης, δτι δέν είχε (στήν ελεύθερη Ελλάδα) ούτε μιά 
γωνιά γης γιά νά ταφεί, δτι δέν έπαιρνε ούτε μισθό άπό τό 1838 καί δτι είχε 
χαρακτηρισθεΐ σάν ταγματάρχης (λοχαγός), δταν οί άλλοι συναγωνιστές 
του είχαν μεγαλύτερο βαθμό, ακόμα καί μερικοί, πού είχαν υπηρετήσει πα- 
λιότερα, σάν κατώτεροί του, στις διαταγές του.

2. Ό Κώΰτας (Κωνσταντίνος) Νικολάου ’Ολύμπιος, αξιωματικός 6ης 
τάξεως.

Ήταν αδελφός τού άρχηγοΰ τής έπαναστάσεως τού Όλύμπου (1822) 
Διαμαντή Νικολάου ’Ολύμπιου.

Σέ αίτηση τής χήρας του Μηλιάς (’Αταλάντη, 28.3.1865) γράφεται δτι 
ό Κώστας Νικολάου πέθανε άπό τραύμα, πού έλαβε στήν έκστρατεία τού 
πολέμου τού 1854.

Τού δόθηκε άργυροΰν άριστεΐο (18/30.9.1835).
Άπό πιστοποιητικό (Ν. Πέλλα, άριθ. 201/28.3.1865) πληροφορούμαστε 

δτι, έκτος άπό τή γυναίκα του Μηλιά, είχε 5 κορίτσια, άπό τά όποια δύο 
ήσαν χήρες, δηλαδή ή Αικατερίνη καί ή Κρυστάλλω, ενώ ήσαν άνύπαντρες 
ή Καλλιόπη (25 χρόνων), ή Ελένη (23 χρόνων) καί ή ’Ασπασία (20 χρόνων). 
Δέν είχαν περιουσία.

Γιά τούς σπουδαίους αγώνες καί γιά τήν αξιόλογη δράση του2 έχομε καί 
τό εξής έγγραφο (άριθ. 15.139, ’Αθήνα 15.2.1844), τό όποιο υπογράφουν 
(βλ. είκ. 2), έκτος άπό τόν άδελφό του, καί 4 άλλοι αξιόλογοι άγωνιστές, 
όπως π.χ. ήσαν ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης καί ό Βάσος Μαυροβουνιώ- 
της, οπού περιέχονται καί άξιοσημείωτες δυσμενείς κρίσεις γιά τις άδικίες, 
πού έκαμαν οί έξεταστικές έπιτροπές σέ βάρος τών αγωνιστών:

1. Γιά τήν οικογένεια τοϋ Τσαχείλα (Τσαχίλα-Τσαχύλα κ.λ.) βλ. πρόχειρα στοϋ Ί ω- 
άννου Πετρώφ, δ.π., σ. 79-80, όπου βιβλιογραφικό σημείωμά μου. ’Εξάλλου, δη
μοσιεύονται πιο κάτω (στή μελέτη αύτή) νέα στοιχεία. Τά μέλη της έλαβαν μέρος καί στις 
έπόμενες έπαναστατικές κινήσεις τοΰ 1836, 1854 καί 1878.

2. Βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία καί ή έπανάστασις, δ.π., σ. 9, 14, 15, 28, 53 
καί 55. Φαίνεται δτι στά 1836 ό Κώστας Νικολάου δέν είχε άρμονικές σχέσεις μέ τόν άδελ
φό του Διαμαντή. Βλ. Ν τ ί ν ο υ Ko νόμου, Θεσσαλοί άγωνιστές τής έθνεγερσίας 
καί τά έπαναστατικά τους σχέδια γιά τήν άπελευθέρωση τής άλύτρωτης Ελλάδας. (Ένα 
άνέκδοτο κείμενο τού 1836), «Θεσσαλικά Χρονικά» 10(1971)55, σημ. 1. Στις σ. 53-58 πε- 
ριέχονται άξιόλογες πληροφορίες καί γιά Μακεδόνες-Όλύμπιους όπλαρχηγούς, μέ τούς 
όποιους άσχολούμαστε σ’ αύτή τή μελέτη.
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Ε’ίκ. 2. 'Η όεύτερη σελίδα τοϋ πιστοποιητικού 
γιά τον Κώστα Νικολάου, οπού και οι υπογραφές
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ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ό Κύριος Κώστας Νικολάου, ’Ο
λύμπιος., υπηρέτησε την Πατρίδα στρατιωτικώς, απ' άρχής της επαναστά- 
σεως μέχρι τέλους αυτής, με τον βαθμόν τον οπλαρχηγού και υπό την οδηγίαν 
τού Διαμαντή Ν. ’Ολυμπίου.

"Οτι ό Διαμαντής Ν. ’Ολύμπιος αυτόν άπέστελλεν εις δλας τάς ετοιμα
σίας τού πολέμου.

"Οτι αυτός άπήλθεν εις τα Ψαρά και οικονόμησε πυροβόλα διά την εκ
στρατείαν, διό σας ομολογίαν διά το άντίτιμόν των ό ίδιος διά τής υπογραφής 
του.

"Οτι όπου καί άν εφέρετο περίστασις πολέμου ούτος άπεστέλλετο πρώ
τος με τους παρά αντίο καί εκαταλάμβανε τάς άπαιτονμένας θέσεις καί δια
βάσεις τον τυράννου.

"Οτι τοιοντος ών τότε, ήδη δεν κατέχει ούδεμίαν τάξιν βαθμού στρατιω
τικήν, άδικηθείς παρά των εξεταστικών επιτροπών, διότι εις ταύτας περιε- 
λαμβάνοντο καί ξενοκράται, οϊτινες δεν επιθύμουν πάντοτε την άπόδοσιν τού 
δικαίου εις τούς άγων ιστός "Ελληνας.

"Οτι ούτος εις καταστάσεις ασυμφωνίας τών αρχηγών [περί] χρημάτων 
2 κατέβαλλε ν εις τάς τότε δεινός περιστάσεις καί αρκετά / χρήματα, διό τό όποια 

δεν εδέχθη νό λάβη ούδ' ομολογίαν.
"Οτι εις όλους τούς πολέμους, δηλαδή εις Καστανιά τής Βέργιας, εις Μη

λιό Άλασσώνας, εις Έλευθεροχώρι, εις Βρυσάκια τής Εύβοιας, εις Τρίκερα, 
εις Σκιάθον με τον τού εχθρού άντιπαραταχθείς στόλον καί εις αλλας διαφό
ρους θέσεις, έδειξε μεγάλα άνδραγαθήματα.

"Οτι άπό τον Διαμαντήν Ν. ’ Ολύμπιαν άπεστάλη εις την τότε Προσωρι
νήν Διοίκησιν ώς άντιπρόσωπός τον, διό νό προβλέψη πολεμοφόδια καί λάβη τάς 
οδηγίας της.

"Οτι εις απουσίαν τού Διαμαντή ούτος εδιοικούσεν όλον τό στρατόπεδον.
Καί εν ένί λόγιο, εις τον πόλεμον αυτός εδείχθη λαμπρός πολεμιστής καί 

σημαντικός όνήρ αγωνιστής.
Ώς τοιοϋτον λοιπόν γνωρίζοντας κάλλιστα αυτόν καί ώς υποχρεωμένοι 

εις τό νό δμολογοϋμεν τήν όλήθειαν δίδομεν τό παρόν μας πρός χρήσιν του καί 
νποφαινόμεθα.

3. ’Αθανάσιος Συρόπουλος, άπό τή Βέροια, άξιωματικός 5ης τάξεως.
α) Τ ά έγγραφα. Ό γιός του Σπόρος υπέβαλε αίτηση (3.6.1865), 

οπού, μεταξύ άλλων, γράφει δτι ό πατέρας του πέθανε στα 1856 καί δτι ή 
οίκογένειά του αιχμαλωτίστηκε.

Στον φάκελό του υπάρχουν καί τά έξης άξιόλογα έγγραφα:
α'. ’Αντίγραφο τού άριθμ. 2085 έγγράφου του Δημητρίου Ύψηλάντη, 

πού έχει τό πιο κάτω άξιόλογο περιεχόμενο:
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1 Γενναιότατε Κοπετόν "Αθανάση Συρόπονλε
’Από την άρχήν τοϋ ύπερ της ελευθερίας "Ιερόν τούτου πολέμου άνεχώ- 

ρηοα εκ τής Ρωσσίας, απεσταλμένος παρά τοϋ "Αρχιστρατήγου του γένους 
Πληρεξούσιος ’Αρχιστράτηγος. Είναι περίπου τέσσαρες μήνες άφ οϋ ήλΰον 
εις Πελοπόννησον. 'Ο σκοπός τής αποστολής μου είναι να δώσω οργανισμόν 
εις την Πολιτικήν Δ ιοίκησιν των 'Ελληνικών Πραγμάτων, διά νά γίνεται ή ά- 
παιτουμένη προμήθεια των εις τα Στρατόπεδα αναγκαίων, καί έτι πράγματι- 
κώς να συναγωνισθώ κατά των τυράννων υπέρ τής ελευθερίας των ομογενών 
μου. Με τοιοϋτο πνεύμα καί πατριωτικήν ψυχήν δεν παύω καί έργω καί λόγω 
άγωνιζόμενος, και πάντας παρακινών νά σννεργασθώσιν εναντίον των απί
στων τυράννων, καί νά μάχωνται υπέρ Πίστεως καί πατρίδας, με άκλόνητον 
γενναιότητα καί σταθερότητα. Χαίρω καί ευχαριστώ τον θεόν δτι εφυλάττον- 
το τοιοϋτοι ανδρείοι, φρόνιμοι καί φιλοπάτριδες άνδρες διά νά γίνωσιν ’Αρχη
γοί των ομογενών εις το ένδοξον τοϋτο καί 'Ιερόν στάδιον. Το δνομά σου δεν 
το είδον ακόμη εις τον αριθμόν αυτών. Δεν αμφιβάλλω δμως δτι καί ή δική 
σου καρδία αναφλέγεται προ πολλοϋ διά να περιζωσθή τήν μάχαιραν εναντίον 
εκείνων, οί όποιοι τόσους ήδη αιώνας ύβριζαν, αδικούσαν, καί με πάντα τρό
πον κατετυραννοϋσαν καί πίστιν καί γένος καί πατρίδα' άλλ" δποια καί αν ήσαν 
τα μέχρι τοϋδε εφόδια τοϋ πατριωτικού εφοδιασμού, φανού τώρα γενναία' εγώ, 
άοράτως παρευρισκόμένος [εκεί], σε περιζώνω τήν μαχαΐραν βάψε την εις 
το αίμα των αίμοβόρων τυράννων σύναξε υπό τήν οδηγίαν σου δλους τούς εγ
χωρίους πατριώτας' άναψε εις τάς καρδίας των εκείνον τον ενθουσιασμόν, με 
τον οποίον οί πρόγονοί των ήγωνίσθησαν πολλάκις διά τήν ελευθερίαν των, 
καί, νικώντες πανταχοϋ, εζοϋσαν ελεύθεροι, καί μετά θάνατον άφησαν άθά- 
νατον άνομα. Συναγρικοϋ καί με τούς άλλους συγκαπετανέους, διά νά γίνον
ται συστηματικώς δλα σας τά πολεμικά κινήματα, μη δειλιάσης δια τήν εξ άρ-

2 χής έλλειψιν τών αναγκαίων γράφω προς τούς /"Υδραίους καί Σπετζιώτας 
νά σας προφθάσουν παρούτην, όσην ή μπορούν θέλω φροντίση, εί δυνατόν, καί 
προμηθεύσω καί άπό εδώ' μήν άμελήσετε δμως καί τήν εκ μέρους σας πρό
νοιαν, όταν ή πατρίς μάχεται ύπερ ελευθερίας, δεν είναι δίκαιον κανείς συμ
πατριώτης νά άδιαφορή' εν ένί λόγω υψώσατε τήν ιερόν σημαίαν τής ελευ
θερίας καί αυτός ό πόλεμος, θεού βοηθοϋντος, θέλει δείξη πόρους καί χρημά
των καί εφοδίων άλλο νό μή φοβήσθε τόσον όσον τήν διχόνοιαν, διότι αυ
τή αναστατώνει τά πάντα καί εάν είναι ευτυχή, ή δέ ομόνοια συγκροτεί καί 
ενδυναμώνει τό πάντα καί εάν είναι εις τός άρχός δυστυχή. Ένθυμεΐσθε ύπερ 
τίνος είναι ό αγών είναι ύπερ τής άνεγέρσεως τής ’Ορθοδόξου ημών Πίστεως. 
είναι ύπερ τής ελευθερίας τοϋ τυραννουμένου καί έξουθενημένου γένους. Έν
θυμεΐσθε ποΐαι είναι αι άνταμοιβαί τών ύπερ τούτων απάντων μαχομένων 
είναι παρά μεν θεού άπόλαυσις τής ουρανίου Βασιλείας, παρά δέ τοϋ γένους 
καί τών αρχηγών αυτού δόξα, έπαινοι, βραβεία καί αξιώματα.
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Βέβαιος περί τής προ aέ έννοιας και πατριωτικής προθυμίας μου γράφε 
μοι συνεχώς την κατάστασιν των αντόθεν πραγμάτων και τάς λαμπρός προ
όδους σου, τάς όποιας επευχόμενός σοι, μένω 

Την. 30. Σεπτεμβρίου 1821 
άπό ’Άργους 
Δη μητριός 'Υψηλόν της 
Πληρεξούσιος τοϋ Γενικού ’Επιτρόπου.
Τω Γενναιοτάτω Καπετάν Άθανάση Συροπούλω

εις Αικατερίνην
Δ ιά το άκριβες τής αντιγραφής.
Αταλάντη 2 ’Ιουνίου 1865 
'Ο Δήμαρχος Αταλάντης.

Τ. Σ. υπογραφή δυσανάγνωστη, 
β'. 'Αλλο έγγραφο μέ άριθμό 2.085
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος 
7ο Ύπουργεΐον τοϋ Πολέμου 
Ύπουργεΐον Πολέμου 
Περίοδος Βα 
άρ. 524

Προς τούς αύταδελφούς Συρόπουλους Καπε(τάν) Γιώργην, καί 
Καπετάν Άθανάσην

'Η Διοίκησις ’έμαθε προς χαράν της τάς πίστας και ειλικρινείς εκδου
λεύσεις σας εις τον ’Όλυμπον, υπέρ πίστεως καί Πατρώος, και ελυπήθη διά 
την αιχμαλωσίαν των φαμιλιών σας, διά την στέρησιν των υπαρχόντων Σας, 
διά τάς πληγάς σας και χαίρει μανθάνουσα πάλιν δτι με δλα ταϋτα δεν άπαυδή- 
σατε, εκδουλεύοντες την Πατρίδα, με την αυτήν πίστιν, ειλικρίνειαν, καί à- 
γάπην εις τον Εϋριπον υπό τον Στρατηγόν, φίλον καί συντοπίτην σας Κύριον 
Δ ιαμαντήν.

Την 16 ’Ιουνίου 1823 εν Τριπολιτζϋ.
Ό υπουργός τοϋ Πολέμου 
Χρ. Περραιβός
Έν άπουσία τον Α. Παπαγεωργίου 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Δη μητριός Τυραράς 
Άριθμ. 524
Προς τούς αύταδελφούς κ. Γιώργην και Αθανάσιον Συρόπουλον.

Το άκριβές άντίγραφο έπικυρώνει πάλι ό Δήμαρχος ’Αταλάντης, στις 
2-6-1865.
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y'. Παρόμοιο έγγραφο (α/α 646/2-6-1823), μέ τις ίδιες ύπογραφές, άπευ- 
θύνεται μονάχα προς τον Θανάση Συρόπουλο, μέ το όποιο του γνωστοποιεί
ται δτι: «Ή Διοίκησις, μέ Διαταγήν της, ύπ’ άριθμ. 2.187, χάριν ευγνωμοσύ
νης, διά τάς πίστας προς τήν πατρίδα έκδουλεύσεις σου, σέ προβιβάζει εις 
τόν βαθμόν τής χιλιαρχίας...».

δ'. ’Ακόμα, διασώθηκε καί τό έξης πιστοποιητικό (’Αθήνα, 10.5.1846, 
άριθ. 2.085) των Χριστόφορου Περραιβού, Διαμαντή Ν. ’Ολύμπιου καί Δ. 
Τζάμη Καρατάσου:

«Οί υποφαινόμενοι, εχοντες πλήρη γνώσιν των άγώνων, έκδουλεύσεων 
καί θυσιών του Συναγωνιστοϋ μας ’Αθανασίου Συροπούλου, εκ Βερροίας 
τής Μακεδονίας, Πιστοποιοϋμεν, εν βάρει τής συνειδήσεως καί επί τή Στρα
τιωτική ήμών Τιμή, ότι ό είρημένος ’Αθανάσιος Συρόπουλος ανέκαθεν ύπήρ- 
χεν οπλαρχηγός τής επαρχίας Κόκουβας, ώς ό Διαμαντής Ν. ’Ολύμπιος καί 
ό αείμνηστος Καρατάσος καί ό Άγγελής Γάτσος.

"Αμα έκραγείσης τής Έπαναστάσεως καί πρότερον ό ρηθείς, μέλος τής 
φιλικής έταιρίας, ύψωσε τήν σημαίαν τής έλευθερίας έντός τής δικαιοδο
σίας του, όπου μετήρχετο πλήρη κυριαρχίαν. Δυνάμει του άπό 30 7βρίου 
1821 εγγράφου του άειμνήστου Δημητρίου Ύψηλάντου, καταφρονήσας δέ 
περιουσίαν λαμπράν, κινητήν καί ακίνητον, χάριν τής άπελευθερώσεως τής 
πατρίδος μας, παρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ τούς ενυπάρχοντας τότε υπό τήν οδη
γίαν του στρατιώτας καί διέτρεξε τήν επαρχίαν, καί εντός όλίγων ήμερων 
δι’ ιδίων εξόδων, μετακινών καί τρέφων τούς στρατιώτας, τήν ήνάγκασεν 
όλην νά λάβη τά όπλα κατά τοϋ εχθρού.

Γενναίως πολέμων καί άγωνιζόμενος μετά τοϋ στρατιωτικού σώματός 
του, όπου ό κίνδυνος τής πατρίδος μας τόν εκάλει, ήρίστευσε πάντοτε καθ’ 
όλας τάς μάχας.

Μετά τήν καταστροφήν τής Πατρίδος μας, μεταβάς εντός τής νϋν έλευ- 
θέρας Ελλάδος...», έλαβε μέρος μαζί μέ τούς άλλους Μακεδόνες (έχοντας 
στις διαταγές του 25) σέ πολλές μάχες, όπως στά Βρυσάκια.

’Ακόμα, πληροφορούμαστε (άπό τό ίδιο πιστοποιητικό) ότι «...ή οίκο- 
γένειά του είχεν αίχμαλωτισθή ολόκληρος κατά τήνάλωσιν τής Ναούσης 
καί πολλά δεινά ύπέφερε, καί είσέτι άχρι τοϋδε μία των άδελφών του ευρί- 
σκεται αιχμάλωτος είς Σκιζάραν, προς άποζημίωσιν τής όποιας, καθώς καί 
ολοκλήρου τής οικογένειας του, αγωνίζεται», άλλά άπό τό 1829 τό μόνο 
πού κατόρθωσε ήταν νά ξοδέψει περισσότερες άπό 12.000 δραχμές χωρίς 
άποτέλεσμα.

ε' Τέλος, υπάρχει καί τό άριθ. 573/357/2-6-1865 πιστοποιητικό τοϋ δη
μάρχου ’Αταλάντης, άπό τό όποιο πληροφορούμαστε ότι ό γιός του Σπόρος 
ήταν 35 χρόνων, δηλαδή ότι γεννήθηκε στά 1830.

β) Παρατηρήσεις. Άπό τά έγγραφα, πού δημοσιεύτηκαν, άπο-
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κτοϋμε όρισμένα νέα στοιχεία γιά τή σπουδαία τούτη οικογένεια των Σύ
ρον ή Συροπούλων1. Θά σημειώσουμε δσες αξιόλογες πληροφορίες προκύ
πτουν άπό αυτά, τονίζοντας προκαταβολικά ότι όλα τούτα πρέπει νά συνδυα- 
σθοϋν μέ όσα περιέχονται καί στις έπόμενες περιπτώσεις, γιά τά άλλα μέλη 
τής ίδιας οικογένειας:

α'. Είναι σημαντικό τό πρώτο έγγραφο τού Δημητρίου Ύψη- 
λάντη προς τούς δύο αδελφούς. Πρώτα-πρώτα είναι καλογραμμένο καί μέ 
ούσιαστικό περιεχόμενο, αν συγκριθεϊ μέ άλλα παρόμοια κείμενα, πού στάλ
θηκαν σέ ανάλογες περιστάσεις.

Ήτο, βέβαια, γνωστό ότι, όταν οί άπεσταλμένοι τών οπλαρχηγών τού 
Όλύμπου Νικόλαος Κασομούλης καί Κώστας Νικολάου έφθασαν στό Άρ
γος, στά τέλη τού Σεπτέμβρη τού 1821, ό Δημήτριος Ύψηλάντης έστειλε 
σέ τούτους, στούς έφορους τών Σπετσών καί τής "Υδρας, όπως καί προς τόν 
’Εμμανουήλ Παπά, σχετικά έγγραφα, παρακινώντας τους νά συντονίσουν 
τις προσπάθειές τους. Τούτα έγραψε ό γνωστός, μορφωμένος αγωνιστής Νεό
φυτος Βάμβας. Γνωρίζαμε ήδη τά δύο τούτα κείμενα2 καί άγνοούσαμε τό 
πιό πάνω, τρίτο. ’Ήδη, κατέχομε καί τό κείμενο τούτο, πού στάλθηκε προς 
τούς Συρόπουλους καί είναι πολύ πιθανό νά ήσαν όμοιου περιεχομένου καί 
τά έγγραφα, πού στάλθηκαν καί στούς άλλους οπλαρχηγούς. Πρέπει, συνε

1. Βλ. γιά τούτους στοϋ Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, ό.π., σ. 53-54, όπου καί 
βιβλιογραφία. Τό έπίθετο παρουσιάζεται μέ τούς τύπους Σϋρος-Σύρου καί Συρόπουλος 
(Συριόπουλος) καί υπάρχει κάποια ασάφεια γύρω άπό τον άρχηγό καί τάμέλη αύτής της 
οικογένειας. Βλ. σχετικά στοϋ Ίωάννου Πετρώφ, ο.π., σ. 76-78, όπου (σ. 76-77) 
καί σχετικό βιβλιογραφικό σημείωμά μου, μέ αναφορά στά πιό πάνω προβλήματα. Σέ ση
μείωμα τού 1835 άναφέρεται ό καπετάνιος Θανάσης «Σειρόπουλος» σάν αρχηγός 100 ά- 
γωνιστών στά «Βουνά Βοδενών», όπου τοθετεΐται καί ό Διαμαντής Νικολάου. Πρόκει
ται, ασφαλώς, γιά ανορθόγραφη (ει) γραφή του έπιθέτου καί γιά άξιοπερίεργη πληροφο
ρία γιά τόν τόπο τής δράσεως του Συροπούλου-Σύρου, τοϋ Διαμαντή Νικολάου καί τοϋ 
Γέρο Καρατάσου. Βλ. Κοσμά Θεσπρωτού -’Αθανασίου Ψαλίδα, Γεω
γραφία ’Αλβανίας καί ’Ηπείρου, ’Ιωάννινα 1964, σ. 88. Φαίνεται ότι ή σύγχυση τών δια
φόρων έδαφικών καί κλεφταρματολικών διαμερισμάτων τής Μακεδονίας ήταν κάτι πιό 
γενικό, αφού καί ό καπετάν Λάζος άναφέρεται σάν «Βοδεναλής» ή «Βοδενιώτης» σέ σει
ρά έγγράφων. Βλ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τόμος 5ος 
τεϋχος 2ον, 'Ιστορικόν ’Αρχεΐον ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, έπιμέλεια Έ μ μ. Γ. 
Πρωτοψάλτη, ’Αθήναι 1965, σ. 195, 203, 209, 212, 215 καί 385.

2. Βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 15, όπου καί βιβλιογραφία. Ό 
Νικόλαος Κασομούλης, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. 1, σ. 158, γράφει: «Ό 
Βάμβας... μάς ζήτησε τά όνόματα όλων τών Καπεταναίων τοϋ Όλύμπου, καί, σχεδιάσας 
μίαν έγκύκλιον, έγραψε προς όλους, ένθαρρύνοντάς τους». Επομένως, τό ίδιο έγγραφο 
πρέπει νά πήραν καί οί ύπόλοιποι όπλαρχηγοί τής περιοχής. Προκηρύξεις πέσαν καί στά 
χέρια τών Τούρκων, στή Ράντιανη (Ρυάκια). Βλ. καί Κωστ. Α. Βακαλοπού- 
λ ο υ, ό.π., σ. 58. Πρβλ. καί British documents..., σ. 227-228.
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πώς, νά άποκλείσουμε μέ βεβαιότητα τήν περίπτωση ότι όσα γράφονται στο 
έγγραφο για τήν κάποια έπιφυλακτικότητα, πού έδειχναν οί δύο άδελφοί, 
Γιώργης καί Θανάσης Συρόπουλοι, αφορούσαν μονάχα τούτους, γιατί φαί
νεται ότι γράφτηκαν τά ίδια γιά όλους τούς οπλαρχηγούς τού Όλύμπου. 
Στήν (άπίθανη) άντίθετη περίπτωση πρέπει νά δεχτούμε ότι οί Σύροι ή Συ- 
ρόπουλοι-Συροπουλαϊοι είχαν περισσότερες επιφυλάξεις γιά τήν επιτυχία 
τής επαναστάσεως, άν καί ό Γιώργης Συρόπουλος είχε πάρει μέρος στή σύ
σκεψη των οπλαρχηγών, πού εγινε στό μοναστήρι τού όσιου Διονυσίου τού 
νέου, τού Όλύμπου (τής περιοχής τού Λιτοχώρου, πού ύστερα κάηκε), όπως 
είδαμε στήν προηγούμενη περίπτωση, τού Δήμου Νικολάου ’Ολύμπιου ή 
Ψαροδήμου.

β'. ’Από τό δεύτερο έγγραφο μαθαίνομε ότι οί οικογένειες τών 
Συροπούλων αιχμαλωτίστηκαν στή Νάουσα, όπου είχαν συγκεντρωθεί τά 
γυναικόπαιδα πολλών οπλαρχηγών τής περιοχής καί ότι δημεύτηκε ολό
κληρη ή περιουσία τους.

γ'. ’Από τό τρίτο έγγραφο πληροφορούμαστε ότι ό Θανάσης Συρό
πουλος προήχθηκε (1823) στον βαθμό τού χιλίαρχου, στά πλαίσια τής σκό
πιμης συμπεριφοράς τής Διοικήσεως εκείνης τής έποχής, πού μέ πολλή 
εύκολία μοίραζε, τότε, καί ανώτατα αξιώματα, πού, βέβαια, μέ μεγαλύτερη 
εύχέρεια τά άφαίρεσε ύστερα, όταν πιά δέν είχε άνάγκη τις πολύτιμες ύπη- 
ρεσίες τών άγωνιστών. Τούτο, μάλιστα, παρατηρήθηκε πολύ συχνά στις πε
ριπτώσεις τών Μακεδόνων οπλαρχηγών καί τών άλλων Ελλήνων, πού οί 
ιδιαίτερες πατρίδες τους δέν κατόρθωσαν από τήν άρχή νά έλευθερωθοΰν, 
όπότε καί περιέπεσαν στό περιθώριο, τουλάχιστο στον κανόνα.

δλ ’Από τό τέταρτο εγγραφο-πιστοποιητικό άποκτοΰμε χρήσιμα, 
συμπληρωματικά, στοιχεία, πού τά αγνοούσαμε ή γιά τά όποια είχαμε αμφι
βολίες, μια καί θεωρούσαμε σάν δεδομένα ορισμένα άπ’ αύτά, χωρίς όμως 
νά μπορούμε νά τά άποδείξουμε. Πιό συγκεκριμένα, μαθαίνομε ότι ή οίκο- 
γένειά τους καταγόταν από τή μακεδονική Βέροια. Βέβαια, τό επίθετο τούτο 
(Συρόπουλος) είναι πανελλήνιο, αλλά ξέραμε κιόλας ότι Συρόπουλοι υπήρ
χαν στή Βέροια, άκόμα καί στά βυζαντινά χρόνια. Άλλωστε, ήταν δεδομένο 
ότι ένας κλάδος τής οικογένειας προερχόταν οπωσδήποτε από τήν περιοχή 
τής Βέροιας-Πιερίων, όπου (Πιέρια) καί σήμερα ζοΰν άπόγονοί της. Πρέπει 
όμως νά έπαναλάβω ότι τό επίθετο παρουσιάζεται καί στήν υπόλοιπη Ελ
λάδα καί ότι, π.χ., μέ τόν τύπο «Συριόπουλος» έμφανίζονται στό «Άρχεϊον 
’Αγωνιστών» τουλάχιστο έπτά άλλοι άγωνιστές, από τή Γορτυνία ή άπό 
άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου, καί συγκεκριμένα ό Άσημάκης, ό Βα
σίλειος, ό Δημήτριοι, ό Διαμαντής, ό ’Ιωάννης, ό Κωνσταντίνος καί ό Μι
χαήλ Συριόπουλοι. Πάντως, είναι πιθανό, μέ τήν ένδειξη «εκ Βερροίας» 
νά δηλώνεται, στήν πραγματικότητα, ή περιοχή (επαρχία) καί όχι ή πόλη,
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άπ’ όπου κατάγονταν οί Σύροι ή Συρόπουλοι, όπως, έξάλλου, άναφέρεταΐ 
πιο κάτω για τον Γιώργη Συρόπουλο (: «... οπλαρχηγός τής ... επαρχίας 
Βερροίας»), τον Γιαννάκη καί τον Μέλιο Συρόπουλο καί συνέβαινε καί στις 
περιπτώσεις του Γέρο Καρατάσου, τοϋ Άγγελή Γάτσου κ.ά., γιατί τις πε
ρισσότερες φορές μνημονεύεται σάν τόπος καταγωγής ή μεγαλύτερη πόλη 
μιας περιοχής, γιατί τούτη είναι πιό γνωστή στούς ξένους, τουλάχιστο σέ 
σύγκριση μέ τούς άλλους, πιό άσημους οικισμούς, όπου όμως πραγματικά 
γεννήθηκαν οί αξιόλογοι ήγέτες κ.λ.1.

Τούτο, άλλωστε, γίνεται πιό πιθανό άν προσέξουμε τήν άξιόλογη πλη
ροφορία, ότι ό Θανάσης Συρόπουλος «... ανέκαθεν υπήρχεν οπλαρχηγός τής 
επαρχίας Κόκουβας». Κόκκοβα-Κόκοβα ή Κόκουβα-Κόκκουβα λεγόταν 
(μέχρι τό 1926) τό σημερινό χωριό Πολυδένδρι τοϋ νομού Ημαθίας, πού 
είναι τό πρώτο μεγάλο χωριό, πού συναντάει κανένας ανεβαίνοντας στά 
Πιέρια (όταν περάσει τόν 'Αλιάκμονα, ερχόμενος άπό τή Βέροια) καί είναι 
έδρα ίδιας, ομώνυμης Κοινότητας. Τό αξιοσημείωτο είναι ότι ή περιοχή των 
Πιερίων αποτελούσε «επαρχία», μέ έδρα τήν Κόκκοβα-Πολυδένδρι, τούτο 
δέ μπορεί, ένδεχόμενα, νά έρμηνευθεί, πώς ήταν έδρα ιδιαίτερης διοικήσεως

1. Γιά τήν έμφάνιση τοϋ έπιθέτου των Συροπούλων καί στην περιοχή τής Βέροιας 
στά βυζαντινά χρόνια, βλ. Γεωργίου X. X ι ο ν ί δ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, τ. 2, 
Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 133-134. Ό ’Απόστολος Ε. Βακαλό- 
π ο υ λ ο ς, Νέα στοιχεία γιά τά έλληνικά άρματολίκια καί γιά τήν έπανάσταση τοϋ Θύ- 
μιου Βλαχάβα στή Θεσσαλία στα 1808, Ε.Ε.Φ.Σ.Π.Θ. 9(1965)229-251, καί συγκεκριμένα 
στή σ. 243, γράφει (πρβλ. τοϋ ίδιου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 535) ότι για πρώ
τη φορά μαθαίνομε πώς ό Σϋρος-Συρόπουλος ήταν κλεφταρματολός τής Βέροιας. Βλ. 
όμως Νικολάου Κασομούλη, ό.π., σ. 146. όπου γράφεται ότι ή «καθέδρα» 
τών Συραίων ήταν ή Κόκοβα τής Βέροιας. Πρβλ. καί Ίωάννου Κ. Βασδραβέλ- 
λ η, 'Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας, Β'. Άρχεϊον Βεροίας-Ναούσης (1598-1886), Θεσ
σαλονίκη 1954, έγγραφα 354 (τής 16.8.1834), σ. 324-325 καί 363 (τής 15-3-1837), σ. 333- 
καί «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον ’Αθηνών» 3(1910) 332-333, όπου γράφεται ότι ό Γεώρ
γιος Σϋρος ήταν αρματολός τής Βέροιας καί ότι ή σφραγίδα του είκόνιζε περιστέρι. Ό 
Εύστάθιος Στουγιαννάκης, 'Εδεσσα, ή μακεδονική, έν τή ιστορία, Θεσ
σαλονίκη 1933, σ. 247 καί 249, γράφει ότι ή έπιρροή τών αρματολών τοϋ άρματολικίου 
τής Βέροιας Σύρου καί Καρατάσου έφθανε μέχρι τήν Έδεσσα, γι’ αΰτό—φαίνεται—καί 
οί έπικεφαλής τούτου (π.χ. οί Θανάσης Συρόπουλος, Νικόλαος Διαμαντής, Λάζος κ.λ.) 
άναφέρονται καί ώς «Βοδενιώτες» κ.λ., όπως είδαμε στήν προηγούμενη σημείωση. 
Σέ κείμενο τής έπόμενης σημειώσεως ό Γέρο Καρατάσος φέρεται σάν κλεφταρματολός 
τριών έπαρχιών, δηλαδή τής Βέροιας, τών Γιαννιτσών καί τοϋ Βαρδαριοΰ. Ό Νικό
λαος Κασομούλη ς, ό.π., σ. 11 καί 198 (πρβλ. δέ καί σ. 22, 40, 65, 75, 184, 187, 
192, 205 καί 240) έκφράζεται σχεδόν έχθρικά γιά τούς Συραίους καί ιδιαίτερα γιά τόν Θα·: 
νάση, πού φαίνεται ότι πραγματικά «κιότεψε», όταν τραυματίστηκε ό άδελφός του Γιώρ- 
γης. Γνωρίζαμε ότι ό Γιώργης Συρόπουλος ήταν Φιλικός, τουλάχιστο άπό τό 1820, άφόϋ 
ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έστειλε καί σέ τοΰτον προκήρυξή του. Βλ. Ίωάννου Φ ί
λή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας, Ναύπλιον 1834, σ. 316.
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άρματολών-κλεφτών, ή, αλλιώτικα, ύποδιαιρέσεως τής ευρύτερης κλεφταρ
ματολικής περιφέρειας τής Βέροιας, πού ήταν αναμφισβήτητα έδρα μιας 
παρόμοιας όργανωτικής μονάδας τοϋ μακεδονικού κλεφταρματολισμού1.

Επίσης, επιβεβαιώνεται τώρα ή ύπόθεση ότι καί ό Θανάσης Σύρος-Συ- 
ρόπουλος ήταν μυημένος στά μυστικά τής Φιλικής Εταιρείας2 (όπως καί ό 
αδελφός του Γιώργης) καί προστίθεται ότι ήταν πλούσιος, ότι (μετά τό έγ
γραφο τού Δημ. Ύψηλάντη) δραστηριοποιήθηκε καί ξεσήκωσε τήν περιοχή 
του (τα Πιέρια), συμμετέχοντας στις μάχες εναντίον των Τούρκων.

Τίς συνέπειες άπό τήν αποτυχία τής έπαναστάσεως στή Μακεδονία τις 
πλήρωσε σκληρά, άφοϋ αιχμαλωτίστηκε (στή Νάουσα) καί ή δική του οικο
γένεια, ένώ ή αδελφή του, πού (όπως μαθαίνομε άπό τά έγγραφα τοϋ φακέλου 
τού αδελφού του Γιώργη, βλ. πιό κάτω) λεγόταν Άριστέρα καί έμεινε (του
λάχιστο μέχρι τό 1865) σέ τουρκικά χέρια, σάν αιχμάλωτη, στήν Έσκι-ζαα- 
ρά, τής νομαρχίας Άδριανουπόλεως. Συνέπεια όλων αύτών ήταν νά χάσει 
όλη τήν περιουσία του καί νά ξοδέψει πάνω άπό 12.000 δραχμές (1846) γιά 
τήν άπολύτρωση των συγγενών του.

1. Βλ. Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μα
κεδονίαν, εκδ. 2η, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 6, 12, 14, 15, 32 κ.έ. Του ίδιου, Πολεμικοί 
άνδρες τής Μακεδονίας κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον, «Μακεδονικά» 7(1966- 
1967) 31-76. Πρβλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 
Ελληνισμού, τ. 1, εκδ. 2η, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 264-268 καί τ. 2, εκδ. 2η, Θεσσαλονίκη 
1976, σ. 364-391, όπου άναπτύσσονται τά προβλήματα, πού σχετίζονται μέ τον θεσμό των 
άρματολών καί τών κλεφτών καί δίνονται πολλές πληροφορίες. Βλ. τοϋ ίδιου, 'Ι
στορία τής Μακεδονίας, σ. 251-257 καί 535. Τέλος, πρβλ. καί Γεωργίου X. Χίο
ν ί δ η, Σχεδίασμα, ο.π., σ. 299, όπου δημοσιεύεται τό μέρος τής έκθέσεως τοϋ Δημητρίου- 
Τζάμη Καρατάσου, πού αναφέρει τήν κλεφταρματολική δράση τοϋ πατέρα του καί γρά
φονται καί τά πιό κάτω: «Ό άείμνηστος πατήρ μου Καρατάσος, είς τών πρωτίστων αρ
ματολών τής Μακεδονίας, πολύ πρό τοϋ άγώνος όπλισθείς κατά τών τυράννων, ού μόνον 
ύπήρξε... τό φόβητρον τής δυνάμεώς των καί ήνοιξε τούς τάφους χιλιάδων έχθρών, αλλά 
καί έπί τεσσαράκοντα έτη έξέτεινε τήν κυριαρχίαν του έπί τριών έπαρχιών, τής Βέροιας, 
τών Γιαννιτσών καί τοϋ Βαρδαρίου, όπου μόνον ήκούετο τών όπλων του ή κλαγγή καί μό
νος ήταν νόμος ή θέλησίς του. ’Ανίκανοι νά καταβάλωσιν αύτόν ώς πολέμιον, οί κατά 
καιρούς πασάδες τής Ρούμελης, έπεκύρουν, διά βασιλικών φιρμανίων, τήν κυριαρχίαν του 
καί έπί τεσσαράκοντα ετη άνεγνώριζον αύτόν όπλαρχηγόν άνενόχλητον».

2. Γιά τούς Μακεδόνες Φιλικούς βλ. Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Κα
τάλογος τών Μακεδόνων Φιλικών, «Μακεδονικά» 1(1940)519-525 καί τοϋ ίδιου, Ή 
Φιλική Εταιρεία στή Μακεδονία, «Πολιτική Έπιθεώρησις» 3(1946)548-552 καί στό πε
ριοδικό «Γρηγόριος Παλαμάς» 24(1940)183 κ.έ.

Τελευταία δημοσιεύονται καινούργια στοιχεία γιά νέους Μακεδόνες οικονομικούς 
άρωγούς τής Φιλικής Εταιρείας. Βλ. Ε. Γ. Πρωτοψάλτη, Τά οίκονομικά τής Φιλι
κής Εταιρείας, στήν Επιστημονική ’Επετηρίδα ΠΑΣΠΕ, έτους 1971-1972, ’Αθήνα 1972, 
σ. 11-47, όπου, μεταξύ άλλων, μνημονεύεται (σ. 32) στή Ρωσία (’Ιούνιος 1821) καί ό Δη- 
μήτριος Μαρής, Βεροιώτης.
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Ό Θανάσης πέθανε το 1856, όπως γράφει (1865) ό γιός του Σπόρος1 (πού 
γεννήθηκε γύρω στά 1830 στην έλεύθερη πιά Ελλάδα).

4. Ό Γιώργης Σνρόπονλος, άπό τη Βέροια, αξιωματικός τής 6ης τάξεως.

α) Τ ά έγγραφα, α'. Στή σχετική πράξη τοΟ γραμματέα τής έπι- 
τροπής, πού υπάρχει στο εσώφυλλο τοϋ φακέλου του, γράφονται τά έξής: 
«’Άν καί είναι παλαιάς καταγωγής... στρατιωτικός, ούχ’ ήττον διά τάς έκ- 
δουλεύσεις του κατά τον άγωνα έγκρίνεται ό Γ. Συρόπουλος νά ταχθή εις τήν 
εκτην (6) τάξιν». Εξάλλου, τοΰ δόθηκε άργυρουν μετάλλιο (13.5.1838).

β'. Σέ κοινή αίτηση (’Αταλάντη, 31.5.1865) των γιων του’Ιωάννη (Γιαν- 
νάκη) καί Μέλιου, όπως καί τής θυγατέρας του Αικατερίνης Συροπούλου, 
γράφονται καί τά έξής ενδιαφέροντα:

1 Προς τήν Σ. επί των θυσιών και άγώνων ’Επιτροπήν
Ό Γεώργιος Συρόπουλος, οπλαρχηγός τής εν Μακεδονία επαρχίας Βερ- 

ροίας επανεστάτησε κατά τής ’Οθωμανικής εξουσίας τήν υπό τήν όπλαρχη- 
γίαν του επαρχίαν ταύτην, άμα άρξαμένου τοϋ άγώνος καί μετά των λοιπών 
οπλαρχηγών Μακεδόνων Διαμαντή ’Ολυμπίου, Καρατάσου, Γάτσου καί Τό- 
λια Λάζου συνεννοηθείς, διασκέδασε μετ’ αυτών επί δύο όλα έτη άγωνιζόμέ
νος στρατόν πολυάριθμον εχθρικόν προς τάς Θερμοπνλας καί τον Κορινθιακόν 
’Ισθμόν όδεύοντα.

Το μέγα δράμα τής άλώσεως Βερροίας καί τής Ναούσης καί ή κατ’ αν-
2 τάς φρικώδης σφαγή καί ή αιχμαλωσία εθηκαν μεν τέρμα / εις τούς άγώνας 

τών έκεϊσε 'Ελλήνων, άλλ’ ούχ’ ήττον οί οπλαρχηγοί μετά τών συστρατιω
τών των μαχόμενοι άπεσύρθησαν εντός τών επαρχιών τών άποτελουσών 
σήμερον το 'Ελληνικόν Κράτος, δπον έξηκολούθησαν μετά τών άδελφών Πε- 
λοποννησίων καί Στερεοελλαδιτών τον υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος 'ιερόν ά- 
γώνα.

'Ο Συρόπουλος, πληγωθείς [κατά] τον πόδα εις τινα μάχην πλησίον τής 
Βερροίας καί κακώς εχων, δεν ήδυνήθη ουδέ τήν ιδίαν αύτοϋ οικογένειαν νά

1. ’Από τό κύριο όνομα Σπυρίδων-Σπύρος, δηλαδή τοϋ γιοϋ του, τοΰ Θανάση Σύρου- 
Συρόπουλου, είναι δυνατό νά πιθανολογηθεί δτι καί ό περίφημος άρχηγός τής οικογένειας 
καί πατέρας τών Θανάση καί Γιώργη λεγόταν Σπυρίδων-Σπύρος, όπως γράφει ό Π. Ά ρ α- 
β α V τ ι V ό ς, στο βιβλίο του «Συλλογή δημωδών ασμάτων τής ’Ηπείρου», Άθήναι 1880, 
σ. 58. Πρβλ. καί Π. Σ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η, Οί κλεφταρματολοί καί τά τραγούδια τους 
[Άθήναι 1962-1963], σ. 95. Τον Θανάση Συρόπουλο συναντάμε στή Θεσσαλονίκη, όπου 
πηγαινοερχόταν (1846) γιά νά έπιτύχει, προφανώς, τήν άπελευθέρωση τής άδελφής του 
Άριστέρας μέ τή βοήθεια τοϋ ’Αγγέλου Μουστοξύδη, πού ήταν έκεϊ πρόξενος τής Ρω
σίας, μετά σύσταση τοϋ Διαμαντή Νικολάου ’Ολυμπίου. Βλ. Γεωργίου X. Χίο
ν ί δ η, "Εγγραφα τής ιστορίας τής Μακεδονίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, συλλογή πρώ
τη, «Μακεδονικά» 14(1974)85-121, καί συγκεκριμένα τις σ. 100 καί 101-102.
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σώση καί μόλις μετά καιρόν κατώρθωσεν, αίχμαλωτισθεΐσαν, νά άπολντρώ- 
ση, δι άδρών λύτρων, εκτός μιάς αδελφής αύτοϋ.

Μετά εκφράζονται παράπονα, γιατί δεν δόθηκε στον πατέρα τους ό 
κατάλληλος βαθμός, πού τοϋ άξιζε, καί γράφεται ότι πέθανε τό 1852 στην 
’Αταλάντη1, όπως καί ότι άφησε μιά άγαμη κόρη, τήν Αικατερίνη. Ή αιχμά
λωτη (καί στά 1865) αδελφή του Άριστέρα βρισκόταν σέ τουρκικά χέρια, 
στό Έσκί-ζααρά τής Θράκης, όπως σημειώθηκε κιόλας.

γ'. ’Από πιστοποιητικό (α/α 2.096, άριθ. πρωτ. 353/24.5.1865) τοϋ δήμου 
Ν. Πέλλας πληροφορούμαστε ότι ό Γιώργης Συρόπουλος άφησε πέντε παι
διά καί πιό συγκεκριμένα τήν άγαμη Αικατερίνη (32 χρόνων), τούς γιούς του 
Γιαννάκη (’Ιωάννη) καί Μέλιο καί δύο άλλες παντρεμένες κόρες.

δ'. Στον φάκελό του φυλάγεται καί τό έξης (α/α 17.522, 15.665 καί 2.096) 
επικυρωμένο άντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 823, τοϋ Μινίστρου (υ
πουργού) τοϋ πολέμου.

σ. 1 Προσωρινή Δ ιοίκησις τής 'Ελλάδος
'Ο Μινίστρος τον πόλεμόν
Προς τον Γενναιότατον κ. Γεώργιον Συρόπουλον 
’Εν Κορίνθω τή 4 άπριλλίον 1822
’Έκαμες, τέλος πάντων, τό προς τήν ιερόν Πατρίδα μας χρέος σου, καί 

λαβών τα δπλα είς τον σταυρόν εκινήΟης εναντίον των άσπονδων εχθρών τής

1. Όπως είναι γνωστό, στήν ’Αταλάντη έγκαταστάθηκαν πολλοί άπόμαχοι Μακεδόνες, 
όπλαρχηγοί καί άγωνιστές, όπου ίδρυσαν καί τον δήμο Νέας Πέλλας. Βλ. σχετικά στοϋ 
Γεωργίου X. Χιονίδη, Έγγραφα τής ιστορίας τής Μακεδονίας κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν, συλλογή πρώτη, «Μακεδονικά» 14(1974)85-121 καί συγκεκριμένα στις σ. 
86-97, όπου (σ. 93) υπογράφουν 61845) καί οί Γεώργιος Συρόπουλος, Ίωάν. Γ. Συρόπουλος, 
Μέλιος Γ. Συρόπουλος, Άναγ(νώστης) Β. Συρόπουλος. (Τελευταία, τόν σχετικό φάκελο 
μελέτησε καί ό ιστοριοδίφης Γ. Λάιος, ένώ καινούργια στοιχεία δημοσίευσε ό Γρηγό- 
ριος Βέλκος μέ τίτλο, ’Ανέκδοτα έγγραφα από τό αρχείο τοϋ συνοικισμού των Μακεδό- 
νων «Νέα Πέλλα» ’Αταλάντης, «Μακεδονικά» 19(1979)195-239). Στά 1829 οί περισ
σότεροι βρίσκονταν στή Σκιάθο καί στή Σκόπελο. Βλ. Γ. X. Χιονίδη, Οί Μα
κεδόνες πρόσφυγες τής Σκοπέλου στά 1829, «Μακεδονικά» 17(1977)124-137, όπως καί 
οί πιό πάνω βιογραφούμενοι άγωνιστές, Δήμος ’Ολύμπιος καί Μήτρος Λιακόπουλος (σ. 
129), Λιάκου Βασίλειος (σ. 132: «Λιάκος Βασιλείου»), Μιχάλης Πετζάβα, πού ήταν όμως 
στρατιώτης καί μόνο ή οίκογένειά του ήταν έκεϊ, γιατί ό ίδιος βρισκόταν στον Όλυμπο 
(σ. 133), καί καπετάν Γεώργης Συρόπουλος μέ οικογένεια 16 ατόμων, προφανώς όλων τών 
Συροπούλων (σ. 135). Συνολικά, ήσαν έκεΐ 30 οικογένειες άγωνιστών άπό τόν Όλυμπο καί 
άλλες άπό τήν ύπόλοιπη Μακεδονία. Τόση ήταν ή ύποτίμηση τής συμβολής τών Μακε- 
δόνων άγωνιστών, ώστε ό Γεώργιος Γαζής γράφει (στό «Λεξικόν τής έπανα- 
στάσεως», ’Ιωάννινα 1971, σ. 40) μονάχα τα έξής γιά τόν Γιώργη Συρόπουλο: «ήν ό- 
πλαρχηγός τις όλύμπιος ύπό τήν οδηγίαν τοϋ Καρατάσιου», άν καί διατέλεσε γραμμα
τέας καί τοϋ Καρατάσου καί πρέπει νά ήξερε περισσότερα γιά τήν άξιόλογη δράση του.
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πίστεως καί ανεξαρτησίας μας. 'Έπρεπε βέβαια και οι κάτοικοι τοϋ Όλυμ
πον να αίσθανθώσι ποιων προγόν(ων) είναι απόγονοι.

'Η φήμη τής σταθερός σου άποφάσεως θέλει φθάση καί εις τά άκρα τής 
οικουμένης και δλα τα φίλα μας έθνη με θαυμασμόν καί εύχαρίστησιν θέλουν 
μάθη τάς ανδραγαθίας σου, ai δποιαι θέλουν σε πλέξη τον άμάραντον τής άθα- 
νασίας στέφανον.

'Η ύπερτάτη Διοίκησις, άφ’ ώρας έμαθε το ένδοξον καί δικαιότατον κί
νημά σου, έγραφε το δνομά σου εις τον κατάλογον των 'Ηρώων της καί θέλει 
φροντίση μέ επίτηδες σταλθησομένους ανθρώπους, να σοί στείλη αρκετά πο
λεμικά εφόδια, κανονιέρους, καί λοιπούς στρατιωτικούς αξιωματικούς Ευρω
παίους.

Γενναιότατε Καπετάν Γεώργιε Συρόπουλε, διά νά στερεωθή του έθνους 
μας ή άνεξαρτησία χρειάζεται ηρωική άπόφασις, ομόνοια, φρόνησις καί εύ- 
τολμία. Αυτά πρέπει νά σε οδηγήσουν εις κάθε πράξιν σου. Λάβε έν Σώμα τοϋ 

σ. 2 προσωρινού πολιτεύματος τής Ελλάδος. Μέ δεύτερον/θέλω σοί στείλη καί άλ
λα θεσπίσματα, προκηρύξεις καί διακηρύξεις, δσα εξέδωκεν ή ύπερτάτη διοί- 
κησις. Ένθάρρυνε τούς κατοίκους τοϋ Όλύμπου καί βεβαίωσε τους, δτι ή ά
νεξαρτησία μόνη ήμπορεΐ νά τούς άποκαταστήση ευτυχείς καί υγίαινε γενναι- 
οφρονών.

Ό Μινίστρος των εσωτερικών καί προσωρινώς Μινίστρος τοϋ πολέμου.
Ιωάννης Κολέτης
δι έλλειψιν αρχιστρατήγου ’Ιω(άννης) π.ο. Οίκονομόπουλος.

ε'. Μέτό άριθ. 645 έγγραφο (Τρίπολη, Ίούνης 1823) ή Προσωρινή Διοί
κηση τής Ελλάδος γνωστοποιεί στον Γιώργη Συρόπουλο ότι, μέ τήν άριθ. 
2.187 διαταγή της, τον προβίβασε στον βαθμό του άντιστρατήγου. Υπογρά
φει δ ύπουργός πολέμου Χριστόφορος Περραιβός.

στ'. Στο άριθ. 2.096 (’Αθήνα, 18.3.1846) πιστοποιητικό (πού σώθηκε στο 
πρωτότυπό του) των Χρ. Περραιβοϋ, Διαμαντή Νικολάου, Χρ. Χρηστίδη 
καί Κωνσταντίνου Μπίνου, γράφονται όσα πιστοποιούνται καί γιά τόν ά- 
δελφό τού Γιώργη Θανάση Συρόπουλο. Έτσι, πληροφορούμαστε καί τά έξής:

«... έκ Βερροίας τής Μακεδονίας... άνέκαθεν έκ προπατόρων ύπήρχεν 
οπλαρχηγός τής επαρχίας του, ώς ό Διαμαντής ’Ολύμπιος καί ό αείμνηστος 
Καρατάσος καί Άγγελής Γάτσος.

"Αμα έκραγείσης τής έπαναστάσεως, ών καί πρότερον μέλος τής φιλι
κής έταιρείας, συνεννοηθείς μέ τόν κ. Διαμαντήν Νικολάου Όλύμπιον καί 
λαβών παρ’ αυτού έφόδια τού πολέμου, ύψωσε τήν σημαίαν τής ελευθερίας 
έντός τής δικαιοδοσίας του, όπου μετήρχετο πλήρη κυριαρχίαν».

Κατόπιν, έπαναλαμβάνονται όσα βεβαιώθηκαν καί γιά τόν Θανάση Συ
ρόπουλο καί προσθέτονται καί τά έξής:
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«Γενναίως πολέμων καί άγωνιζόμενος μέ περίπου των πεντακοσίων 
στρατιωτών, όπου ô κίνδυνος τής πατρίδος τον έκάλει, ήρίστευε πάντοτε, 
καί καιρίαν ύπέστη είς τον πόδα πληγήν, ήτις, καθ’ δλον τον βίον του, δει- 
νως βασανίσασα αύτόν, προ πολλοΰ τον κατέχει κλινήρη».

Κατόπιν, άναφέρονται τά γνωστά γιά τήν αιχμαλωσία (στή Νάουσα) 
τής άδελφής τους καί τό πιστοποιητικό τελειώνει μέ τά πιό κάτω:

«Μετά τοϋ πολέμου τήν διάλυσιν, άπό τό βαρύ του ποδός του κακοχού- 
μενος, άπεσύρθη είς τά ίδια, πάσχων δεινώς εκ τε τής πληγής καί τής πενίας, 
καί υπό τό βάρος πολυαρίθμου οικογένειας καταπιεζόμενος...».

Τέλος, πιστοποιείται ότι ξόδεψε γιά τόν άγώνα 80.000 δραχμές, εκτός 
ότι έχασε καί τήν αξιόλογη (κινητή καί άκίνητη) περιουσία του.

β) Π αρατηρήσεις. ’Εκτός άπό εκείνα, πού πληροφορηθήκαμε 
άπό τά έγγραφα τού φακέλου του άδελφοϋ τοϋ Γιώργη Θανάση, έχομε καί 
άλλα, συμπληρωματικά, στοιχεία, πού βγαίνουν άπό τά πιό πάνω δημοσιευ
μένα έγγραφα.

Πρώτα-πρώτα, επαναλαμβάνεται ότι καί ό Γιώργης Συρόπουλος ήταν 
όπλαρχηγός στήν έπαρχία τής Βέροιας.

Ύστερα επιβεβαιώνεται ή γνωστή πληροφορία ότι πληγώθηκε σέ μά
χη, πού έγινε κοντά στή Βέροια. Είναι δεδομένο ότι κτυπήθηκε σέ μάχη, 
πού έγινε στή θέση «Καράβι» τοϋ 'Αλιάκμονα, όπως είδαμε ότι γράφει καί ό 
Δήμος Νικολάου Όλύμπιος-Ψαροδήμος στήν πιό πάνω δημοσιευμένη έκ
θεσή του. Γνωρίζαμε, άλλωστε, ότι ό τραυματισμός τοϋ Γιώργη Συροπού- 
λου είχε σάν άποτέλεσμα νά φοβηθεί ό άδελφός του Θανάσης, πού προσω
ρινά έγκατέλειψε τό πεδίο τών μαχών1. Ή πληγή αύτή τοϋ στέρησε τήν υγεία 
καί σ’ όλη τή ζωή του ύπέφερε, μέχρις ότου τόν έστειλε στον τάφο. Κηδεύ
τηκε στήν ’Αταλάντη (1852), αφήνοντας στή ζωή πέντε παιδιά, τρία κορί
τσια καί δύο άγόρια.

Στό τέταρτο έγγραφο ό ’Ιωάννης Κωλέττης σάν υπουργός Εσω
τερικών καί προσωρινώς τοϋ Πολέμου τοϋ υπόσχεται (Κόρινθος, 4.4.1822) 
ότι θά τοϋ στείλει πολεμοφόδια, κανονιέρηδες καί ξένους στρατιωτικούς 
καί (ένώ έπαινεΐ τόν ίδιο) κατηγορεί τούς κατοίκους τοϋ Όλύμπου γιά έλ
λειψη άγωνιστικοΰ πνεύματος. Τέλος, τοϋ στέλνει αντίτυπο τοϋ προσωρινοΰ 
πολιτεύματος καί τοϋ ύπόσχεται ότι θά τοϋ στείλει άργότερα καί άλλο έντυ
πο υλικό καί ζητεί άπ’ αύτόν νά ένθαρρύνει τούς άγωνιστές τοϋ Όλύμπου. 
Έτσι, άποδεικνύεται πόσο λίγο βοηθήθηκε άπό τήν Ελληνική Διοίκηση 
ή έπανάσταση στον Όλυμπο, άφοΰ τή μέρα πού τέλειωναν οί μάχες, ό άρ- 
μόδιος ύπουργός τών έπιχειρήσεων έστελνε γιά βοήθεια άπλώς έναν έντυπο

1. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 29.
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κανονισμό καί υποσχόταν άφηρημένα νά στείλει υστέρα καί έμψυχο καί 
άλλο άψυχο υλικό. "Ετσι, βέβαια, δεν ήταν δυνατό νά επιτύχει ή άπεγνω- 
σμένη προσπάθεια των ’Ολυμπίων, όπως άνέπτυξα άλλου1.

’Από τό πέμπτο έγγραφο πληροφορούμαστε ότι ό Γιώργης 
Συρόπουλος προβιβάστηκε (1823) στον βαθμό του αντιστράτηγου, χωρίς 
όμως τοϋτο νά εμποδίσει τό έλληνικό κράτος νά τόν υποβιβάσει υστέρα 
στήν 6η τάξη των Αξιωματικών, μιά καί δέν τόν είχε πιά τόσο ανάγκη, ούτε 
διέθετε—όπως συμπεραίνεται—ό άρρωστος ήρωας πολιτικοστρατιωτικά 
μέσα, σάν Μακεδόνας πρόσφυγας πού ήταν, αλλά τό φαινόμενο τούτο ήταν 
πιό γενικό, όπως σημειώθηκε κιόλας πιό πάνω, στήν περίπτωση (τού αδελ
φού τού Γιώργη) τού Θανάση Συροπούλου.

Άπό τό τελευταίο, έκτο, έγγραφο, τό πιστοποιητικό των συναγω
νιστών του, επιβεβαιώνομε τήν πληροφορία ότι καί ό Γιώργης ήταν μέλος 
τής Φιλικής Εταιρείας καί ότι, αφού έλαβε πυρομαχικά: «... ύψωσε τήν ση
μαίαν τής ελευθερίας εντός τής δικαιοδοσίας του, όπου μετήρχετο πλήρη 
κυριαρχίαν».

Μετά τήν αποτυχία τής έπαναστάσεως στον Όλυμπο, ό Γιώργης Συρό
πουλος συνέχισε τόν άγώνα, έχοντας στή δύναμή του 500 στρατιώτες, πε
ρίπου, άλλά ούτε ή επικίνδυνη πληγή του, ούτε οί κόποι του καί οί μεγάλες 
θυσίες, τούτου καί τής οΐκογένειάς του, ούτε, τέλος, καί οί 80.000 δρχμ., πού 
ξόδεψε (1846), αναγνωρίστηκαν άπό τό Κράτος, πού δέν τόν άπάλλαξε άπό 
τή φτώχεια, άλλά τόν άφησε στήν εγκατάλειψη, καί έτσι όλα αύτά τόν 
οδήγησαν (σωματικά καί ψυχικά τραυματισμένο) στον τάφο...

5. Ό Ιωάννης (Γιαννάκης) Γ. Σνρόπουλος, αξιωματικός 7ης τάξεως, 
άπό τή Βέροια.

Ήταν ό μεγαλύτερος γιος τού οπλαρχηγού Γιώργη Συροπούλου.
Σέ πιστοποιητικό (α/α 2.085, ’Αθήνα 18.3.1846), πού υπογράφουν οί 

Χρ. Περραιβός, Διαμαντής Νικολάου ’Ολύμπιος κ.λ., γράφονται καί τά 
έξής: «... Γιαννάκης Γ. Συρόπουλος, εκ Βερροίας τής Μακεδονίας... γνή
σιος υιός τού Γεωργίου Συροπούλου, οπλαρχηγού μιας έπαρχίας τής Βερ
ροίας, καί ότι ό ίδιος ό Γιαννάκης Γ. Συρόπουλος ήχμαλωτίσθη καθ’ όν 
καιρόν ύπετάγη καί έλεηλατήθη ή πόλις Νάουσα τής Μακεδονίας...». Κα
τόπιν, άναφέρεται ότι ό πατέρας του πλήρωσε λύτρα καί τόν άπελευθέρωσε 
καί ότι πήγε στή Σκιάθο κ.ά. μέ τούς άλλους Μακεδόνες. Στά 1865 ήταν 59 
χρόνων, δηλαδή γεννήθηκε στά 1806.

6. Ό Μέλιος Γεωργ. Συρόπουλος, άξιωματικός 7ης τάξεως, άπό τή Βέροια.
Ήταν ό πιό μικρός γιος τού Γιώργη Σύρου ή Συροπούλου.

1. Βλ. Γ. X. Χιονίδη, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 46 κ.έ.
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Στην αίτησή του (’Αταλάντη, 2.6.1865) γράφει δσα γνωρίζομε κιόλας 
γιά τήν αιχμαλωσία τής οίκογένειάς του κ.λ.

Σε (πρωτότυπο) πιστοποιητικό (’Αθήνα, 15.3.1846) των Χρ. Περραιβοϋ, 
Δημητρίου Νικολάου ’Ολύμπιου καί Χρ. Χρηστίδη γράφεται γιά τόν πατέ
ρα του Γιώργη ότι ήταν «οπλαρχηγός μιας επαρχίας τής Βερροίας καί ότι ό 
ίδιος ό Μέλιος ήχμαλωτίσθη, καθ’ δν καιρόν ύπετάχθη καί ελεηλατήθη ή 
πόλις Νάουσα τής Μακεδονίας», δσα δηλαδή βεβαιώνονται πιό πάνω γιά 
τόν μεγαλύτερο αδελφό του ’Ιωάννη (Γιαννάκη). ’Από τό ίδιο έγγραφο πλη
ροφορούμαστε δτι άπελευθέρώθηκε, στά 1822, άφοϋ ό πατέρας του έδωσε 
άδρά λύτρα. Ύστερα, πήγε στή Σκιάθο, στήν Εύβοια κ.ά. καί πολέμησε στις 
διαταγές του Διαμαντή μέ 50 στρατιώτες.

’Από πιστοποιητικό τού δήμου τής Νέας Πέλλας (24.5.1865) μαθαίνομε 
δτι ό Μέλιος ήταν 57 χρόνων, δτι δηλαδή γεννήθηκε στά 1808, δτι ή γυναίκα 
του όνομαζόταν Μαγδαληνή καί ήταν 45 ετών, ό γιός του Γιώργος ήταν 25 
χρόνων (καί ήταν χωροφύλακας), ό γιός του Κωνσταντίνος ήταν 16 χρόνων 
(μαθητής του σχολαρχείου), ό μικρότερος γιός του ’Αναστάσιος 11 χρόνων 
(μαθητής), ή μεγάλη κόρη του Βιργινία 13 χρόνων καί ή μικρή θυγατέρα του 
Χαρίκλεια ήταν 6 χρόνων.

7. Ό ’Αναγνώστης Πετζάβας, από τόν "Ολυμπο.
α) Τά έγγραφα. ’Από τόν φάκελό του πληροφορούμαστε δτι:
αλ Ό Θανάσης Στουρνάρας ήταν πεθερός του. Στά 1832 σκοτώθηκε στήν 

Άράχωβα ό θείος του Μιχαήλ Πετζάβας, δπως γράφει ό ίδιος, στήν αίτηση 
πού υπέβαλε (Χαλκίδα, 4.5.1865) στήν ’Επιτροπή ’Αγώνα, ζητώντας τήν ά- 
ποκατάστασή του, δπου σημειώνει: «"Αμα άρξαμένου, τοϋ υπέρ τής ανεξαρ
τησίας άγώνος, φλέγόμενος άπό τόν προς τήν πατρίδα έρωτα, έρρίφθην είς 
αύτόν, μέ τούς υπό τήν οδηγίαν μου στρατιώτας, καί τό προς αυτήν χρέος μου 
έξεπλήρωσα...».

’Ακόμα, μαθαίνομε δτι ό άδελφός του ήταν μακαρίτης (|5.5.1832) καί 
άνατέθηκε σ’ αυτόν ή διοίκηση τοϋ σώματός του, μέ τόν βαθμό τοϋ ταγμα
τάρχη.

β'. ΌΝικ. Κριεζιώτης βεβαιώνει (21.11.1843) δτι στά χρόνια 1822-1848 
ήταν στις διαταγές του σάν οπλαρχηγός μέ 100 μέχρι 300 στρατιώτες καί 
δτι ό Μιχαήλ Πετσάβας ήταν θείος του.

γ'. Στό φάκελο υπάρχει καί τό πιό κάτω πιστοποιητικό (α/α 1.238/15.385, 
πρωτότυπο):

ΟΙ υποφαινόμενοί πιστ οποίου μεν, δτι ο κ. Άναγ. Πετσάβας, εις των 
οπλαρχηγών ’Ολυμπίων, άπό την πρώτην εκρηξιν της επαναστάσεως εν ’Ο
λύμπια, υπό την αρχηγίαν, τοϋ κ. Διαμαντή Ν. ’Ολυμπίου το πρώτον, και τοϋ
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Καρατάσον μετά ταϋτα, εφάνη ωφέλιμος με τους υπό την οδηγίαν του, καί τό
τε, καί είς πολλάς μετά ταϋτα περιστάσεις, διακριθείς είς διαφόρους μάχας καί 
εν Όλύμπω, καί εν Εύβοια, καί εν Σκιάθω καί εν ’Αταλάντη καί εν Τρικέροις 
κ.λ.π. καί ύποστάς ζημίας καί αλλας δαπάνας ον τάς τυχονΰας καί είς τάς άρ- 
χάς του άγώνος εν τη πατρίδι του Όλύμπω καί μετά ταϋτα, κατά την διάρ
κειαν τον άγώνος, άλΧ έμεινε μέχρι τοϋδε άδικημένος κατά τον στρατιωτικόν 
βαθμόν. Είς ένδειξιν των ανωτέρω τω δίδεται το παρόν, Iva χρησιμεύση εν 
καιρω, όπου ανήκει, τη 20 Δεκεμβρίου 1844, εν Άθήναις 

’Ιωάννης Κωλέττης 
Δρό(σος) Μανσόλας 
Χρ. Περραιβός
Άδάμ Δοϋκας Χρ. Χή Πέτρου.

δ'. Στο «Άρχεΐον Χρηστίδη» (πού φυλάγεται καί τοϋτο στο Τμήμα χει
ρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης) διασώθηκε στο πρωτότυπο (α/α 3.672/ 
44) ή πιο κάτω άναφορά τού Αναγνώστη, ή οποία (στήν 4η σελίδα) φέρνει 
την έξής διεύθυνση:

Προς τον έκλαμπρότατον κύριον Ηωάννην Κωλέτην 
είς Ναύπλιον 
Α. Πετζάβας

Τό έγγραφο αρχίζει έτσι :
Εκλαμπρότατε,
Άφοϋ ψες άνέγνωσες τάς άναφοράς μας καί εσύ μέρος τοϋ δλου σώμα

τος, καί την ίδικήν μου, καί μάς είπατε να τάς παρουσιάσωμεν εις το Συμ
βούλων, ευθύς την ώραν εκείνην έπήγα καί τάς παρουσίασα είς ίδιον [τον] 
Ζωγράφον, καί σήμερον έλαβον μίαν άπάντησιν τής Κνβερνήσεως θέ να είμαι 
αρχηγός εγώ ο ’ίδιος είς το σώμα τοϋ μακαρίτου αύταδέλφου μου, διά δε τα δι
πλώματα όσα εζήτουν νά μοί δοθοϋν, όσα μοί λείπουν, ακόμη διά νά σχημα
τίσω όλους τούς υπό την οδηγίαν μου στρατιωτικούς, καθώς τούς εϊχεν ύπο- 
σχεθή εγγράφως ό μακαρίτης, νά τούς δώση τούς άναλόγονς βαθμούς τον κα
θένα δεν δίδει πλέον τάχα ή Κυβέρνησις διπλώματα, άλλα ύστερα άπό την συ- 
νέλευσιν, εγώ δε με αυτήν την άπάντησιν έμεινα είς ενέργειαν καί είς έσχάτην 
απελπισίαν, διότι αν δεν τούς δώσω τούς βαθμούς των αυτοί θέλουν με ξεσχί
σει καί διά τα διπλώματα καί διά τά γρόσια άπό 150: τον ένα, κατά τάς απο
δείξεις όποϋ θά έχη είς χείρας έκαστος, καί διά την δούλευαίν τους θέλουν καί 
αυτών τά διπλώματα, καθώς τα πήραν όλοι τών λοιπών σωμάτων...

Συνεχίζοντας, γράφει δτι πήρε τά σχετικά έγγραφα, τής 27.3.1832, μέ 
τις σημειώσεις τοϋ Κωλέττη. Τοϋ γνωρίζει ότι εχει έτοιμο στρατιωτικό σώ
μα στή διάθεση τής Κυβερνήσεως καί ζητεί νά τοϋ στείλει διπλώματα έκα-
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τονταρχών μέ ανοιχτά (κενά) τα όνοματεπώνυμα κ.λ., τελειώνοντας δέ 
γράφει: δίκαιον είναι να μοί προβιβάσης καί εμέ, διά τάς θυσίας τον άδελ- 
φον μον καί τής οικογένειας μου, είς βαθμόν χιλίαρχου, διά να καυχώμαι καί 
εγώ είς το δνομά τον καί να θυσιάζωμαι δίδοντάς με καί τάς πρέπουσας οδη
γίας εις σχηματισμόν τοϋ σώματός μου.

καί μένω με δλον το βαϋντατον σέβας.
Τή 5 Μαιου 1832 "Ολως προθυμότατος δούλος σας
Νανπλιον

’Αναγνώστης Πετζάβας.

β) Παρατηρήσεις, α'. Πρώτα-πρώτα, πρέπει νά σημειωθείότι τό 
επίθετο παρουσιάζεται μέ τούς τύπους: Πετζάβας-Πιτζάβας καί Πετζάβα, όπως 
καί Πιτσαβαΐοι-Πετσαβαΐοι-Πιτζαβαΐοι-Πετζαβαΐοι καί Πετσάβας-Πιτσάβας, 
αλλά καί Πιτζιάβας-Πιτσιάβας, συνανταται δέ καί σήμερα στα χωριά τών 
Πιερίων (π.χ. Σφηκιά), ή καί τού Ρουμλουκιοϋ (άλλά οί κάτοικοι, πού έχουν 
τό αυτό επίθετο, θά κατάγονται μάλλον άπό τά Πιέρια), ή κ.ά. (π.χ. στήν 
Κατερίνη, στή Βέροια κ.ά.). Φαίνεται, μάλιστα, δτι οί αγωνιστές τούτοι α
ποτελούσαν ολόκληρη οικογένεια πολεμιστών γιά πολλά χρόνια, πού συνέ
χισε τή συμβολή της γιά τήν απελευθέρωση τής Μακεδονίας, παίρνοντας 
μέρος καί στα έπόμενα επαναστατικά κινήματα. Τό πιθανότερο είναι ότι 
καταγόταν άπό τά χωριά τού Όλύμπου καί συγκεκριμένα, ίσως, άπό τή Σφη
κιά, πού λεγόταν (μέχρι τό 1926) Βόσσοβα-Βόσοβα.

β'. Είναι ενδιαφέρουσα ή πληροφορία ότι ό Θανάσης Στορνάρης ήταν 
πεθερός τού ’Αναγνώστη. Τό πιθανότερο είναι ότι θά συνδέθηκαν οί δύο 
οικογένειες όταν οί αγωνιστές τού Όλύμπου κατέφυγαν στούς Στορναραίους, 
στον Άσπροπόταμο, αφού άπέτυχε ή επανάσταση στον τόπο τους.

γ\ Γνωρίζαμε βέβαια τήν ύπαρξη τής οικογένειας, άλλά δέν ξέραμε μέχρι 
τώρα ποιά ήταν ή συμβολή της στον αγώνα τού Όλύμπου1. Άπό τό πιστο

ί. Στά 1827 ό ήγούμενος της Μονής τοϋ όσιου Διονυσίου τοϋ Όλύμπου έλέγετο Με
θόδιος Πίτζιαβας. Βλ. Στεφάνου Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 160 καί 161. Ένας 
άλλος Πιτσάβας δροϋσε στά 1837 καί 1838 στή Μακεδονία κ.ά. σάν «πειρατής», άλλα 
συνελήφθη μέ τούς 45 άνδρες του καί θανατώθηκε (1838) στή Λάρισα. Βλ. Κωνσταν
τίνου Α. Βακαλοπούλου, Τό έμπόριο τής Θεσσαλονίκης 1796-1840, «Μακε
δονικά» 16(1976) 73-172 καί συγκεκριμένα τις σ. 114-118, 135 καί 143. ”Αν καί ήταν πρόσ
φυγας στή Σκόπελο, πρόσφερε (1828) 5.000 γρόσια γιά τις έκτακτες άνάγκες τοϋ κράτους 
(βλ. Spyros D. Loukatos, Jean Kapodistrias et la Macédoine, «Balkan Stu
dies» 16„ 1975, 98-99), πού δέν τοϋ άναγνωρίστηκαν σάν χρέος. Πρβλ. Γ. X. X ι ο
ν ί δ η, Οί είς τά μητρώα, ό.π., σ. 47, άριθμός 85. Ό ’Αναγνώστης Πετσάβας μετείχε καί 
στήν έπαναστατική κίνηση τοϋ 1836. Βλ. Ντίνου Κονόμου, ό.π., σ. 58. ’Ακόμα, 
ό Μιχάλης Πετσάβας έξαγόρασε ξένους αιχμαλώτους καί τούς έλευθέρωσε. Βλ. Δύο έπι- 
στολαί τοϋ Στεφάνου Καλαμίδα, «Θεσσαλικά Χρονικά» 1(1930)101-110 καί συγκεκριμένα
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ποιητικό όμως τοϋ Ν. Κριεζώτη (δεύτερο έγγραφο) καί Ιδιαίτερα άπό 
τή βεβαίωση των ’Ιωάννη Κωλέττη, Χρ. Περραιβοϋ κ.ά. σπουδαίων αγωνι
στών (τρίτο έγγραφο) πληροφορούμαστε πια άρκετά στοιχεία, όπως 
δτι: Ό ’Αναγνώστης ήταν όπλαρχηγός τοϋ Όλύμπου καί έλαβε μέρος στήν 
επανάστασή του,στις διαταγές τοϋ Διαμαντή Νικολάου καί ύστερα τοϋ (Γέρο-) 
Καρατάσου, τόσο στον Όλυμπο όσο καί στήν ύπόλοιπη Ελλάδα, όπως 
καί ô θειος του Μιχάλης καί ό αδελφός του. Τούς αγώνες τους στον έξωμα- 
κεδονικό χώρο τούς ξέραμε, γιατί άναφέρονται τά μέλη τής οικογένειας καί 
σ’ άλλα δημοσιευμένα έγγραφα. Πιό συγκεκριμένα, ό ’Αναγνώστης είχε 
στις διαταγές του 100-300 στρατιώτες καί πολέμησε μέ αρχηγό καί τόν Ν. 
Κριεζώτη. Ό θείος του Μιχάλης σκοτώθηκε (στήν Άράχωβα), όπως καί ό 
αδελφός του (1832), όπότε άνέλαβε ό ίδιος τή διοίκηση τών συμπατριωτών- 
συναγωνιστών του. "Εμεινε όμως καί τοϋτος παραγνωρισμένος καί άδικη- 
μένος.

δ'. Στήν άναφορά του (βλ. τέταρτο έγγραφο) προς τόν ’Ιωάννη 
Κωλέττη, γράφονται ότι αναγνωρίστηκε σάν διοικητής τοϋ στρατιωτικού 
σώματος τοϋ άδελφοΰ του, παραπονεΐται όμως γιατί δέν τοϋ έστειλαν τά έν
τυπα («διπλώματα»), μέ τά όποια αναγνωρίζονταν καί δίδονταν τά άξιώματα 
στούς πολεμιστές (μέ τά άνάλογα δικαιώματα) καί τοϋτο έπρεπε νά γίνει 
όπωσδήποτε, γιατί κάτι τέτοιο τούς είχε ύποσχεθεΐ ό αδελφός του. Σάν αί- 
τιολογικό προβαλλόταν ότι άναστάλθηκε ή χορήγηση παρόμοιων έγγρά- 
φων μέχρι νά γίνει ή ’Εθνική Συνέλευση. Ό ’Αναγνώστης όμως αμφισβητεί 
τήν άλήθεια τής δικαιολογίας αυτής καί έπιμένει ότι όλα τά άλλα στρατιω
τικά σώματα τά πήραν, ένώ ό ίδιος κινδυνεύει νά λυντσαριστεΐ άπό τούς συ
ναγωνιστές του, πού ζητοϋν τοϋτα, όπως καί τά 150 γρόσια, πού έχει νά λά
βει ό καθένας τους καί, τέλος, ζητεί τήν προαγωγή του στον βαθμό τοϋ χι
λίαρχου.

8. ΟΙκογένεια Λαζαίων.
Α'. Τόλιος Λιόλιου Λάζος, άξιωματικός 6ης τάξεως.
Β'. Δήμος Λιόλιου Λάζος, άξιωματικός 3ης τάξεως.

τις σελίδες 102-103 (όπου άναφέρεται ώς «Πεψέβας», ίσως άπό λανθασμένη ανάγνωση). 
Στά 1835 άναφέρεται στον Όλυμπο ό καπετάνιος Πιτζάβας, έπικεφαλής 70 άγωνιστών. 
Βλ. Κοσμά Θεσπρωτοϋ -’Αθανασίου Ψαλίδα, δ.π., σ. 88. Στά γεγο
νότα τής Νάουσας άναφέρεται ότι ελαβε μέρος καί ένας καπετάνιος Πιτσιάβας. Βλ. Δ η μ. 
Πλαταρίδη-Εύστ. I. Στουγιαννάκη, 'Ιστορία τής πόλεως Ναούσης, εκδ. 
2η, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 134, 168 καί 178. Κατά τόν ’Ιωάννη Κ. Βασδραβέλ- 
λ η (Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821, έκδοσις 3η, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 
179) τοϋτος ήταν ό Μιχάλης. Βλ. καί στοϋ Γιάννη Κολιόπουλου, Ληστές, ή 
Κεντρική Ελλάδα στά μέσα τοϋ 19ου αιώνα, ’Αθήνα 1979, σ. 18 καί 260.
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Γ'. Τόλιας Λάζος ή Λάζον ή Λαζόπονλος, αξιωματικός 3ης τάξεως.
Δ'. Γεώργιος Θεοδώρου Λάζος, στρατιώτης καί
Ε'. Μάρκος Λάζος.

Υπάρχουν στό «Άρχεϊον ’Αγωνιστών» αιτήσεις τους ή των κληρονό
μων τους. Δυστυχώς όμως άπό τον φάκελο του Τόλια Λάζου ή Λαζοπούλου 
λείπουν (άπό τά 9 έγγραφα, πού άναφέρονται) τά πιο αξιόλογα, όπως ή επι
στολή τοϋ Δ. Ύψηλάντη προς τούτον, τής 30 Σεπτεμβρίου 1821 (πού θά ήταν 
όμως, ασφαλώς, όμοιου περιεχομένου με τή σταλμένη στον ’Αθανάσιο Συ- 
ρόπουλο, πού δημοσιεύτηκε πιό πάνω σ’ αυτήν τή μελέτη) καί ή επιστολή 
τοϋ Έμμ. Παπά, προς τούτον, τής 9 Σεπτεμβρίου 1821.

Άπό τά έγγραφα τούτα δημοσίευσα ήδη τή σπουδαία εκθεση στό βι
βλίο μου «Ή εκστρατεία καί ή επανάστασις εις τόν "Ολυμπον κατά τά ετη 
1821-1822, μετά άνεκδότων εγγράφων καί νέων στοιχείων περί τών Λαζαίων 
καί τού Διαμαντή Νικολάου-Όλυμπίου», Θεσσαλονίκη 1975 (Μακεδονική 
βιβλιοθήκη, α/α 45, τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών).

Άπό τά νέα στοιχεία πού βρήκα, σημειώνω:
Α'. Πιστοποιητικό (α/α 224, τής 2.4.1864) τού δημάρχου τής Ν. Πέλλας 

(άλλη, μεταγενέστερη, αρίθμηση 388) για τούς κληρονόμους τού Δήμου 
Λιόλιου Λάζου. Πληροφορούμαστε ότι ήταν 60 χρόνων καί έπομένως γεν
νήθηκε γύρω στό 1804. Είχε μητέρα, γυναίκα, τόν γιό ’Ιωάννη, 25 χρόνων1 * * * 5,

1. Ό ’Ιωάννης Δήμου Λάζος ήταν γιατρός καί όπλαρχηγός. Διακρίθηκε στήν έπανά-
σταση τοϋ 1854, όπως καί ό άδελφός του ’Αλέξανδρος. Βλ. Γιώργου X. Χιονίδη,
’Ανέκδοτη έκθεση για τούς κλεφταρματολούς Λαζαίουςκαϊ τήν έπανάσταση τοϋ 1854,
«Μνημοσύνη» 7(1978-1979)350-352, όπου καί βιβλιογραφία. Ζοϋσε καί στα 1910. Βλ. «Μα
κεδονικόν Ήμερολόγιον ’Αθηνών» 3(1910)332-333, όπου γράφεται ότι ό πατέρας του Δή
μος ήταν αρχηγός τοϋ άρματολικιοϋ «Παλάτι Κόλι», για τό όποιο βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, 
Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 15. σημ. 1. Ό καπετάνιος Λάζος άναφέρεται καί σαν «Βοδεναλής» 
ή «Βοδενιώτης», όπως σημειώθηκε πιό πάνω. Βλ. Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας, τ.
5, II, σ. 61, 195, 203, 209, 212, 215, 245, 246, 251, 253, 256, 266, 272 καί 385. Γιά τούς Λα- 
ζαίους βλ. καί τή μελέτη τής Μαρίας Γεωργουλοπούλου-Δεληβορριά, Οί 
Λαζαϊοι καί οί Πόντιοι, «Άρχεϊον τοϋ Πόντου» 33(1975-1976)11-16.

Βλ. ακόμα για τούς Τόλιο καί Τόλια Λάζο στοϋ Γιάννη Κολιόπουλου, 
δ.π., σ. 18 καί στοϋ Ήλία Π. Γεωργίου, Τρεις έκθέσεις τοϋ γάλλου προξενικού 
πράκτορος (1828) Ζυσερέ ντέ Σαίν Ντενίς, στήν «’Επετηρίδα τής ΕταιρείαςΣτερεοελλα- 
δικών Μελετών» 2(1969-1970)113-138, όπου (σ. 130) γράφονται τά έξής ένδιαφέροντα γιά 
τόν Τόλια Λάζο : «Τόλιας Λάζος: Ηλικίας 38 έτών, γεννηθείς είς τάς κλιτϋς 
τοϋ όρους Όλύμπου, έν Θεσσαλίμ : ’Ανήκει είς μίαν τών πλέον διακεκριμένων οικογε
νειών τών αρματολών τής έπαρχίας του.

Άν καί όλίγον έμπειρος είς τό έπάγγελμα τών όπλων, ό χαρακτήρ του είναι γλυ
κύς καί οί τρόποι του είναι ευπειθείς. Τό μίσος του κατά τής λεηλασίας, ή έπιθυμία τής 
μορφώσεως καί ή Ισχύς του παρεκίνησαν τήν Κυβέρνησιν να έμπιστευθοϋν είς αύτόν 
τήν διοίκησιν μιας χιλιαρχίας έν τφ στρατφ τοϋ Ύψηλάντου».
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τον γιό ’Αλέξανδρο, 20 χρόνων, καί τις θυγατέρες Μαριγώ, 27 χρόνων, άγα
μη, καί Βασιλική, 10 χρόνων. Ήταν Ιδιοκτήτης ένός σπιτιού, όπου κατοι- 
κοϋσε, καί ένός άμπελιοϋ, άπό ένα στρέμμα. Έπαιρνε μηνιάτικη σύνταξη 
45 δραχμών.

Ό τελικός άριθμός μητρώου του ήταν ό 140.
Β'. Σέ έγγραφο (’Αταλάντη, 8-4-1865, α/α 429) του Δήμου Λ. Λάζου γρά

φεται ότι ό χιλίαρχος Τόλιος Λάζος άφησε δύο γιούς, πού πέθαναν. Ή χήρα 
του άπέκλεισε τούς συγγενείς του καί κληρονόμησε τον ταγματάρχη Μό
στρα. Ό Δήμος Λ. Λάζος ήταν πρωτοξάδελφος τοϋ Τόλιου Λάζου, άπό τόν 
πατέρα του.

Γ'. Στό έσώφυλλο του φακέλου (σελ. 3η) γράφονται τά έξης, γιά τά στοι
χεία τής συνεδριάσεως τής ’Επιτροπής ’Εκδουλεύσεων, τόν αριθμό τής άπο- 
φάσεως καί τή σελίδα τοϋ μητρώου τοϋ 1836, γιά τόν Τόλιο Λάζο:

«Συν. 83, άρ. 13. Σελ. 116, 1, 1836.
Τόλιος Λάζου. Τκανώτατος οπλαρχηγός καί με πολλάς καί καλάς προς 

τήν πατρίδα έκδουλεύσεις. Άπέθανεν, εγκαταλείψας πολυμελή καί ένδε- 
εστάτην οικογένειαν, τήν όποιαν ή επιτροπή, συσταίνουσα εις τήν μεγαλο
δωρίαν τής Α.Μ., παρακαλεΐ νά τής χορηγηθή σύνταξις ανάλογος εις οι
κογένειαν ένός χιλιάρχου, τοϋ όποιου τόν βαθμόν έχαιρεν ό μακαρίτης.

13). ’Εγκρίνεται νά ταχθή εις τήν τρίτην (3) τάξιν, διότι ήτον όπλαρχη- 
γός, αρχηγός καί χιλίαρχος έπί Κυβερνήτου. Α.Μ. 403».

Δλ Γιά τόν Τόλια Λάζο ή Λάζου ή Λαζόπουλο, γνωρίζομε ότι κατα
τάχθηκε στήν 3η τάξη των αξιωματικών.

Ή γυναίκα του λεγόταν Μελάχρω καί ζητοΰσε τήν άποκατάστασή της 
μέ αίτησή της (Ξηροχώρι, 16.4.1865, α/α 21.221), τόσο γιά τόν πεθαμένο άν- 
δρα της Τόλια Λάζου, όσο καί γιά τόν γιό τους ’Ιωάννη, πού είχε σκοτωθεί.

Στήν αίτηση (φύλλο 1β) τούτη έπικαλεϊται καί αξιόλογα έγγραφα, πού 
δεν βρίσκονται πιά στον φάκελο, όπως σημειώθηκε. Συγκεκριμένα, συνυπέ- 
βαλε:

«1. Τήν άπό 30 Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1821 τοϋ ’Αρχιστρατήγου Δημη- 
τρίου Ύψηλάντου έπιστολήν, έξ ής έξάγεται ότι ούτος, άναγνωρίζων τόν 
πατριωτισμόν καί τήν ικανότητα τοϋ συζύγου μου, προσεκάλεσεν αύτόν νά 
λάβη μέρος είς τόν υπέρ τής έλευθερίας τοϋ έθνους αγώνα.

2. Τήν άπό 9 Σεπτεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους 1821 διαταγήν του άρχηγοϋ 
καί ύπερασπιστοϋ τής Μακεδονίας, έξ ής εξάγεται ότι ό μακαρίτης σύζυγός 
μου διωρίσθη νά διεγείρη τούς ύπό τήν εξουσίαν του Χριστιανούς καί [νά] 
κινήσωσι κατά τών έχθρών προς έλευθερίαν τής Πατρίδος». Στον «κατάλογο» 
τοϋτον γράφεται, άκόμα, γιά τό πιό πάνω έγγραφο: «Ή άπόδειξις όμως αΰτη 
δέν φέρει ύπογραφήν άλλά σφραγίδα Ιδιωτικήν κάτωθεν».

Γιά τόν ίδιο όπλαρχηγό σώθηκε (στό πρωτότυπό του) καί τό άριθμ.
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3.799 (’Αθήνα, 19.6.1837) πιστοποιητικό, πού υπογράφουν οί Θ. Γρίβας, Χρ. 
X. Πέτρου, Δ. Τζιάμη Καρατάσος, Δ. Μπότζαρης, Μακρυγιάννης καί Χρ. 
Περραιβός, οπού άναγράφεται δτι: «ό άποθανών συναγωνιστής μας υπέρ 
τής Πατρίδος Τόλιος Λάζου, εξ Όλύμπου, άφού ύπηρέτησε τήν πατρίδα μέ 
ζήλον καί πατριωτισμόν καί παρευρέθη εις διαφόρους μάχας...», άφησε τή 
γυναίκα του καί τρία ανήλικα παιδιά, όπως καί τήν ύπερήλικη μητέρα του 
καί μία ανύπαντρη αδελφή, γι’ αύτό καί άπευθύνονται στον Όθωνα, για νά 
τούς συμπαρασταθεί.

Ό στρατάρχης Δ. Ύψηλάντης (Ναύπλιο, 7.1.1830) εδωσε (τό άριθμ. 
3.799/21.221) πιστοποιητικό, όπου βεβαιώνονται ότι:

«Ό ’Αρχηγός Κος Τόλιος Λάζος, καταγόμενος έκ τής Σημαντικής του 
Όλύμπου οίκογενείας των Λαζαίων, άφ’ οδ έδοκίμασεν όλας τάς καταδρο- 
μάς τής τυραννικής αύλής των Ίωαννίνων, διά τά έλεύθερα αισθήματα τής 
οίκογενείας του, έδείχθη πρόθυμος συνεργός εις τήν όπλοφορίαν τών ’Ο
λυμπίων, άμα είδε τάς περί τούτου του άντικειμένου διακηρύξεις καί διατα- 
γάς μου, έκδοθείσας περί τά τέλη τού 1821.

Εις τήν εναρξιν τοϋ πολέμου τούτου κατά τόν ’Όλυμπον ήγωνίσθη μέ 
όσην είχε δύναμιν μέχρι τέλους, έθυσίασεν όποιαν είχε κατάστασιν, κι
νητήν καί ακίνητον, καί έβεβαίωσε τήν ορθήν διαγωγήν του μέ τούς πλέον 
συνετούς τρόπους, καθ’ όλην τήν δεινότητα εκείνης τής εποχής». Ύστερα 
βεβαιώνεται ή συμβολή τοϋ Τόλιου Λάζου στις επιχειρήσεις τών Τρικέρων, 
τής Σκιάθου κ.λ.

Ε'. Στό έσώφυλλο τοϋ φακέλου του γράφονται γιά τόν Μάρκο Λάζο 
ότι πολέμησε στά 1821 καί ύστερα. Ότι στό μητρώο τοϋ 1836 (σελ. 166) φέ
ρεται σάν Ιδιαίτερη πατρίδα του ό Όλυμπος καί ότι κατατάχθηκε στήν 6η 
τάξη τών άξιωματικών (2ο τάγμα τοϋ 1830) καί, τέλος, ότι πολέμησε στίς 
διαταγές τοϋ Καραϊσκάκη καί τοϋ Χατζηπέτρου.

Στά άρχεΐα τών ’Αγωνιστών υπάρχουν καί άλλοι πέντε Λάζοι (πού όμως 
δέν ήσαν Μακεδόνες), δηλαδή ό Κωνσταντίνος Λάζος, πού ήταν άπό τόν 
Πόρο, ό ’Ιωάννης Λ. Λάζος, πού ήταν άπό τήν περιοχή Δωρίδος, ό Δημή- 
τριος Λάζος, πού είχε ιδιαίτερη πατρίδα τά Ψαρά, ό Βασίλειος Λάζος, πού 
καταγόταν άπό τό Χόρμοβο (Β.) ’Ηπείρου καί ό Νικόλαος, πού ήταν άπό 
τούς Κήπους τής Εύβοιας.

9. Ό Μητρος Λιακόπονλος, άπό τόν Όλυμπο, άξιωματικός 3ης τάξεως, 
στρατηγός.

Ήταν άπό τούς πιό άξιόλογους Μακεδόνες οπλαρχηγούς τοϋ Όλύμπου.
Πρέπει, πρώτα-πρώτα, νά σημειώσουμε όσα γράφονται στά μητρώα 

τών άγωνιστών, γιά νά εχει ό άναγνώστης κάποια προσοικείωση μέ τό ιστο
ρικό τής οικογένειας καί τόν πιό διάσημο έκπρόσωπό της, προτού διαβάσει
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τα έγγραφα, πού άναφέρονται σέ τούτον καί σ’ άλλους συνεπίθετους άγω- 
νιστές, πού είναι πολύ πιθανό να ήσαν συγγενείς του.

Ό Μήτρος (Δημήτριος) Λιακόπουλος καταγόταν από τήν περιοχή του 
Όλύμπου. Πρόσφερε τις άξιόλογες υπηρεσίες του από τήν άρχή του άγώνα 
καί γι’ αυτό προβιβάστηκε σέ αντιστράτηγο (11.8.1825), αλλά ύστερα, στα 
1829, βαθμολογήθηκε σαν πεντακοσίαρχος. ’Αφού έλαβε μέρος σέ πολλές 
πολεμικές επιχειρήσεις, σκοτώθηκε τελικά τον ίδιο χρόνο (1829) στή μάχη 
πού έγινε στή θέση «Μεσοβούνι» των Θηβών.

Ή έπιτροπή τόν κατάταξε στήν τρίτη τάξη των άξιωματικών (ένδειξη 
ότι έκτιμήθηκε κάπως ή συμβολή του) καί άναγνώρισε ότι τοϋ οφείλονταν 
μεγάλα ποσά γιά οσα ξόδεψε. Συγκεκριμένα, δέχτηκε δτι είχε νά παίρνει 
43.100 γρόσια, τά όποια δικαιούνταν άλλά με τρεις άλλους Μακεδόνες οπλαρ
χηγούς καί συνέργατες του, δηλαδή τόν Ζήση Γηδιώτη1, τόν Λιόλιο Ξηρο- 
λειβαδίτη2 καί τόν Ιωάννη Ζήνο3, όπως άναφέρεται καί στό άριθμ. 3.571 
(1826), όπως καί στά 358 καί 474 έγγραφα, πού σώζονται στό κουτί 110 τοϋ 
'Αρχείου ’Αγωνιστών, άλλά γράφονται καί στό παλιότερο μητρώο τών 
πολεμιστών τού 1821. ’Ακόμα, έγκρινε καί άλλα 800 γρόσια, τά όποια δι
καιούταν ό ίδιος «... δι’ έξόφλησιν μισθών καί συντήρησιν τού Γ. Φαναρά, 
έως τέλους ’Απριλίου 1826».

Υπάρχουν πολλά δημοσιευμένα έγγραφα, οπού μνημονεύεται ό εξαίρε
τος τούτος άγωνιστής, ό πιό σημαντικός εκπρόσωπος καί ήγέτης τής οικο
γένειας τών Αιακοπούλων4.

1. ’Αγνοούσαμε τόν όπλαρχηγό τούτον, πού πρέπει νά ήταν Μακεδόνας καί συγκε
κριμένα νά καταγόταν άπότή σημερινή ’Αλεξάνδρεια ’Ημαθίας, πού (το τοπωνύμιό της) 
μέχρι τελευταία (1953) όνομαζόταν Γιδά-Γιδάς καί σπάνια παρουσιαζόταν μέτή γραφή Γη- 
δά-Γηδάς.

Γιά εναν άλλο συμπατριώτη τού αγωνιστή τούτου (στά 1849 καί 1853), δηλαδή γιά 
τόν Νικόλαο Γίδα, βλ. στού Γιάννη Κολιόπουλου, ό.π., 71, 277-278 καί 337 
(σημείωση 198).

2. Γιά τόν αξιόλογο αύτόν Μακεδόνα όπλαρχηγό (πού καταγόταν άπό τό Ξερολίβαδο 
τού Βερμίου, τής Βέροιας, καί έγινε γαμπρός τού Μάρκου Μπότζαρη, γιατί παντρεύτηκε 
τήν αδελφή του Δέσπω) βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Λιόλιος Ξερολιβαδιώτης, ένας άγνοημένος 
Μακεδόνας αγωνιστής τού ’21 καί λίγα γιά τήν ιστορία τού Ξερολίβαδου, Θεσσαλονίκη
1977, πού (άνα-)δημοσιεύτηκε καί στό περιοδικό «Μακεδονική Ζωή», τεϋχ. 146, ’Ιούλιος
1978, σ. 15-19 (χωρίς όμως τις βιβλιογραφικές καί λοιπές σημειώσεις).

3. Δέν γνωρίζαμε Μακεδόνα αγωνιστή μέ τέτοιο όνοματεπώνυμο. Ξέραμε μονάχα ότι 
στή συνοδεία τού άρχηγού τής έπαναστάσεως τών Όλύμπου Γρηγορίου Σάλλα συμπερι- 
λαμβανόταν καί ό Τζϊνος Δημήτριος, πού ήταν ένας δραστήριος άγωνιστής. Βλ. Γ. X. 
X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, ό.π., σ. 27, 32, 36, 40, 43 καί 54-55, όπου (σημ. 1, τής σ. 55) 
καί βιβλιογραφία, καί γιά τόν όποιο δημοσιεύονται καινούργια στοιχεία σ’ αύτή τή μελέτη.

4. Βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, ό.π., σ. 54, σημ. 2, όπου καί αναφορά σέ 
σχετική βιβλιογραφία. Γιά τήν άμφιλεγόμενη δράση του στά χρόνια τοϋ Καποδίστρια βλ.
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Οί οικογένειες των Λιάκων καί των Λιακοπούλων-Λιακοπουλαίων φαί
νεται πώς ή σαν συγγενικές* 1. Το Λιάκος παρουσιάζεται—όπως είναι γνω
στό—καί σαν κύριο όνομα. Υπήρχε, π.χ., καί οπλαρχηγός μέ τά στοιχεία 
Λιάκος Διαμαντής ή καί οπλαρχηγός Λιάκος, πού ήταν θείος του Δήμου 
Νικολάου-Ψαροδήμου, ό όποιος καί μας δίνει σχετικές πληροφορίες, όπως 
είδαμε.

Στο «Άρχεΐον ’Αγωνιστών» σώζεται αίτηση του γιου του (τής 10.4.1865, 
άριθμ. 358), στήν όποια έπαναλαμβάνεται ότι ό πατέρας του σκοτώθηκε 
(στά 1829) στή μάχη τής Θήβας, φέροντας τον βαθμό τού πεντακοσίαρχου.

Στήν ίδια αίτηση γράφονται ότι «... καί προ τής ίερας έπαναστάσεως 
τοϋ 1821 ό πάππος μου Λιάκος, καπετάνιος έν Όλύμπώ, πολλάκις έπολέμησε 
κατά των Τούρκων, άλλά, επί τέλους, αύτός μεν έφονεύθη ύπ’ αυτών, ή δε 
οικογένειά του ήχμαλωτίσθη (μάλιστα εν κοράσιον αυτού υπάρχει εϊσέτι 
έν αιχμαλωσία) καί μόνον ό πατήρ μου Μήτρος Λιακόπουλος, ώς εκ θαύμα
τος, έσώθη καί όστις, άμα εξερράγη ό ύπέρ τής πίστεως ιερός άγών τού 1821, 
έλαβε καί ούτος τά όπλα καί, μέ τούς ύπ’ αυτόν, επολέμησεν εις πολλάς μάχας 
τάς όποιας κάλλιστα γνωρίζουν τά Σ(εβαστ)ά ταΰτα μέλη τής Επιτροπής».

’Από πιστοποιητικό τού δημάρχου τής Ν. Πέλλας (άριθμ. 358 καί 204, 
τού 1865) πληροφορούμαστε ότι κληρονόμοι του Μήτρου ήσαν ή γυναίκα 
του Μαρία, 60 χρόνων, καί ό γιός του Επαμεινώνδας, 35 χρόνων, πού, συνε
πώς, γεννήθηκε στά 1830.

10. Ό Δημήτριος ή Μήτρος Kcov/vov Λιακόπουλος, ύπαξιωματικός 2ης 
τάξεως, κάτοικος Ξηροχωρίου, τού δήμου 'Ιστιαίων (1837), έκ Θεσσαλίας.

Σέ πιστοποιητικό (Λαμία, 9-3-1840) τού συν/ρχη Χρ. Περραιβοϋ (άριθμ. 
504 καί 17.718) βεβαιώνεται ότι έδρασε σέ πολλά μέρη. "Ετσι, γράφεται:

Δ. Θ έ μ ε λ η-Κ α τ η φ ό ρ η, Ή δίωξις τής πειρατείας καί το θαλάσσιον δικαστήριον 
κατά τήν πρώτην καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829, Άθήναι 1973, τ. 1, σ. 26, 29, 145 
καί 159, καί τ. 2, σ. 21, 70, 74, 77, 98-104, 122, 140 καί 142. Για τις πειρατικές καταδρομές 
του βλ. καί Ν. Todorov -V. Trajkov, Bulgares participants dans les luttes pour la 
libération de la Grèce 1821-1828, Σόφια 1971, σ. 518-519 (πρβλ. και σ. 121 καί 241) καί ’Α
ποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες καί προφυγικόν ζήτημα κατά τήν 
έπανάστασιν τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 32 κ.έ.

1. Για μερικά προβλήματα γύρω από τις οικογένειες τούτες βλ. σημείωμά μου στό 
σχετικό κεφάλαιο τοϋ βιβλίου τοϋ Ίωάννου Πετρώφ, δ.π., σ. 53-54, όπου καί 
βιβλιογραφία. Ό Γεώργιος Γαζής (ό.π., σ. 53) γράφει ότι ό Δημήτριος-Μήτρος 
Λιακόπουλος ήταν γιος τοϋ περίφημου καπετάνιου Λιάκου, τοϋ γνωστοϋ δημοτικού τρα
γουδιού καί ότι ήταν «άνήρ άρειμάνιος». Ό Ν. Πατσέλης (σέ σημείωση στή σελίδα 180 
τοϋ έργου τοϋ Γ. Γαζή) γράφει: «Άπέθανεν άκληρος, μέ τόν θάνατόν του δέ έξέλιπεν ή οί- 
κογένειά του» (πού είναι λάθος) καί δημοσιεύει τή γνώμη τοϋ στρατηγού Μακρυγιάννη 
πού όνομάζει τόν Μήτρο Λιακόπουλο: «άξιον παλληκάρι καί καλόν πατριώτη».



140 Γιώργος X. Χιονίδης

«... έν πρώτοις, κατά τό 1821 έτος, έπολέμησε εις Χασάνδραν ύπό τήν οδη
γίαν ών του Κ: Λιάκου ’Ολυμπίου, κατά δέ τό 1822 εις Κάρυστον, εις Βρυ- 
σάκια... ύπό Μήτρον Λιακόπουλον».

11. 'Ο Νικόλαος Λιακόπονλος, άξιωματικός 5ης τάξεως, ’Ολύμπιος.

'Ηταν αδερφός του Μήτρου (Δημητρίου) Λιακοπούλου.
Σώθηκε μονάχα ή αίτησή του (α/α 67, τής 14.4.1865, κουτί 110), όπου 

γράφονται καί τά έξης:
«... ομομήτριος άδελφός του μακαρίτου Μήτρου Λιακοπούλου καί ήκο- 

λούθησε αυτόν άπ’ άρχής τοϋ Ίεροϋ άγώνος μέχρι τέλους αύτοϋ, παρευρεθείς 
εις ολας τάς συγκροτηθείσας παρ’ αύτοϋ καί κατά των Τούρκων μάχας, ώς 
πρώτος έκατόνταρχος, λοχαγός».

’Από τά μητρώα τών ’Αγωνιστών συμπληρώνομε τις πληροφορίες καί 
μαθαίνομε οτι ήταν αξιωματικός καί είχε στις διαταγές του αρκετούς στρα
τιώτες. Τό 1830 ήταν λοχαγός του 2ου τάγματος καί τοϋ αναγνωρίστηκαν 
δικαιώματα γιά 6.480 γρόσια.

12. 'Ο Βασίλειος Λιακόπονλος, ύπαξιωματικός 2ης τάξεως, κάτ. Ξηρο- 
χωρίου.

Καταγόταν μάλλον άπό τον ’Όλυμπο, στά άρχεΐα όμως τών άγωνιστών 
δέν διευκρινίζεται τοϋτο, ένώ ύπάρχουν καί τρεις άλλοι Λιακόπουλοι ή Λιά- 
κοι, πού κατάγονταν άπό διάφορους τόπους τής Πελοποννήσου.

Στό «Άρχεΐον ’Αγωνιστών» διασώθηκε πιστοποιητικό τών Χατζηχρή- 
στου, Δ. Λιακοπούλου, Δ. Τζάμη Καρατάσου καί Διαμαντή Νικολάου γιά 
τήν έπιτροπή κρίσεως τοϋ 1844. Φαίνεται, λοιπόν, πώς ήταν καί τοΰτος Μα- 
κεδόνας, μιά καί συμπατριώτες του, κυρίως, βεβαιώνουν γιά τή δράση του.

13. Ό Βασίλειος Λιάκου, ’Ολύμπιος, κάτοικος Λίμνης Εύβοιας, στρα
τιώτης.

Οί κληρονόμοι του ζήτησαν τήν οικονομική αποκατάστασή τους.
α'. 'Υπέβαλαν λοιπόν (στό πρωτότυπο) τό πιστοποιητικό άριθμ. 21.844 

τής 20.5.1865, όπου γράφονται τά έξής:
«Ό Βασίλειος Λιάκου, ’Ολύμπιος, χρηματίσας εις τόν υπέρ Πατρίδος 

άγώνα, έπανευρέθη είς όλας [τάς] κατά τόν ’Όλυμπον μάχας, εις Κασσάνδραν, 
Θετταλομαγνησίαν καί είς τά Βρυσάκια τής Εύβοιας, ώς καί είς τήν Σκιάθον 
κατά τής άρμάδος τοϋ Τοπάλ πασά, ώς οπλαρχηγός. Λαμία, 20.5.1865.

Δήμ(ος) ’Ολύμπιος Ψαρροδήμος, Ταγματάρχης.
Γ. Ζαχίλας».
βλ Ό N. Κ. Κασομούλης συμπλήρωσε στό ίδιο χαρτί:
«'Ότι εύρέθη είς Κασσάνδραν, σταλείς παρά τοϋ Διαμαντή Νικολάου 

’Ολυμπίου, μέ στρατιώτας είς βοήθειαν τοϋ Έμμ. Παππδ καί οτι έκειθεν
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έμετέβη εις Θετταλομαγνησίαν νά άγωνισθή προτού πέση ή Κασσάνδρα».
Έτσι, έκτος άπό τήν εκδοχή τοϋ Δήμου Νικολάου Όλυμπίου-Ψαροδή- 

μου, πού γράφει—όπως είδαμε—ότι στήν Κασσάνδρα στάλθηκε ό Λιάκος 
Διαμαντής καί τήν άποψη, πού έχει επικρατήσει οτι στή Χαλκιδική στάλ
θηκε ό Μήτρος (Δημήτριος) Λιακόπουλος, έχομε τώρα καί τή βεβαίωση 
των Δήμου Νικολάου-Ψαροδήμου, τοϋ Γ. Ζαχείλα καί τοϋ Νικολάου Κασο- 
μούλη οτι πήγε εκεί καί ό Βασίλειος Αιάκου, πού δέν αποκλείει όμως καί 
τις άλλες, μιά καί—όπως φαίνεται—τοΰτος ήταν υπαξιωματικός (καί όχι 
αξιωματικός), άφοΰ τελικά κατατάχθηκε στήν τάξη τοϋ στρατιώτη, άν καί 
είχε στις οδηγίες του άλλους στρατιώτες.

γ'. Ό δήμαρχος Λαμίας πιστοποιεί (άρ. Πρωτ. 645/15.6.1865, έγγραφο 
21.844) οτι ή γυναίκα του (πού λεγόταν Κονδήλω ή Κονδύλω) ήταν 60 χρό
νων καί ότι ό άνδρας της πέθανε μαχόμενος, άφήνοντας ορφανά 3 κορίτσια 
καί ενα αγόρι.

δ'. Φαίνεται ότι πρόκειται γιά τόν ίδιο άγωνιστή,πού βρισκόταν στή 
Σκόπελο, τό 1829, σάν πρόσφυγας1.

14. Ό Γεώργιος Ζαχείλας, άπό τόν "Ολυμπο, άξιωματικός 6ης τάξεως.
Ήταν μέλος πολύ γνωστής καί αξιόλογης οικογένειας κλεφταρματο- 

λών τής Μακεδονίας-Όλύμπου, πού πρόσφερε πολλά σ’ όλες τις επαναστα
τικές κινήσεις τής περιοχής, γι’ αυτό καί οί Ζαχείλαι ή Τζαχεΐλαι ή Ζαχύ- 
λαι ή Ζαχίλαι ή Τζαχειλόπουλος-οι άναφέρονται σέ πολλά έγγραφα κ.λ.2.

1. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, Οί Μακεδόνες πρόσφυγες τής Σκοπέλου 
στά 1829, «Μακεδονικά» 17(1977)124-137 καί συγκεκριμένα τή σ. 132. Πραγματικά, καί 
τοΟτος ήταν στρατιώτης, καταγόταν από τόν Όλυμπο καί είχε οικογένεια μέ 5 άτομα (μαζί 
μέ τόν έαυτό του). Συνεπώς, πρόκειται για τό αύτό πρόσωπο καί τό σωστό ονοματεπώνυμό 
του ήταν Βασίλειος Λιάκου καί όχι Λιάκος Βασιλείου.

2. Βλ. τό βιβλιογραφικό σημείωμά μου στοϋ Ί ω. Π ε τ ρ ώ φ, ο.π., σ. 79-80. Γιά 
τή συμμετοχή τοϋ Γεωργίου Ζαχείλα στήν έπανάσταση τοϋ 1854, βλ. Δημητρίου 
Γ. Κουτρούμπα, Ή έπανάστασις τοϋ 1854 καί αί έν Θεσσαλία, Ιδίςι, επιχειρήσεις· 
Άθήναι 1976, σ. 62, 71, 88, 127, 128, 146 καί 164. Στήν έπανάσταση τοϋ 1878 διαδραμάτισε 
σπουδαίο ρόλο καί ό γέροντας πιά Γεώργιος Ζαχείλας. Βλ. Εύαγγέλου Κωφοϋ, 
‘Η έπανάστασις τής Μακεδονίας κατά τό 1878, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 108-109, 118, 125 
καί 206, όπως καί ό άνεψιός του Δημήτριος Ζαχείλας ή Τζαχείλας. Βλ. Άρχεΐον Στεφάνου 
Νικ. Δραγούμη. ’Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν έπανάσταση τοϋ 1878 στή Μακεδονία, εισα
γωγή καί έπιμέλεια Ίωάννου Σωτ. Νοτάρη, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 45, 86, 114, 
181, 347 καί 390, όπου δίνονται πολλά στοιχεία καί γιά τόν πιο πάνω θείο του Γεώργιο. 
’Ιδιαίτερη πατρίδα τους ήταν ή Ραψάνη, όπου ήσαν καί άρματολοί. Βλ. «Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον ’Αθηνών» 3(1910)332-333. Γιά τήν έτυμολογία τοϋ έπιθέτου πρβλ. καί τή 
στοματική, λαογραφική παράδοση στοϋ Θ. Παπαθανασίου, Σύμμεικτα λαογρα- 
φικά έκ Ρουμλουκίου, «Μακεδονικά» 2(1941-1952) 346-384 καί συγκεκριμένα τήν 1η παρά
δοση, στή σ. 346. Βλ. άκόμα γιά τόν (Γεώργιο;) Τζαχίλα καί στοϋ Γιάννη Κο
λιό π ούλο υ, ό.π., σ. 18.
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Στο «Άρχείον ’Αγωνιστών» όμως δέν βρέθηκαν ανάλογα καί άξιόλογα 
στοιχεία.

Στήν αίτησή του (α/α έγγράφου 28.330) γράφει καί τά έξης:
«Ό υποφαινόμενος Γεώργιος Ζαχείλας, άγωνισθείς άπό τό 1821 εις Ό

λυμπον καί άλληλοδιαδόχως έντός τής νϋν έλευθέρας Ελλάδος, δέν έχω 
άλλο άποδεικτικόν των άγώνων καί θυσιών μου έκτος τής ιστορίας.

Μετά 1500 οπαδών έπανεστάτησα άρχηγός εγώ εις Όλυμπον μετά άλ
λων οπλαρχηγών τοϋ Όλύμπου. Ή τύχη δέν μας έφάνη ευμενής. Κατεστρά- 
φημεν καί οί διασωθέντες κατέβημεν εις Κασσάνδραν, επολεμήσαμεν έκεΐ, 
μετά ταΰτα έπολεμήσαμεν εις Σκιάθον...».

15. Ό Ιωάννης Δ. Μανακόπονλος ή Μανάκας, ύπαξιωματικός 1ης τά- 
ξεως, άπό τό Λιτόχωρο.

Σώθηκε ή αίτησή του καί πιστοποιητικά, πού πείθουν ότι ή περίπτωσή 
του παρουσιάζει ένδιαφέρον:

α'. Στήν έξασέλιδη, ιδιόγραφη αίτησή του («Δευτέρα άναφορά»), πού 
έστειλε άπό τή Λαμία (8.4.1872) γράφει καί τά έξής, συχνά μέ όρθογραφικά 
λάθη, πού μερικά διόρθωσα, σιωπηρά:

«Άπό τήν άνάγκην κρέμαται ή ΰπαρξις έμοϋ τε καί τής έξαμελοδς οι
κογένειας μου».

Καί συνεχίζει:
«Κατάγομαι έξ Όλύμπου, είμαι υιός πατρός άγωνιστοϋ, θυσιασθέντος 

καί άπαγχονισθέντος εν τή πόλει Αικατερίνη, εις τήν άρχήν τοϋ Ίεροϋ άγώ- 
νος τής φιλτάτης ήμών πατρίδος.

Ό μακαρίτης πατήρ μου, αίχμαλωτισθείς τόν Αύγουστον τοϋ 1822, εύ- 
ρεθείς εις Βέροιαν τότε (μετά τοϋ πατρός μου κάγώ), ύπό τοϋ Άβδοΰ Λοπούτ 
Πασσά, οπού κατά διαταγήν του βασανισθείς ύπό άλητηρίων ’Οθωμανών 
μέχρι τής έορτής τοϋ Παντελεήμονος, ήναγκάσθην, έξ άπεριγράπτων βα
σάνων, ν’ άλλάξω τήν πίστιν μου.

Κατόπιν προσπαθειών τών συγγενών καί φίλων τοϋ πατρός μου, καί 
ένύς θείου μου ’Ιακώβου Περικλέους ’Ολυμπίου, έλευθερώθην έκ τών χει- 
ρών των κατά τάς άρχάς τοϋ 1828 καί, μεταβάς εις Ναύπλιον, κατετάχθην 
εις τό 3ον [τάγμα;].

Ή όκταετής (= έπταετής) αΙχμαλωσία μου, Κύριε Πρόεδρε, ή παντελής 
καταστροφή τής κινητής καί άκινήτου περιουσίας μου, ή άπαγχόνισις τοϋ 
πατρός μου...», γράφει ότι δικαιολογοΰν τήν οικονομική καί ήθική άποκα- 
τάσταση καί άποζημίωσή του.

β'. Σέ πιστοποιητικό (’Αθήνα, 23.5.1863) τών Π. Κώστα, Λάζου (;), Μα- 
κρυγιάννη καί Θ. ’Ολυμπίου γράφονται τά έξής:

«Πιστοποιοΰμεν, έν έπιγνώσει τής άληθείας καί τών έπικειμένων εις
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τήν ψευδομαρτυρίαν ποινών, οί υποφαινόμενοι κάτωθεν ύπογεγραμμένοι, 
ότι ό κύριος ’Ιωάννης Δ. Μανακόπουλος, ό σήμερον δικαστικός κλητήρ, 
είναι γεννημένος εις Λητόχωρον, κωμόπολιν του Όλύμπου. "Οτι ό πατήρ 
του Δημήτριος Μανάκας, δτε άγωνιζόμενος ύπέρ τής Εθνικής έλευθερίας 
κατά τό 1822, ό Άβδή Λοπούτ πασσάς κατέστρεψε τήν Νιάουσαν, τήν Βέ
ροιαν κ.λ.π. μέρη του Όλύμπου καί Μακεδονίας, άπηγχονίσθη εκ διαταγής 
του Λοπούτ πασσα αύτοϋ καί ή περιουσία του απασα, κινητή καί άκίνητος 
κατελαφυραγωγήθη καί έδημεύθη. "Οτι ό ’Ιωάννης Δ. Μανακόπουλος επί 
τής άγχόνης αύτοϋ τοϋ πατρός του άπήχθη αιχμάλωτος καί εν τή αιχμαλωσία 
έβιάσθη καί κατηναγκάσθη διά βασάνων νά τουρκεύση καί άργυρώνητος 
μετενεχθείς είς Θεσσαλονίκην, διέμεινεν έκεϊ ως δούλος αιχμάλωτος ύπό 
τον Ταμπάκ Άμούν(;) Άγάν μέχρι τοϋ 1828, οπότε, προσπάθεια των φίλων 
καί συγγενών τοϋ οίκου του καί κατ’ εξοχήν τοϋ θείου του ’Ιακώβου Περι- 
κλέους ’Ολυμπίου, έσώθη διά φυγής καί ήλθεν εις Ναύπλιον καί ακολούθως 
ύπηρέτησεν είς διαφόρους έλληνικάς υπηρεσίας.

Κατά δικαίαν καί έπίμονον λοιπόν αϊτησιν τοϋ Ίωάννου Δ. Μανακο- 
πούλου, έκδίδομεν τό παρόν μας, διά νά τω χρησιμεύση οπού προσήκει».

Τή γνησιότητα των τεσσάρων υπογραφών επικυρώνει (7.6.1863) ό δή
μαρχος ’Αθηναίων ’Εμμανουήλ Κουτζικάρης.

γ'. ’Από άλλο πιστοποιητικό (άριθμ. 11.782, Έρμούπολη, 21-6-1844) 
προκύπτει δτι στά 1828 τόν μετέφερε άπό τή Θεσσαλονίκη ό πλοίαρχος Εύ- 
στάθιος Φωκά, άπό τήν Κεφαλλονιά.

δ'. ’Ακόμα, πληροφορούμαστε ότι γεννήθηκε στις 3.1.1810, στον Ό
λυμπο, δτι ήταν «άπό κωμοπόλεως Λιτόχας (sic) Όλύμπου» καί ότι δέν είχε 
άλλους συγγενείς, έκτος άπό τόν θείο του ’Ιάκωβο Περικλέους ’Ολύμπιο.

Ή υπόθεσή του κρίθηκε στήν 401 συνεδρίαση (α/α 4) τής ’Επιτροπής 
καί ό άριθμός τοϋ μητρώου του ήταν 6.127.

16. Ό Τόλιος Μιχαήλ ή Λαγομητρόπουλος, άπό τόν "Ολυμπο, αξιωματι
κός 7ης τάξεως.

Ή χήρα του στήριξε τήν αίτησή της σέ πιστοποιητικό (1846) των Δια
μαντή Νικολάου ’Ολυμπίου, τοϋ Τσάμη Καρατάσου κ.ά., οπού γράφονται 
καί τά εξής:

«... άπό Όλυμπον τής Θεσσαλίας, ύπηρέτησε τήν πατρίδα στρατιωτικώς, 
άπ’ άρχής τής ίεράς έπαναστάσεως μέχρι τέλους αυτής, φαινόμενος άείποτε 
καί ούτος ώς ένας οπλαρχηγός, οδηγών καί (δια)τηρών στρατιώτας δι’ έξό- 
δων του, παρευρεθείς μέ τούτους δπου ή χρεία καί ή άνάγκη τόν έκαλοΰσεν.

Ότι πολεμήσας κατ’ άρχήν είς Όλυμπον τής Θεσσαλίας μεταβάς, έπο- 
μένως πολεμών καί είς "Αγραφα, δπου άνταμωθείς μέ τόν Καραϊσκάκην κατέ- 
βησαν είς τό Γεφύρι τής Τατάριας...».
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17. CH ’Εμμανουήλ καί Νικόλαος Έμμ. Μολότζος, άπό τον Όλυμπο. 
Ό πρώτος ήταν αξιωματικός 6ης τάξεως, ένώ ό δεύτερος (γιός του) άξιω- 
ματικός 7ης τάξεως.

Ή αίτηση, πού ύπέβαλαν (’Αταλάντη, 28.5.1865, άριθμ. 2.495) ή γυναίκα 
του δεύτερου καί νύμφη του πρώτου Αικατερίνη καί ό μεγάλος γιός της Ιωάν
νης, έχει ώς έξης:

Προς
Τήν επί των εκδουλεύσεων τον 'Ιερόν άγώνος Σ. Επιτροπήν
'Άπαν το Πανελλήνιον γινώσκει τάς θυσίας καί εκδουλεύσεις των τον Ό

λυμπον καπεταναίων, πολύ δε περισσότερον τα Σ. μέλη τής Επιτροπής ταυ
τής. Τούτων εις κα'ι ό πενθερός μου ’Εμμανουήλ Μολότζος ουδέποτε έπαυσε 
πολέμων κατά τής ημισελήνου Τουρκίας και μάλιστα δτε κατά το 1804 ό Παπ 
Ευθύμιος Βλαχάβας ανύψωσε την σημαίαν υπέρ τής ανεξαρτησίας τον ελλη
νικού γένους, συνεννοηθείς μετ’ αυτόν καί των λοιπών καπεταναίων. Άλλ' ά- 
ποτυχόντος τοϋ έργου, είδεν άλλους μεν των συγγενών φονευθέντας, άλλους 
δε αιχμαλώτους, τήν δε περιουσίαν του δημευθείσαν.

Τούτου δε άποθανόντος, διεδέχθη αυτόν ο σύζυγός μου Νικόλαος Μολό
τζος καί άνέλαβε κατά το 1822, έπαναστατήσας τήν επαρχίαν, τον κατά τής 
Τουρκίας πόλεμον, μετά των συναδέλφων του τοϋ Όλύμπου καπεταναίων, 
άλλ’ ώς είκός δεν άντέσχον εις τα πολυπληθή εκείνα των βαρβάρων στήφη καί 
οϋτω, άφιχθείς εις τήν 'Ελλάδα απατρις, άπέθανεν.

"Αφησε όρφανά δύο άγόρια καί δύο κορίτσια. Γιά τη βεβαίωση των πιο 
πάνω δέν προσκόμισαν πιστοποιητικά συναγωνιστών τους, γιατί όλα τούτα 
ήσαν γνωστά στά μέλη τής Επιτροπής, όπως γράφεται.

Άπό τό πιστοποιητικό των κληρονόμων (τού δημάρχου Ν. Πέλλας, 
τής 28.5.1865) μαθαίνομε ότι τούτοι ήσαν (τό 1865), ή γυναίκα του Αικατε
ρίνη, 45 χρόνων, ό γιός του ’Ιωάννης, 30 χρόνων (πού ήταν έπιλοχίας), ό 
γιός του ’Εμμανουήλ, 24 χρόνων, ή κόρη του Πηνελόπη καί ή κόρη του Ε
λένη (δίδυμες;) 20 χρόνων. Ζητούσε σύνταξη, γιατί είχε μονάχα ένα χαμηλό 
σπίτι καί ένα άμπέλι, άπό 5 στρέμματα.

18. 'Ο 'Ιάκωβος Περικλέους, Όλύμπιος, άπό τό Λιτόχωρο, άξιωματικός 
6ης τάξεως.

Γεννήθηκετό 1796. Τό 1833, σέ συνοπτική κατάσταση, άναφέρεται σάν 
’Ιάκωβος Περικλής, ότι ήταν άντιστράτηγος καί ότι καταγόταν «έκ Λιτο- 
χώρας».

Στήν αίτησή του (’Αθήνα, 14.6.1865) ζητεί νά δοθεί ή δυνατότητα στήν 
άνεψιά του (:«Φιλιπίδα») νά άποπερατώσει τίς σπουδές της γιά νά γίνει διδα- 
σκάλισσα στήν ιδιαίτερη πατρίδα της, στό Λιτόχωρο τού Όλύμπου, γιατί
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ήταν ορφανή καί δέν είχε τις δυνατότητες να σπουδάσει μόνη της, χωρίς 
οικονομική ενίσχυση.

Ύστερα, γράφει : «1822’Απριλίου 14. Διωρίσθην ώς στρατιωτικός έφο
ρος προς τούς Όλυμπίους καί φθάσας μέ τά πολεμοφόδια έξετέλεσα τά χρέη 
μου, μ’όλον τόν ζήλον...».

Ανεψιοί του ήσαν ό ’Ιωάννης Περικλίδης καί ό Ευάγγελος Σχινάς, οί 
όποιοι πολέμησαν μαζί του. (Γνωρίζομε, ακόμα, ότι άνεψιός του ήταν καί ό 
πιο πάνω ’Ιωάννης Δ. Μανάκας ή Μανακόπουλος).

Πολέμησε στον "Ολυμπο, στήν Κασσάνδρα καί στις «ντάπιες» των Ψα
ρών.

Άπό τούς 250 οικείους καί συγγενείς του γλύτωσαν μονάχα 12 ψυχές.
Έχασε τήν περιουσία του, πού άποτελοϋνταν άπό 3 σπίτια τρίπατα, 50 

στρέμματα χωράφια, 350 στρέμματα αμπέλια καί 9 ιχθυοτροφεία, άπό τά 
όποια έπαιρνε νωρίτερα νοίκι 2.000 γρόσια άπό τό καθένα, τόν χρόνο.

19. 'Ο ’Ιωάννης Τζάμης ή Ταάμης, άπό τόν "Ολυμπο, ύπαξιωματικός 
2ης τάξεως.

α'. Στήν αίτησή του (’Αταλάντη, 5.4.1865) γράφει ότι: «Όεύσεβάστως 
άναφερόμενος είμαι είς εκ των καπεταναίων τού Όλύμπου καί πολλάκις, 
προ τής έπαναστάσεως καί μετά τό 1821, παρευρέθην είς πολλάς κατά των 
Τούρκων μάχας». ’Ακόμα, γράφει, ότι υπέβαλε τά άποδεικτικά έγγραφά του 
στήν ’Επιτροπή τού 1833, άλλά χάθηκαν.

β'. Σέ (πρωτότυπο) πιστοποιητικό (Νέα Πέλλα, 19.6.1865) οί Ν. Έμμ. 
Βέροιος, Ίω. Καρπούζης καί Ίω. Χυμευτός, βεβαιώνουν καί τά έξής:

«Πιστοποιοϋμεν οί υποφαινόμενοι ότι ό Κος ’Ιωάννης Τζάμης, έκ Μα
κεδονίας, οπλαρχηγός ών εις τόν Όλυμπον, άμα εξερράγη εκεΐσε ή επανά- 
στασις, κατά τό έτος 1822, έλαβε τά όπλα καί μέ τούς ύπ’ αυτούς άνδρας έπο- 
λέμησε κατά των Τούρκων μέ τούς άρχηγούς Καρατάσον καί Διαμαντήν 
Νικολάου Όλύμπιον ...».

γ'. Άπό άλλο (άριθμ. 386) πιστοποιητικό (Ν. Πέλλα, 244/5.4.1865) μα
θαίνομε ότι ήταν 65 χρόνων, δηλαδή γεννήθηκε στά 1800, καί ότι είχε γυ
ναίκα, ένα γιό (τόν Νικόλα, 18 χρόνων), μία κόρη (τή Βασιλική, 10 χρόνων) 
καί ένα σπίτι.

20. Ό Κώνΰτας (=Κώστας) Τόλιον, Μακεδόνας, ύπαξιωματικός 1ης 
τάξεως.

Δέν υπογράφει τήν αίτησή του (’Αταλάντη, 17.5.1846), γιατί ήταν άγράμ- 
ματος.

Υπέβαλε (στό πρωτότυπό του) πιστοποιητικό (’Αταλάντη, 18.5.1846) 
του Χιμευτοϋ κ.ά., όπου γράφονται καί τά έξής:

ίο



146 Γιώργος X. Χιονίδης

«OÎ υποφαινόμενοι, έν καθαροί συνειδήσει μας, [πιστοποιοΰμεν] οτι ό Κ. 
Κώστας Τόλιου, Μακεδών καί κάτοικος Νέας Πέλλης, του Δήμου ’Αταλάν
της, άμα ό υπέρ τής άνεξαρτησίας Ιερός αγών ήρχισε, δράξας τά όπλα είς 
τάς χεϊρας καί λαβών ύπό την όδηγίαν του αρκετούς στρατιώτας, έπολέμη- 
σεν υπό την όδηγίαν τοϋ Παπά ’Εμμανουήλ είς τάς μάχας Μανδημοχώρια, 
"Αγιον Όρος καί Κασσάνδραν, άπ’ εκεί δέ φυγών καί ελθών είς τήν Ελλά
δα, καταταχθείς υπό τήν όδηγίαν τοϋ καπετάνιου Διαμαντή ’Ολυμπίου...».

21. ' Ο Δήμος - Δη μητριός Χριστοδούλου, άπό τόν Όλυμπο, ύπαξιωματι- 
κός 2ης τάξεως.

Αίτηση υπέβαλε (Ααμία, 22-4-1866) ή χήρα του Άνζίτσα, πού τή στή
ριζε σέ πιστοποιητικό (στό πρωτότυπό του) των Θ. Ζιάκα καί Γ. Ζαχίλα (Λα
μία, 25.6.1865), στό όποιο γράφονται καί τά εξής:

«Ό ποτέ Δημήτριος Χριστοδούλου, γέννημα τοϋ Όλύμπου, άμα ή σάλ- 
πιγξ τοϋ "Αρεως άντήχησεν ετρεξε κατά τοϋ εχθροϋ καί ώς μπολοκτσής πα- 
ρευρέθη είς διαφόρους μάχας, είς μέν τόν Όλυμπον καί είς Κασσάνδραν 
υπό τάς διαταγάς τοϋ ποτέ Διαμαντή ’Ολυμπίου, είς δέ τάς μάχας των Γρε- 
βενών υπό [τάς διαταγάς] τοϋ Θ. Ζιάκα, είς δέ τάς κατά Τρίκερα καί Άτα- 
λάντην (όπου έφονεύθη καί ό αδελφός του) υπό τάς τοϋ Καρατάσου, είς 
δέ τάς είς Βρυσάκι καί Σκιάθου υπό τάς τοϋ Διαμαντή ’Ολυμπίου καί είς δέ 
τάς κατά τόν Όλυμπον υπό τάς των αδελφών Δ. καί Γ. Ζαχίλα. Κατά τήν 
εποχήν εκείνην των μαχών έδείχθη άνδρείος, τίμιος καί ευπειθής καί πολλά 
οικογενειακά του μέλη έχάθησαν κατά τόν άγώνα».

Κατόπιν, γράφεται ότι πέθανε πριν χρόνια καί ότι άφησε χήρα καί ορφα
νά «... κυλιόμενα εις δυστυχίαν» καί ότι στά 1834 παρέδωσε καί άλλα πιστο
ποιητικά στήν ’Επιτροπή, άλλά χάθηκαν.

22. Ό Τριαντάφυλλος Χριστοδούλου, άπό τόν "Ολυμπο, στρατιώτης.
α\ Στήν αίτησή του (πού δέν τήν υπογράφει, γιατί ήταν άγράμματος) 

γράφεται (Λαμία, 30.5.1865) ότι παραβρέθηκε σέ πολλές μάχες «... καί ιδίως 
είς τήν γενέθλιον πατρίδα μου Όλυμπον...», όπως καί στήν Κασσάνδρα. 
’Ακόμα, μαθαίνομε ότι ό αδελφός του Κώστας σκοτώθηκε στήν ’Αταλάντη 
καί ότι χάθηκαν όσα πιστοποιητικά είχε ύποβάλει στήν ’Επιτροπή τοϋ 1834.

βλ Σέ (πρωτότυπο) πιστοποιητικό (άριθ. 7.690, Λαμία, 25.5.1865) τών 
Δήμου Ν. ’Ολυμπίου ή Ψαροδήμου καί Γεωργίου Ζαχίλα βεβαιώνεται ότι 
ύπηρέτησε τήν πατρίδα στις μάχες τοϋ Όλύμπου, τής Κασσάνδρας, τών 
Τρικέρων καί τής Σκιάθου, κατά τοϋ Τοπάλ πασά, ένώ πολέμησε καί στά 
Βρυσάκια, στις διαταγές τοϋ Διαμαντή Νικολάου καί τοϋ Γέρο Καρατάσου.

23. Ό Λάμπρος (Κωνσταντίνος) Κωνσταντίνου ή Κώνστα, ’Ολύμπιος, 
στρατιώτης.
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Υπηρέτησε μέ τον Γ. Ζαχείλα στις μάχες του Όλύμπου, τής Σκιάθου, 
των Βρυσακίων τής Εύβοιας κ.λ., άπό τό 1821 καί υστέρα, δπως βεβαιώνουν 
(α/α 9.558 πιστοποιητικό, τής 27.5.1865) οι Γ. Ζαχείλας, Δ. Ν.’Ολύμπιος 
καί ό ταγματάρχης Ψαροδήμος. Είχε τρία παιδιά.

24. 'Ο Γεώργιος καί Δημήτριος Κολέμης, άπό τή Βέροια. Ό Γιώργης 
ήταν ύπαξιωματικός 1ης τάξεως. Ό Δημήτριος έλαβε μέρος στη μάχη τής 
Καστανιάς Όλύμπου, τήν 22 Μαρτίου 1822.

25. Ό Δημήτριος Μήτας Κυπαρίσσης, άπό τή Χαλκιδική, ύπαξιωματικός 
2ης τάξεως.

Σέ πιστοποιητικό (α/α 7.755, τής 3-10-1849), πού υπογράφουν ό Δημ. 
Τζάμης Καρατάσος καί ό Διαμαντής Νικολάου, βεβαιώνεται ότι πολέμησε 
στήν Κασσάνδρα μέχρι τήν άλωσή της καί μετά γράφονται τά έξής:

«... κατά δέ τό 1822 εις τάς περί τήν Καστανιάν έν Όλύμπώ μάχας υπό 
τήν άρχηγίαν [του] Διαμαντή Ν. ’Ολυμπίου, όπου έπληγώθη μέν αύτός, έχα
σε δέ άπαντας τής οικογένειας του, καί ακολούθως υπό τόν αύτόν άρχηγόν 
παρευρέθη εις Βρυσάκια, Παγώντα καί Δερβένια εν Εύβοια, υπό δέ τόν αοί
διμον αρχηγόν Καρατάσσον παρευρέθη πάλιν ώς μπουλαχτζής, εις τάς μάχας 
τής Ναούσσης, εις τάς εις Κομπότι...».

26. Καί μία επιστολή τού Διαμαντή Νικολάου, ’Ολυμπίου.

Στό «Άρχεΐον Φιλήμονος», τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, βρέθηκε, στό 
πρωτότυπό της, άπαντητική επιστολή (α/α 2.786/6.442) τού Διαμαντή Νικο
λάου, πού έστειλε άπό τόν Όλυμπο, στις 10.10.1828, πού έχει (βλ. είκ. 3) ώς 
έξής:

’Εκλαμπρότατε Στρατάρχα,
’Έλαβον την Σεβάσμιον σου διαταγήν, εγνώρισα πραγματικώς τήν προς 

εμέ Πατρώαν εύνοιαν, αν είχα δύναμιν εύχαριστικήν έπρεπε να σάς γίνω θυσία, 
τόν ερχομόν μου εις το στρατόπεδον, περί ου με προστάζητε, έπρεπε να τόν 
βάλλω εις πράξιν ανυπερθέτως, αν δεν ήθελε τρέξουν εις τα μέρη μας, τα όσα 
διά κοινής αναφοράς σας παριστάνομεν ότι ετρεξαν, καί άν ή διαταγή σας δεν 
ήθελε φθάση εδώ μετά καιρόν δχι ολίγον εξ αίτιας τής καραντίνας καί τής α
σθένειας τοΰ κυρίου Περικλέο(υ)ς. "Οθεν καί άναφερόμενοι δλοι κοινώς, πε- 
ριμένομεν πλέον τήν δευτέραν σας διαταγήν, καί αυτήν όσον ονπω. διότι τά 
εδώ δεινά, καί πέρα δεινωδεινότέρα, καί χρειάζονται ή άπάντησιν ή άναχώρη- 
σιν. ΠαρακαίΙεϊσθε λοιπόν να μας προφθάσητε ταχέως μέ πατρικός διαταγάς 
περί τοϋ πρακτέου. ότι άφ’ ου οι εχθροί κατέτρεξαν καπετανέους, κατέκαυσαν 
’Όλυμπον, κατηδάφισαν τό μοναστήριον τοϋ 'Αγί(ου) Δ ιονυσί(ου), δεν έχουν 
άλλον σκοπόν καί διανόημα, παρά να κατατρέξουν καί ημάς δλους, άποδιώ- 
κοντες άπό τής επαρχίας, διά νά είναι ελεύθεροι. Αυτά είναι τά εδώ. ή δε εκ-
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λαμπρότης σας μετά τον Σεβαστού Κυβερνήτου, προς δν καί αναφορά Ιδιαίτε
ρος, προστάζατε μας τα σωτηριώδη πρακτέα. μένω με το προσήκον σέβας.

’Από αυτό το έγγραφο (πού απευθύνεται, προφανώς, προς τον Δημ. Ύ
ψη λάντη) πληροφορούμαστε καί τά έξης, σχετικά μέ τή Μακεδονία-Ό- 
λυμπο:

Ό Διαμαντής Νικολάου βρισκόταν (όπως καί άλλοι αγωνιστές) μέ δια
ταγή τού Κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδίστρια καί πάλι (10.10.1828) στον ’Ό
λυμπο—όπως γνωρίζαμε ήδη—στήν προσπάθειά του νά ελευθερώσει τή 
σκλαβωμένη ιδιαίτερη πατρίδα του, μετά τήν κατάπνιξη τής έπαναστάσεως 
του 1822 καί τήν άποτυχία καί των άλλων μεταγενέστερων προσπαθειών.

Πιστοποιείται ακόμα ότι κατεδαφίστηκε τό μοναστήρι τοϋ όσιου Διο
νυσίου, γιατί—όπως είδαμε—χρησίμευε άνέκαθεν σάν ορμητήριο των κλε- 
φταρματολών καί των έπαναστατών.

Β'. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στό προαναφερμένο βιβλίο μου, γιά τήν εκστρατεία καί τήν επανάσταση 
τού Όλύμπου, συγκέντρωσα όσα στοιχεία βρήκα δημοσιευμένα μέχρι τώρα 
καί άναφέρονται στή συμμετοχή-συμβολή τοϋ έλληνικοϋ ναυτικού στις έπι- 
χειρήσεις αυτής τής περιοχής1.

’Ακόμα, σέ άλλη μελέτη μου, δημοσίευσα νέες, άγνωστες πληροφορίες 
γιά τις ναυτικές έπιχειρήσεις, κυρίως στή Χαλκιδική, άλλά καί στον Ό
λυμπο, πού βρήκα ύστερα2.

Πιό κάτω προσθέτω καί νεώτερες ειδήσεις, πού περιέχονται στις αιτή
σεις καί στά πιστοποιητικά άγωνιστών, πού δέν ήσαν Μακεδόνες άλλά έλα
βαν μέρος σέ ναυτικές επιχειρήσεις ή καί σέ μάχες τής ξηράς, στή Μακεδο
νία καί κυρίως στον ’Όλυμπο:

1. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, Ή έκστρατεία, ό.π., σ. 15 κ.έ. Ό "Αγγλος πρόξενος στή 
Θεσσαλονίκη έγραφε, στις 30-3-1822, πώς στις έπιχειρήσεις τής περιοχής έπρόκειτο νά 
λάβουν μέρος 24 πλοία. Βλ. Κωνστ. Ά π. Βακαλοπούλου, ’Ανέκδοτα, ο.π. 
σ. 57. Πρβλ. καί British documents, σ. 225. Σέ μιά έπανέκδοση τής πιό πάνω μελέτης μου 
θά γίνει καί ή κριτική άξιολόγηση όλου τοΟ όλικοΰ, πού έχομε τώρα γιά τή συμβολή τοϋ 
ναυτικοϋ στήν έπανάσταση τοϋ Όλύμπου, στά 1822.

2. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, Κατάλογος, δ.π., σ. 8,9, 15-16, 26 καί 27. Πρβλ. καί τίς 
προαναφερμένες μελέτες τοϋ Ί ω. Ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α.

1828: όκτωβρί(ον): 10: 
εν ’Ολύμπιο

ταπεινός δούλος 
Διαμαντής νικολάου.
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1. Γεώργιος Άργ. Αιδήμας, άπό τά Ψαρά, ναύτης.
Έλαβε μέρος «... είς την πολιορκίαν τοϋ Όλύμπου μέ τό βρίκιον του 

Βουρέκα».
2. Μάρκος Ζαδές, άπό τη Θεσσαλία, ύπαξιωματικός 2ης τάξεως.

Στο φάκελό του σώθηκε τό πιο κάτω (α/α 5.260/27.501/2.857) πιστοποιη
τικό, σε άντίγραφο, πού σύνταξε καί προσυπόγραψε ό Ν. Βάμβας:

Ό υποφαινόμενος μαρτυρώ δτι ό φέρων τό παρόν Μάρκος Ζαδές, Θετ- 
ταλός, χρηματίσας εν Χίω μαθητής μου, ήλθεν εκ Τεργέστης μετά τοϋ άοι- 
δίμον Δ. Ύψηλάντου, και διετέλεσεν έξ άρχής υπηρετών την 'Ελλάδα εν τώ 
υπέρ τής ελευθερίας άγώνι, κατά την πολιορκίαν τής Τριπολιτζάς, κατά την 
είς Βοστίτζαν εκστρατείαν, δτε έπαπειλεΐτο άπόβασις των πολεμίων είς Πε
λοπόννησον, κατά την είς τον ’Όλυμπον αποστολήν μετά προκηρύξεων, δτι 
καί εκινδύνευσε συλληφθείς εν Κατερίνη υπό τών Τούρκων ώς κατάσκοπος, ’έ
πειτα κατά την είς Κρήτην μετά τοϋ Τομπάζη εκστρατείαν, καί κατά πολλάς 
αλλας καί σπουδαίας περιστάσεις, πάντοτε μετά προθυμίας, φρονήσεως, πί- 
στεως καί γενναιότητος. Διά ταϋτα δίδεται αντίο τό παρόν εννπόγραφον μαρ
τυρικόν πρός τε ιδίαν αυτόν εύχαρίστησιν καί ΐνα χρήσιμον αυτοί γένηται, ο
πού αν χρεία σνμβή.

Έν Άθήναις Θ. Κολοκοτρώνης Ν. Βάμβας
Την 13 ’Ιουλίου 1842 Γ. Μ. Άντωνόπουλος

Πανουτσος Νοταράς

3. Μαργαρίτης Κούταβος ή Χατζή Φραντζής. Ήταν άπό τόν Αίνο, πλοίαρ
χος 3ης τάξεως.

Ό φάκελός του στό «Άρχεΐον ’Αγωνιστών» περιέχει πολλά καί ενδια
φέροντα έγγραφα:

α'. Σέ 4σέλιδη, πυκνογραμμένη, έκθεσή του, πού έστειλε άπό τις Κυ
δωνιές (τή 18-5-1865), πρός τόν «αδελφό» του ’Αντώνιο Κυριακίδη, γράφει 
(σελ. 4η) καί τά έξης:

«Δικαιούμαι νά ζητήσω τάς δαπάνας, μισθούς καί άλλα [τά όποια] ύπέ- 
κυψα είς τήν έκστρατείαν Όλύμπου τό 1822, ότε ό Ύψηλάντης διά διαταγής 
του μέ τόν υπασπιστήν του Γρηγ. Σάλλαν καί μέ τήν ’Επιτροπήν ’Ολυμπια
κών, συγκληθείσης άπό τόν άδελφόν τού ’Ολυμπίου Διαμαντή καί Ν. Κα- 
σομούλη, Τζήνην καί άλλους, ύπέκυψα, λέγω, είς δαπάνας καί μισθούς πε
ρίπου τών 16-17 χιλ. γροσίων καί εΐχον διάφορα έγγραφα, καί τού Ύψηλάν- 
του καί τών Σάλλα καί άλλων, άποδεικνύοντα τά πάντα, άλλά, όταν όμοϋ 
μέ τό πλοϊον καί άπολέσθησαν, καθώς, έν καιρώ τής Στυλίδος, είς τήν άγίαν 
Μαρίναν, άρχηγούντων τών Όδυσσέα καί Νικηταρά...»,
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β'.Στήν εκθεσή του (αίτησή του) γράφει ότι το 1821 στάλθηκε στον Ό
λυμπο κατά διαταγή του Γενικού ’Αρχηγού Δ. Ύψηλάντη «... διά γενικά 
τής έποχής συμφέροντα» καί μετά τήν άποτυχία τής έπαναστάσεως εφυγε. 
"Ηταν ιδιοκτήτης του βρικιοϋ (12 κανονιών) «ό Ποσειδών», πού τό όπλισε 
μέ έξοδά του καί ελαβε μέρος στήν εκστρατεία τού Όλύμπου, μέ τον ύπασπι- 
στή τού Ύψηλάντη Γρηγόριο Σάλλα καί άλλους άρχηγούς, στά γεγονότα 
τής Χίου κ.λ.

γλ Ό Νικόλαος Κασομούλης βεβαιώνει σέ πιστοποιητικό (α/α 2.204) 
πού σώθηκε σέ άντίγραφο:

’Επί τή όριζομένη κατά τον π. νόμον ποινή καί επί της άνηκούσης πο
λιτικής άποζημιώσεως. Πιστοποιώ) δ υποφαινόμενος, δτι διορισθείς κατά το 
1821 πληρεξούσιος των οπλαρχηγών "Όλυμπον, καί τοϋ Δυτικόν μέρους τής 
Μακεδονίας νά μεταβώ προς τον τότε αρχηγόν Δη μητριόν Ύψηλάντην, καί 
εις τους προκρίτους των τριών νήσων Ψαρών, "Υδρας καί Σπέτζας, καί τών 
τής Πελοπόννησον, να προμηθενθώ από τα αναγκαία τοϋ πολέμου, καί νά ε
νεργήσω νέαν εκστρατείαν διά θαλάσσης, προς εκείνα τα μέρη, προς ύποστή- 
ριξιν τής Κασσάνδρας καί 'Αγιον "Ορους. Προμηθευθείς ταντα, όσα ήδυνήθη- 
σαν να μάς χορηγήσουν μετά τοϋ διορισθέντος (παρά τοϋ άρχηγοϋ τότε τοϋ 
έθνους Δ. 'Υψηλάντου) ώς Διενθυντοϋ τών μερών εκείνων Γρηγορίου Σάλα. 
Μεταξύ τών άλλων πλοίων [μετά] τών όποιων εσυμφωνήσαμεν νά μάς παρα- 
κολουθώσιν εις τήν εκστρατείαν, εδιατάχθη καί ό επιφέρων το παρόν Καπ. Μαρ
γαρίτης Κούταβος μέ [τό] πολεμικόν βρίκι του ό ’Αλκιβιάδης νά συνεκστρα- 
τενση.

’Ακολουθήσας δθεν τήν εκστρατείαν ταντην, συνετέλεσε τα μέγιστα διά 
θαλάσσης (εφοδιασθείς δι ίδίαις δαπάναις) εις τήν εκστρατείαν, καί διαμείνας 
μέχρι τής διαλύσεως τών στρατοπέδων Όλυμπον είς τά παράλια ταϋτα καί 
μέχρι τής πτώσεως Ναονσης (Μακεδονίας) εκπλήρωσεν ώς πλοίαρχος τά κα- 
θήκοντά του με ζήλον πατριωτικόν. Διό δίδεται τό παρόν iva τοϋ χρησιμεΰση 
δπου δει.
’Εν Άθήνησι τήν 15 Μαΐου 1847 
Νικόλαος Γ. Κασομούλης 
Ταγματάρχης πεζικοϋ.

δ'. Κάτω άπό τό ίδιο πιστοποιητικό συμπλήρωσε τά έξής ό Νικόλαος 
Κανούσης1:

’Επιβεβαιών καί ό υποφαινόμενος τ’ ανωτέρω, πιστώς εκτεθέντα, προσ
θέτω καί τ’ άκόλουθα:

1. Βλ. γιά τούτον Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 10, 18, 28 καί 32.
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"Οτι ο διαληφθε'ις Κούταβος, ο)ν ώς πρώτος οδηγός των άλλων μνημο- 
νευθέντων πλοίων, μετέφερεν ε’ις το πλοιον τον και εκατόν περίπου στρατιώ- 
τας από Ναύπλιον μέχρι τοϋ λιμένος Λευτεροχώρι των μερών εκείνων, επί τον 
πλοίου του, καθώς και των αρχηγών δπου εις τών οποίων η μην και ό υποφαι
νόμενος. Περ'ι τών πιοτών καί γενναίων εκδουλεύσεων τον μνησθέντος Καπ. 

σ. 2 Μαργαρίτου / Κουτάβου είχε λάβει παρά τοϋ αοιδίμου Δημ. Ύψηλάντου διά
φορα πιστοποιητικά, δτινα εχάθησαν όμον με το πλοίο του, το όποιον έκα
ιγαν, δταν οι εχθροί μετά ταυ τα εις την Λιθάδα τον Εύρίπου εισέβαλαν διά θα
λάσσης.

Την 17 Μαΐον 1847
Άθήναι Ν. Κανούσης.

ε'. Στο αρχείο τοϋ ’Ιωάννη Φιλήμονα, τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, πε- 
ριέχονται (4.439/130) καί άλλα δύο έγγραφα για τον Ιδιο αγωνιστή:

Το α/α 22 τοϋ Διαμαντή Νικολάου, πού έχει ώς έξής:

’Αποδεικτικόν.
Πίστιν βεβαίαν και άληθή ποιώ ο υποφαινόμενος Διαμαντής ’Ολύμπιος, 

δτι κατά την εποχήν καθ’ ήν ν-ψώσαμεν την σημαίαν τής ελευθερίας και εις τον 
”Ολυμπον, συμφώνως μ è την φωνήν τής Πατρίδος, κατ’ εκείνην τήν άνάγκην, 
και ό πλοίαρχος Μαργαρίτης Κούταβος, με το πολεμικόν βρίκιόν του, συνετέ- 
λεσε πολύ με πλήρη ζήλον καί πατριωτισμόν, διά τε τήν ματαίωσιν τών καθ’ 
ημών εχθρών κινημάτων, διά τήν νποστήριξιν καί ενίσχυσιν τών ήμετέρων, 
ώς καί από τον Γ. ’Αρχηγόν Δ. 'Υψηλάντην άποσταλέντας με τούς Πληρεξου
σίους Σάλαν και λοιπούς. Συστήνω λοιπόν τον διαληφθέντα Κούταβον ώς τοι- 
οϋτον, καί δτι δι Ιδίων του εξόδων καί αμισθί διετήρει το είρημένον πλοιον, 
διασώσας και πολλάς αδυνάτους ψυχάς κατά το τέλος τής καταστροφής μας 
εκ τών εχθρών, και εις ένδειξιν.
Άθήναι τήν 15 θβρίου 1846

Διαμαντής ’Ολύμπιος.

’Ακόμα, ύπάρχει καί έγγραφο (α/α 23) τής Προσωρινής Διοικήσεως 
τής 'Ελλάδος (Βλ περίοδος, α/α 136, Τρίπολις, 15.6.1823) καί συγκεκριμένα 
τοϋ Υπουργείου Ναυτικών προς τοϋτον, μέ το όποιο διατάσσεται νά βοη
θήσει καί αύτός μαζί μέ τά πλοία τής Σκοπέλου, τής Σκιάθου, τών Τρικέρων 
κ.ά. γιά τήν άντιμετώπιση τής έφόδου έναντίον τών Τρικέρων, πού άπειλοΰ- 
σε ό πασάς τής Θεσσαλονίκης.

’Ακόμα, βρήκα τήν (α/α 8.974)5.325) έκθεσή του, πού έστειλε άπό τό 
Ναύπλιο (1.7.1833), όπου γράφονται καί τά έξής:

«Έκθεσις θαλασσίων έκδουλεύσεων τοϋ υποφαινομένου πλοιάρχου 
(τοϋ πλοίου) «ό Ποσειδών, Αίνος, ετών 35, ίδιον του πλοιον.
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1822. Α'. Έξεστράτευσεν είς "Ολυμπον κατά διαταγήν Δ. Ύψηλάντου καί 
άνεχώρησεν έφ’ οδ δεν υπήρχε πλέον στρατόπεδον».

Όμοιο είναι καί άλλο έγγραφο (α/α 8.975/5.226), που γράφτηκε στήν 
’Αθήνα (τό 1833) καί περιέχει τά πιο κάτω:

«1. 1822. Κατά διαταγήν του Γ. ’Αρχηγού κ. Δ. Ύψηλάντη έστάθην 
είς "Ολυμπον καί άνεχώρησα, άφ’ ού δεν υπήρξε πλέον στρατόπεδον, δια- 
σώσας καί πολλάς ψυχάς, καταφυγούσας...».

4. ’Ιωάννης Κώπας, από τήν Κεφαλλονιά, αξιωματικός 7ης τάξεως.

’Ανήκε σε οικογένεια άγωνιστων. Στον φάκελό του υπάρχει πιστο
ποιητικό τοϋ Δημητρίου Ύψηλάντη ("Αργος, 22-11-1821, α/α 22.796/774 καί 
15.233) σάν πληρεξούσιου τοϋ Γενικού ’Επιτρόπου, όπου βεβαιώνεται ότι 
πολέμησε, μέ 20 στρατιώτες, σέ πολλές εκστρατείες.

Στό ίδιο πιστοποιητικό (αντίγραφο) υπάρχει καί ή έξής βεβαίωση τοϋ 
Γρ. Σάλλα:

Ποιώ πίστιν βεβαίαν και ασφαλή, δτι ο κύριος ’Ιωάννης Κώπας εν δσω 
καιρφ διέτριψε μετ’ εμού εις τήν εκστρατείαν τοϋ Όλυμπον, μήνας πλήρεις 
εξ, εφάνη αριστος είς πάσαν υπηρεσίαν τον επαγγέλματος του, δείξας πάντοτε 
και είς τά πάντα ζήλον, άγάπην, προθυμίαν, φιλογένειαν καί εύπείθειαν είς κά
θε διαταγήν. Καί είς ενδειξιν τω δίδεται το παρόν.

Έν Κορίνθω τή 1 ’Ιουνίου αωκβ 
χιλίαρχος Γρηγόριος Σάλλας.

Μέ έγγραφο τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος προς τοϋτον 
(Τρίπολις, 24.4.1823) ό υπουργός («μινίστρος») τοϋ πολέμου τοϋ άνακοινώ- 
νει ότι προήχθηκε σέ ταξίαρχο, σ’ έκτίμηση των υπηρεσιών του.

5. Γεώργιος Λέλης, άπό τό Καρπενήσι, αξιωματικός 3ης τάξεως.

Διορίστηκε, όπως είναι γνωστό1, έπαρχος τοϋ Όλύμπου, τή 19η ’Α
πριλίου 1822, μετά τήν κατάπνιξη τής έπαναστάσεως.

Στον φάκελό του στό «Άρχεΐον ’Αγωνιστών» δέν περιέχονται άξιόλογα 
έγγραφα. Υπάρχει αίτηση (1865) τών κληρονόμων του.

Τό μόνο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι σχετικό πιστοποιητικό (πού σώ
θηκε στό πρωτότυπό του, καί μέ σφραγίδα, άριθμός 1.197/20.399) τοϋ ’Αλε
ξάνδρου Μαυροκορδάτου, πού έχει (βλ. καί είκ. 4), ώς έξής:

1. Βλ. Γ. X. Χιονίδη , Ή έκστρατεία, ό.π., σ. 40-43, 52 καί 60. Βλ. έπίσης καί 
ΊωάννουΧρ. Πούλου, Πολιτικά της Στερεάς Ελλάδος έπί Όθωνος, στήν «Επε
τηρίδα τής Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών» 2(1969-1970)27-66, όπου (σ. 47), δη
μοσιεύονται πληροφορίες γιά τήν δλη δράση του καί έπαινεΐταιή δικαστική θητεία του.
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'Ο Κύρι(ος) Γεώργιος) Λέλης από το Καλοκαίρι τοϋ 1821 ήκολούθη- 
σε, μετ’ εμοϋ ενεργών, τάς όιαταγάς τής Δ ιοικήσεως καί εκτελών τά προς την 
πατρίδα χρέη του μ5 δλον τον ζήλον καί την προθυμίαν. ’ Εχρησίμευσε δε κατ’ 
εξοχήν κατ’ εκείνας δε τάς δείνας περιστάσεις τής Δυτικής 'Ελλάδος εις την

Είκ. 4. Το πιστοποιητικό τοϋ 5Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 
γιά τον Γεώργιο Λέλη

άνταπόκρισιν μετά τής Σεβαστής Δ ιοικήσεως καί εις πολλάς αλλας δημοσί(ας) 
νπηρεσί(ας) με κόπους καί κινδύνους καί έξοδα, δλα δε ταϋτα έκαμε χωρίς ά- 
μοιβήν. Μετά ταϋτα δέ, άκολουθήσας μετ’ εμοϋ εις Πελοπόννησον, δεν εφάνη 
όλιγώτερον πρόθυμ(ος) εις δποιανδήποτε δημοσίαν υπηρεσίαν, καί μετά την 
ενταύθα αφιξίν μου δεν έλειψε να σταθή χρήσιμ(ος) εις το να δουλεύη με προ
θυμίαν καί πίστιν το κοινόν. "Οθεν δίδεται αύτω το παρόν επίσημον έγγραφον 
εις ένδειξιν των πιστών του εκδουλεύσεων.

Την: 28: Δεκεμβρί(ου) 1824.

èv Μισολογγίω
Α. Μαυροκορδάτος.
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6. Άνδρέας Μανρογιάννης, άπό τά Ψαρά, υποπλοίαρχος, 2ης τάξεως.
Στήν αίτηση (14.5.1865) τής χήρας του Μάρως γράφεται μεταξύ άλλων 

ότι: «Δίς άπεστάλη υπό τής Κοινότητος εις τον 'Όλυμπον, όπως έπαναστα- 
τήση τούς εκεί "Ελληνας τον 7/βριον τού 1823» καί ύστερα κατέπλευσε στην 
Εύβοια. Τό συνιδιόκτητο πλοίο διεύθυνε ό άδελφός του Νικόλαος.

ΕΙκ. 5. Συστατική επιστολή τού Δη μητριόν 'Υψηλάντη 
για τον αγωνιστή Σπόρο Μωραΐτη, 

δπου ή υπογραφή καί ή άτομική σφραγίδα του

Οί πρόκριτοι τού νησιού βεβαιώνουν ότι είχε συνεταιρικό πλοίο μέ τόν 
αδελφό του Νικόλαο, ενώ άπό άλλη αίτηση τής γυναίκας του (11.11.1846) 
μαθαίνομε ότι τό πλοίο ήταν βρίκι καί ονομαζόταν «Ό άγιος Νικόλαος».

7. Κωνσταντίνος Μανρογιάννης, άπό τά Ψαρά, υποπλοίαρχος 2ης τά
ξεως.

ΤΗταν άδελφός τού Άνδρέα καί τού Νικολάου, πού ήταν καί ιδιοκτήτης 
τού πλοίου, όπως βεβαιώνει (πιστοποιητικό 1.190/27.4.1865) ό ναύαρχος ’Α
πόστολος ’Αποστολής, ό όποιος πιστοποιεί ακόμα ότι έλαβε μέρος «... καί 
εις τόν άποκλεισμόν των παραλίων Μακεδονίας καί Θράκης καί τόν Φε
βρουάριον έπιόντος έτους (=1822), όπου προσβληθείς υπό όξυτάτης άσθε- 
νείας, έπανήλθεν είς Ψαρά καί άπεβίωσεν».

8. Δημήτριος Κωνσταντίνου ή Μόκας, ύπαξιωματικός 2ης τάξεως.
'Ελαβε (1844) άργυροϋν μετάλλιο.
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Ή γυναίκα του Κρυστάλλω ήταν κάτοικος τής ’Αταλάντης καί ζητούσε 
οικονομική ενίσχυση. Το αίτημά της στήριζε σέ πιστοποιητικό (α/α 354, 
’Αταλάντη, 2.5.1840) τεσσάρων άξιωματικών (δύο ταγματαρχών καί δύο λο
χαγών), οί όποιοι βεβαίωναν τά έξης:

«Οί ύπογεγραμμένοι πιστοποιοΰμεν, εν συνειδήσει, ότι ό Δημήτριος 
Κωνσταντίνου, όστις καί μετά ταυτα Δημήτριος Μέκκας κληθείς, άμα έξερ- 
ράγη ή έπανάστασις κατά τήν Μακεδονίαν, υπέρ τής άνεξαρτησίας τοϋ Έλ. 
Έθνους, ελαβε τά όπλα καί έτέλει υπό τήν οδηγίαν τοϋ κολονέλου Σιάλα 
καί τοϋ Διαμαντή ’Ολυμπίου, παρευρέθη εις τάς διαφόρους μάχας κατά τήν 
Μακεδονίαν καί ’Όλυμπον...», όπως καί στήν Εύβοια, στις διαταγές τοϋ 
Γέρο Καρατάσου, στήν Πλάκα κ.λ. ΤΗταν ανδρείος καί υπάκουος. ’Ονο
μάστηκε είκοσιπένταρχος, όταν σχηματίστηκαν οί χιλιαρχίες καί ήταν στά 
Μέγαρα. ’Ακόμα, βεβαιώνεται ότι ξόδεψε τήν πατρική καί τήν προσωπική 
περιουσία του γιά τις άνάγκες τοϋ άγώνα.

9. Ευάγγελος Μητρόπουλος, άπό τήν Πρεμετή τής ’Ηπείρου.
Σέ τρία πιστοποιητικά τοϋ 1843-1844 βεβαιώνεται ότι πολέμησε στή 

Μυτιλήνη, αλλά καί στήν Κασσάνδρα, μέ αρχηγό τόν Έμμ. Παπά («Μα- 
νωλιόν Σέρας, Σέραλη»), στις οδηγίες τοϋ θείου του Μέλιου, όπως καί στήν 
Εύβοια καί στό Βρυσάκι.

10. Άνδρέας Νεροϋτζος, άπό τά Ψαρά, πυροβολιστής.

’Από πιστοποιητικό (άριθ. 2.685, Σύρος, 8.5.1865) των Γ. Βελέντζα, 
Γεωργ. Ν. Γιάνναρη, Κ. Γιαννίτζη καί Δ. Ν. Άράπη μαθαίνομε ότι ήταν τό
τε 70 χρόνων καί ότι «... παρευρέθη μέ τό πλοΐον τοϋ Γεωργίου Χ(ατζ)ή Μι- 
κέ ύποπλοιαρχοϋντος τοϋ υποφαινομένου, εις ...τήν εκστρατείαν Όλύμπου 
ώς πυροβολιστής...».

11. ’Ιωάννης Νίκον ή Τζάμης, άπό τά Τρίκαλα Θεσσαλίας, στρατιώτης.
Ή χήρα του ’Ασημίνα όπέβαλε αίτηση (’Αταλάντη, 1.4.1865), στήν

όποια γράφει:
«Ό σύζυγος τής ύποφαινομένης ’Ιωάννης Νίκου, άμα έξερράγη εν Μα

κεδονία ή έπανάστασις, ήκολούθησε τόν άρχηγόν Καρατάσον καί παρευρέθη 
εις όλας τάς ύπ’ αύτοϋ γενομένας μάχας, καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ άγώνος.

Εις τάς χιλιαρχίας, κατετάχθη εις τήν τοϋ Καρατάσου».
Υπέβαλε, ακόμα, καί πιστοποιητικό (άριθ. 15.140, τής 8.4.1865) τών 

λοχαγών Μ. Έμμ. Βέροιου καί ’Αθανασίου Χαλκιώτη, στό όποιο βεβαιώνε
ται ότι:

«... εις τά ’21 εόρέθη εις τήν μάχην Νιάουστας καί Βέροιας, μετά ταΰτα 
είς τάς μάχας Πέτρας, Ναυπλίου, Χαλκίδος, Τρικέρων, Άλατά, Σκιάθου, 
ότε έχαλάσθη ό τουρκικός στόλος, Νεοκάστρου καί Αταλάντης».
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12. Στέφανος Ξανθάκης, άπό την Άδριανούπολη, υπαξιωματικός 2ης 
τάξεως.

Γεννήθηκε το 1800. Άπό πιστοποιητικό (άριθ. 80.521) μαθαίνομε δτι 
πολέμησε καί στο Μεσολόγγι σαν στρατιώτης καί κατέληξε θυρωρός (1849) 
τής Ελληνικής Πρεσβείας τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου υπηρετούσε 
συνέχεια.

Στον φάκελό του ύπάρχει καί τό έξής πιστοποιητικό (άριθ. 8.119/8.052, 
’Αθήνα, 5.1.1845) των Διαμαντή Νικολάου ’Ολυμπίου καί Δ. Τσάμη Καρα- 
τάσου, μέ θεώρηση (21.7.1865) του έμπορικου γραμματέα τής Ελληνικής 
Πρεσβείας τής Κωνσταντινουπόλεως:

Πιστοποιείται δτι
Ό εξ Άνδριανουπόλεως Στέφανος Ξανθάκης, έλθών εις ’Όλυμπον, περί 

τάς άρχάς τοϋ 1822 έτους, παρευρέθη και επολέμησε μετ’ εμού εις δλας τάς 
κατά την εποχήν εκείνην συγκροτηθείσας μετά των Τούρκων μάχας καί επο- 
λέμησεν άνδρείως εις την φρικώδη εκείνην μάχην τής Καστανιάς, εις εκείνην 
τοϋ ’Ελευθεροχωρίου, ώς καί εις εκείνην τής Μηλέας, εις το διάστημα τών ο
ποίων ’έδειξε πάντοτε ζήλον καί γενναιότητα, φέρων συν τούτοις εύπείθειαν 
εις τούς άνωτέρους του, καί άπέχων πάσης στρατιωτικής καταχρήσεως. Κρί- 
ναντες δθεν χρέος μας, τώ δίδομεν την παρούσαν μας ειλικρινή άπόδειξιν, διά 
να τω χρησιμεύση άνηκόντως, καί ύποσημειούμεθα.

13. Μιχαήλ Οικονόμου, υπαξιωματικός 2ης τάξεως.
Ή χήρα του Μαρούσα καί ό ιερέας γιός τους Θεόδωρος υπέβαλαν τήν 

έξής αίτηση (Αεωνίδι Κυνουρίας, 18.6.1865), πού παρουσιάζει ενδιαφέρον:
Προς τήν επί τών άμοιβών τών άγωνισαμένων καί θυσιασάντων εν τώ 

'Ιερώ άγώνι Σ. ’Επιτροπήν !
’Απ’ ένθερμον έρωτα προς τήν ανεξαρτησίαν τής κοινής ημών πατρίδος 

κινούμενος καί ο σύζυγος τής ύποφαινομένης χήρας Μιχαήλ Οικονόμου, δτε 
κατά το 1821 ήκουσε τήν φωνήν τής άναξιοπαθούσης πατρίδος μας, μολονότι 
διέτριβε τότε εις Ευρώπην, μόλον τοϋτο αυθωρεί, μετά καί άλλων ομογενών 
δραξάμενος τα όπλα άφίχθη εις τήν πολιορκίαν τής Τριπόλεως, εις τήν αλω- 
σιν τής οποίας ούκ ολίγον συνετέλεσεν, έίδήμων ών τοϋ πυροβολικού.

Τήν περί τα πολεμικά τοϋ άτυχους συζύγου μου εμπειρίαν ίδών ό αοίδι
μος Δ. 'Υψηλάντης προεβίβασεν αυτόν χιλίαρχον, δώσας εις αυτόν διαταγάς, 
όπως, άπελθών μετά τοϋ ύπασπιστοϋ του Γρηγορίου Σάλλα, εις τάς περί τον 
’Όλυμπον χώρας διεγείρη αυτάς εις επανάστασιν.

’Έκτοτε, διατριβών εις τήν Στερεόν 'Ελλάδα μέχρι τοϋ 1823 δεν έλειψε 
παρευρισκόμένος εις άπάσας τάς κατά τοϋ εχθρού σνναπτομένας μάχας καί
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μαχόμένος γενναίως κατ’ αυτών. ’Επεμαρτυρεί δε ταντα ό μέχρι τίνος επι
ζών έτι καπεταν Διαμαντής, ό εξ Όλυμπον.

Σκοτώθηκε στην Υπάτη, σάν πυροβολιστής.
14. Κνριαζής Πανταζής Μιντζελιώτης, υποπλοίαρχος 1ης τάξεως.
Πρόκειται γιά αγωνιστή, πού βοήθησε πολύ στον αγώνα καί ό φάκελός 

του περιέχει αξιοσημείωτα καί άξιόπιστα πιστοποιητικά, από τά όποια προ
κύπτουν νέα καί άγνωστα στοιχεία γιά τήν επανάσταση του Όλύμπου καί 
γιά τήν προσπάθεια τής Κεντρικής Διοικήσεως νά βοηθήσει τό κίνημα, αλλά 
τούτο εγινε με μεγάλη καθυστέρηση καί συνεπώς χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι:

α'. Στό άριθ. 398 «αποδεικτικό» (’Αθήνα, 1.4.1842) υπογράφουν τά μέ
λη «τής κατά ’Ανατολικήν Ελλάδα Διοικήσεως, ό "Αρειος Πάγος» καί άνα- 
φέρονται τά έξής:

ΟΙ υποφαινόμενοι μέλη τής κατά τήν ’Ανατολικήν 'Ελλάδα Δ ιοικήσε- 
ως ό ’Άρειος Πάγος, κατά το 1822 έτος επιβιβασθέντες εκ Σκοπέλου εις το Ιδιό
κτητον πλοΐον (Ιμβρίκι) του κυρίου Κνργιατζή Πανταζή Μιντζελιώτου, όμον 
με τα λοιπά μέλη τοϋ Άρείου Πάγου μετέβημεν ε’ις Λιθάδα τής Εύβοιας.

Καθ’ δλον τον διάπλουν μας και κατά τήν διάρκειαν τής διαμονής αυτόν 
μετά τοϋ πλοίου του υπό τάς διαταγάς τοϋ Άρ(είον) Πάγον καθώς και κατά 
τήν εκεΐθεν εις ’Όλυμπον προς μεταφοράν στρατευμάτων, μ è τήν ενίσχυΰιν 
(άπό άμοιβαίων ελληνικών στρατευμάτων) διετήρει τά πλοΐον του, το πλή
ρωμα αύτοϋ σννιστάμενον εις δέκα εξ ναύτας, και τά άπαιτούμενα πολεμοφό
δια ’ιδίαις δαπάναις, δεικνύων πάντοτε σπάνιάν φιλογένειαν καί πραγματικήν 
εύπείθειαν ε’ις τάς διαταγάς τοϋ Άρείου Πάγου και διηύθυνεν αυτοπροσώπως 
τά πλοΐον εις τά οποίον έφερε καί αυτούς τους δύο υιούς τον ό εις ήδη επιζεϊ 
ε’ις πενίαν. "Οθεν, ε’ις ενδειξιν των εκδουλεύσεων προς τά έθνος τοϋ ήδη πεπν- 
ρωμένου τους οφθαλμούς γηραιοϋ τούτου άγωνιστοϋ, στερουμένου τών προς 
τά ζήν κατά τά γήρας του άναγκαίων δίδεται προς αυτόν τά παρόν κατ’ αϊτη- 
σίν του.

’Αττικής Νεόφυτος
Δ. Μανσόλας
Νικόλαος ΑΙνιάν ( ;)
Κ. Τασσϊκος
Άδάμ Δούκας.

β'. Σέ «μαρτυρικό» μέ άριθ. 398 γράφονται τά πιό κάτω:
’Επειδή ή ύπερτάτη Βουλή μοί είχε στείλει εις ’Όλυμπον δι αναγκαί

ας υποθέσεις, φθάσας εις Σκιάθον έμαθον ότι τά περιγιάλια τοϋ Όλύμπου εί
ναι όλα εις τάς χεΐρας τοϋ εχθρόν. Διά νά ακολουθήσω λοιπόν τήν διάβασίν 
μου βεβαίαν, καί νά ή μπορέσω νά ανοίξω μεν μίαν συγκοινωνίαν μετά τών κα-
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πεταναίων ήτον ανάγκη να υπάγω με παρτίδα μεγάλην άρματωμένην, ύπε- 
χρέωσα μερικός παρτίδας καπετανέων να με ακολουθήσουν, οι όποιοι έστά- 
θησαν πρόθυμοι, άκολουθήσαντές με μέ τά καράβια των καί με ίδιά των έξο
δα. "Ενας εξ αυτών εστάθη καί ό παρών καπετάν Κυριαζής ΙΙανταζής Μιν- 
τζελιώτης με το καράβιόν του καί με μίαν σκαμπαβίαν του, εχων μαζί του 30 
ανθρώπους, ό οποίος εστάθη προθυμότατος εις τά προς την πατρίδα χρέη καί 
με ήκολούθησεν άπό τάς 8 ’Απριλί(ου) έως εις τη 30ή. Εις αυτό το διάστημα 
εφάνη άξιος καί επάσχιζε να γίνη ωφέλιμος με κάθε του επιμέλειαν. "Οθεν, 
διά πάσας τάς εκδουλεύσεις του φιλογενονς καπετάνου, τοϋ μένω καί εγώ ύ- 
πόχρεως καί το γένος.

1822, ’Απριλίου 30 Σκιάθος
Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Σέ άλλο αντίγραφο γράφεται οτι ή χωρητικότητα του πλοίου του ήταν 
4.000 «κοίλων».

γ'. Σέ (μέ άριθ. 398) πιστοποιητικό γράφονται τά έξης:
Δ ηλοποιεΐται διά τοϋ παρόντος δτι ό Κυριαζής Πανταζής Μαντζελιώ- 

της, καραβοκύρης, τρεις μήνας με ήκολούθησεν άμισθωτί με το πλοϊον του 
καί συντρόφους. Έζήτησε λοιπόν το παρόν εμμάρτυρον καί τω εδόθη, Iva έχη 
εις καιρόν ελευθερίας λόγον νά ζητή το δίκαιόν του παρά των επιστατών, Προ
έδρων καί άρχηγών του, δεκτός ώς καλός πατριώτης. Διό καί ύποφαίνομαι τή 
σφραγιδι μου.

Την 29 Αύγουστου 1822 εν τή Σκιάθφ
'Ο ’Αρχηγός
Διαμαντής Νικολάου
'Ο Γραμματεύς Ίω. Κωνσταντινιάδης.

δ. Σέ «Καταγραφή εξόδων» του διαβάζομε καί τά πιό κάτω (διορθώθη
καν τά ορθογραφικά λάθη):

’Από 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 1822, δπου εμβαρκάρησα τόν Νικό
λαον Παπαδόπουλον απεσταλμένος άπό την ’Εθνικήν Βουλήν, καθώς διαλαμ
βάνει καί τό αποδεικτικόν, μισθοί διά τριάντα ανθρώπους, καράβι καί σκαμ
παβία επλήρωσα τάλληρα 150.

Κουμπάνιες καί πολεμοφόδια εις τό αυτό ταξίδι δπου έπήγα εις τόν κόρ
φον τής Θεσσαλονίκης τάλληρα 130.

Άπό Μαΐου μέχρι Ιουνίου 3 εμβαρκάρισα τόν Άρειον Πάγον άπό Σκό
πελον καί τόν έπήγα εις Λιθάδα, μισθοί των ανθρώπων 16 προς τάλληρα 5 τόν 
καθένα τάλληρα 80.

Κουμπάνιες καί πολεμοφόδια εις αυτό τό ταξίδι εξώδευσα τάλληρα 93.
Άπό 29 ’Ιουνίου έως 27 Αύγούστου μέ εμβάρκαρεν ο Άρειος Πάγος τόν
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κον Δ ιαμαντήν Νικόλαον, διά να πηγαίνωμεν είς τον ’Όλυμπον, εξώδευσα εις 
τροφός καί πολεμοφόδια καί μισθούς των ανθρώπων διά μήνας τρεις τάλληρα 
462.

Τέλος, άναφέρεται καί το ταξίδι του στά Ψαρά (23.2.1824).
15. Ραζής Χρύσανθος, άπό την Κεφαλλονιά, ιερομόναχος, αξιωματικός 

3ης τάξεως.
Στον φάκελό του περιέχονται αξιόλογα έγγραφα. Τά καταχωρώ, μια καί 

δεν τά βρήκα δημοσιευμένα καί σχετίζονται καί μέ την επανάσταση του 
Όλύμπου:

α'. Γράμμα του "Ανθιμου Γαζή, πού τό έστειλε (9.5.1821) άπό τό στρα
τόπεδο του «Γόλου» (= Βόλου), προς τούς Υδραίους, όπου γράφονται καί 
τά έξης:

«... Οί τής Όσσας έγκάτοικοι καί τοϋ Όλύμπου κινούνται καί αυτοί 
σήμερον τά μέρη τού 'Αρμυρού έκινήθησαν έχθές... νά πολιορκήσωσι τό 
Ζητούνι... ή Λάρισσα... σήμερον έμάθαμεν ότι έκινήθησαν καί τά πέριξ 
Θεσσαλονίκης...».

Μέ τούτο απαντούσε σέ επιστολή τους τής 29.4.1821.
β'. Έγγραφο των προκρίτων τής Ύδρας προς τούς μοναχούς τού 'Αγίου 

Όρους, πού αρχίζει:
«Πανοσιώτατοι ήγούμενοι καί μοναχοί των έν 'Αγίφ Όρει μοναστήρίων
Ή φιλογενεστάτη Πατρίς μας, βλέπουσα τήν γενικήν ζήτησιν των ό- 

μοπίστων».
Καί τελειώνει:
«Παρακαλοΰμεν νά μάς ειδοποιείτε περί των κατορθωμάτων σας», χω

ρίς νά άναφέρεται ή ήμερομηνία τής συντάξεώς του καί ούτε υπάρχουν ύπο- 
γραφές.

Υπάρχει όμως καί ή έξής άξιόλογη σημείωση ένός Χρύσανθου (;), ή 
όποια δημοσιεύεται όπως έχει:

«Διά τού παρόντος ένθουσιάσθησαν καί ώπλίσθησαν δύο χιλιάδες μο
ναχοί, ο'ίτινες καταβαίνοντες έπολιόρκησαν τήν Θεσσαλονίκην, κόψαντες 
παρευθύς τά νερά- οί δέ Τούρκοι άπελπισθέντες υποχρέωσαν διά τής βίας 
τούς Εβραίους νά μαχήσουν μέ τούς μοναχούς, καί έγινεν ή πόλις άνω κάτω».

16. Γρηγόριος Σάλλας, άπό τήν Πάρο, άξιωματικός 4ης τάξεως, χιλίαρχος.
Στον φάκελο τού αρχηγού τής εκστρατείας τού Όλύμπου1 υπάρχουν τά

έξής έγγραφα:

1. Γιά τόν Γρηγόριο Σάλα ή Σάλλα βλ. Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 
16 κ.έ., 25 κ.έ., 43 κ.έ. καί 49-51, όπου βιβλιογραφία καί κριτική τής συμπεριφοράς, τών 
πράξεων καί τών παραλείψεών του.



α'. ’Αναφορά (’Αθήνα, 7.4.1866) τής Μαριγιώς, χήρας ΓρηγορίουΣάλλα, 
κατοίκου ’Αθηνών, όπου αναγράφονται καί τα πιο κάτω: «Ή ύποφαινομένη 
δυστυχής χήρα του μακαρίτου Γρηγορίου Σάλλα, καταγομένου εκ τής νήσου 
Πάρου καί φονευθέντος κατά το 1827». Ύστερα άναφέρεται εϊς διπλώματα 
τοϋ Σεπτεμβρίου καί τοϋ ’Οκτωβρίου του 1821, πού τά επίσημα πρωτότυπό 
τους τά κρατούσε ή ίδια καί συνεχίζει: «... διά δε τοϋ έτέρου διορίζεται αρχι
στράτηγος τής Μακεδονίας, όπου μεταβάς κατά τό 1822 άνεζωπύρωσεν εις 
εκείνα τά μέρη τήν έπανάστασιν. Άποτυχούσης τής εκστρατείας εκείνης, 
πολλά ό σύζυγός μου ύποστάς καί διακινδυνεύσας, έπανήλθεν εις Πελοπόν
νησον».

Κατόπιν γράφει ότι μετά τόν θάνατο τού άντρα της πέθαναν καί τά 
δύο παιδιά τους, άπό τά όποια τό ενα ήταν αγόρι καί τό άλλο κορίτσι. ’Α
κόμα άναφέρει ότι ήταν χιλίαρχος καί υπασπιστής τού Δημητρίου Ύψη- 
λάντη καί αρχιστράτηγος τής Μακεδονίας. Ακολούθησε τόν Ύψηλάντη 
στήν Τρίπολη, στήν Κόρινθο, στό "Αργος, στήν 'Αγία Μαρίνα καί αλλού.

βλ Υπέβαλε καί δεύτερη αίτηση (’Αθήνα, 5.9.1871), όπου προσθέτει ότι 
ό άνδρας της σκοτώθηκε σέ μάχη στό Λεωνίδι καί συνεχίζει: «Δέν υπολεί
πομαι δέ νά φανερώσω ότι ό σύζυγός μου Γρηγόριος Σάλλας, γεννηθείς έν 
Πάρω, διετέλει εϊς Ρωσσίαν, ότε ήλθεν εις τήν Ελλάδα μαζί μέ τόν αείμνη
στον Ύψηλάντην. Εϊχομεν περιουσίαν εν Σμύρνη, έκ προικός μου, τήν ο
ποίαν οί Τούρκοι, ενεκα τού συζύγου μου, εδήμευσαν», μέ συνέπεια νά δυ
στυχεί ή ίδια. Στή δεύτερη αίτησή της γράφει ότι άπέκτησαν (μονάχα) ενα 
κορίτσι.

y'. Υπάρχουν άκόμα δύο αντίγραφα τής πιό κάτω επιστολής τού Δ. 
Ύψηλάντη, μέ τήν όποια τοϋ γίνεται γνωστό ότι προάγεται σέ χιλίαρχο:

'IIμέτερε νπασπιστά κύριε Γρηγόριε Σάλλα,
Δ ιά τήν σταθερότητα καί πίστιν των εις το γένος διαφόρων δουλεύσεων, 

καί διά την φρόνησιν και ανδρείαν, την οποίαν Εδειξες εις δλας τάς μάχας τής 
πολιορκίας τής Τριπολιτζάς, σε προβιβάζομεν εις τον βαθμόν τον χιλιάρχου, 
βέβαιοι οντες δτι θέλεις φιλοτιμηθή νά κάμης και εις τό εξής έργα πρέποντα 
εις τον βαθμόν τούτον καί αξία τής κοινής τοϋ Γένονς και τής ιδιαιτέρας τιμής 
ημών.

Προς τον υπασπιστήν χιλίαρχον
κύριον Γρηγόριον Σάλλαν
Έν ”Αργεί τή 22 Νοεμβρίου 1821
Δημήτριος Ύψηλάντης
Πληρεξούσιος τοϋ Γενικού Επιτρόπου.

Τέλος, άς σημειωθεί ότι στό «Άρχεΐον των ’Αγωνιστών» ύπάρχουν φά
κελοι καί γι’ άλλους τρεις αγωνιστές μέ τό ίδιο επίθετο (πού γράφεται όμως
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στις περιπτώσεις αυτές μέ ένα λ: «Σάλας»). Συγκεκριμένα, τοϋτοι ήσαν: Ό 
Άνδρέας καί ό «Μήτζος», στρατιώτες, άπό τή Σιβίστα Μεσολογγίου καί ό 
Σταύρος Γεωργίου ή Σάλας, ύπαξιωματικός, άπό τό Άργος.

17. Δημήτριος Τζήνος, άξιωματικός 4ης-6ης τάξεως.
Γνωρίζαμε ήδη δτι τούτος πολέμησε στον Όλυμπο καί τό έπίθετό του 

τό ξέραμε μέ τή γραφή Τζΐνος1 * *.
α'. Ή γυναίκα του Ελένη σέ αίτησή της (’Αθήνα, 16.5.1865) προβάλλει 

χρηματικές άξιώσεις, γράφοντας ότι ό άντρας της είχε τον βαθμό του ταγ
ματάρχη.

β. Σώθηκε (στο πρωτότυπό του) τό πιό κάτω πιστοποιητικό:
Άρ. 8017.
'Ελληνική πολιτεία
'Η επί τής οικονομίας
Γραμματεία
Δ ηλοποιεί

"Οτι κατά τό άπό άρ. 722 διάταγμα τής Κνβερνήσεως, δι ού επικνρονν- 
ται οί μέχρι τής 28 Μάρτιον λογαριασμοί τοϋ κατά τα Μέγαρα Έκτ. Άστυ- 
νόμον Κ. Δ. Τζήνου, οφείλονται αυτω εις εξόφλησιν των προκειμένων λογ/- 
αμών φοίνικες χίλιοι εξήκοντα πέντε καί λεπτά εΐκοσιν. 5Αρ. 1065: 20, άντι 
των όποιων τω δίδεται τό παρόν καί θέλει είσθαι δεκτόν αντί μετρητών παρά 
τοϋ Ταμείου εις πάσαν πληρωμήν.

5Εν Ναυπλίω την 3 ’Ιανουάριου 1833.
'Ο Γραμματεύς
Α. Μαυροκορδάτος.

18. ’Αποστολής ’Ιωάννου Τζίρος, άπό τήν Άρτα, στρατιώτης.

Οί «πατριώται» Άγγελής Γάτζος καί Κώστας Χορμόβας (άριθμ. 12.605, 
Ναύπλιο, 8-6-1834) βεβαιώνουν (σέ ένικό άριθμό) ότι: «Ό υποφαινόμενος 
πιστοποιώ, ότι ό Απόστολος Τζίρος Άρτινός, έχρημάτισεν υπό τήν οδη
γίαν μου στρατιώτης κατά τό 1822, όπου ελάβομεν τά όπλα είς "Ολυμπον 
κατά τών εχθρών. Παρευρέθη είς όλας έκείνας τάς μάχας καί είς τήν τε- 
λευταίαν είς Νιάουσταν. Άφου ήλθαμεν είς Άγραφα, έκινήθημεν πάλιν 
κατά τών εχθρών, καθώς καί είς Πλάκα καί είς Πέτα...».

19. Γιάννης Μορής, άπό τά Τρίκερα, πλοίαρχος.
Στό «Άρχεΐον Φιλήμονος» τής Εθνικής Βιβλιοθήκης σώθηκε (άριθ.

1. Βλ. γιά τοΟτον Γ. X. X ι ο ν ί δ η, Ή έκστρατεία, δ.π., σ. 11.27, 32,36, 40, 43
καί 54-55. Βλ. καί στοΰ Γιάννη Κολιόπουλου, δ.π., σ. 17, 51,56 106, 123 καί
349.
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7.136 καί 3.484Α, σημειωμένος μέ μολύβι) τό πιο κάτω υποσχετικό συμφω
νητικό ένοικιάσεως πλοίου γιά τήν εκστρατεία του Όλύμπου:

Διά τοϋ παρόντος δηλοποιώ ο νποκάτωθι γεγραμμένος δτι, κινούμενος 
υπό ζήλον πίστεως τε καί πατρίδος αρμάτωσα το πλοΐον μου με: 32 τριάντα 
δύο ανθρώπους', καί πηγαίνω εις ’Όλυμπον διά νά δουλεύαω μετά την συμφω
νίαν όποϋ ήθελα κάμει με τούς ’Ολύμπιους, υπόσχομαι δε νά μη φέρω ούδε- 
μίαν βλάβην εις τους ομογενείς μου αδελφούς, νά σέβωμαι καί τάς ούδετέρας 
σημαίας, πλήν με έρευναν. Ταντα υπόσχομαι καί υπέγραψα ίδιοχείρως, iva 
σώζηται το παρόν Αποδεικτικόν εις τον Σεβαστόν ’Άρειον Πάγον.

1822, ’Απριλίου 11, εκ Αιθάδος της Εύβοιας.
Καπετάν Γιάννης Μορής, Τρικεριώτης, υπόσχομαι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΗΜΟΝΑ

Στό «Άρχεΐον Φιλήμονος», τοϋ Τμήματος χειρογράφων τής ’Εθνικής 
Βιβλιοθήκης των ’Αθηνών, υπάρχουν πολλά καί ένδιαφέροντα έγγραφα.

Διαλέγω παρά κάτω όσα σχετίζονται μέ τήν έπανάσταση τοϋ 1821-1822 
στή Μακεδονία καί δέν τά βρήκα δημοσιευμένα:

α'. ’Επιστολή τοϋ Θ. Νέγρη προς τον Π. Άναγνωστόπουλο (α/α, 7.137/ 
3.485) άπό τήν Κόρινθο, τής 12.4.1822, όπου γράφονται τά έξής:

’Αγαπητέ αδελφέ,
’Έλαβον προ ημερών έγγραφόν Σας, περιεκτικόν τριών εφημερίδων καί 

ειδήσεων περί τοϋ κατά Θεσσαλίας πολέμου. 'Ο γραμματοκομιστής, με εϊπεν 
δτι έρχεται νά λάβη τήν άπόκρισιν άλλα δεν εφάνη αχρι τοϋδε.

Χαίρω μεγάλως, άδελφέ, φανταζόμενος τάς καρποφόρους πεδιάδας τής 
ενδόξου Θεσσαλίας μέλος τής πτωχούς μας 'Ελλάδος, το όποιον τούτο δεν εί
ναι δύσκολον μετά τον εξοπλισμόν τών ’Ολυμπίων, αν ό εντεύθεν στρατός κα- 
τορθώση πρώτον νά κερδήση τήν Φούρκαν καί εξακολούθηση έπειτα με τήν 
όποιαν φέρεται επί τού παρόντος ζέσιν...

β'. Ίωάννου Βασιλειάδον Βυζαντίου (= Ίωάννου Φιλήμονος;) άριθ. 
8.616 καί 9.102-9.103.

Τίτλος: «Αί προκαταρκτικοί αίτίαι τής έπιδρομής καί τής εισβολής 
τοϋ έχθροϋ εις τήν Πελοπόννησον», Πελοπόννησος, Νοέμβριος 1822.

Φύλλ. 9α-β, σημ. β άπό τό φύλλ. 8β. Στις 14.3.1822, άπό τό Δίστομο, ό 
Δημ. Ύψηλάντης καλοϋσε τούς καπεταναίους νά συγκεντρωθοΰν στή Γραβιά.

Φύλλ. 9β, σημ. άπό τό φύλλ. 9α:
«ή κυρίευσις τοϋ Ζητουνίου θέλει καταστήση άφοβον εις τό έξής τά 

μέρη ταϋτα τής Ελλάδος. Θέλει σηκώση τούς Όλυμπίους καί θέλει μάς 
άνοιξη διά τά έμπρός τό πλέον ένδοξον στάδιον...».
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γ\ Ίωάννου Βασιλειάδου Βυζαντίου (= Ίωάννου Φιλήμονος).
«Συνοπτική έκθεσις περί των αίτιων τής διαλυθείσης έλληνικής διοι- 

κήσεως τής Αης περιόδου.
Έκ Τριπολιτσάς, τήν20 Ιουλίου 1823 καί 3ον (έτος) τής Ανεξαρτησίας»
Στήν 5η σελίδα γράφονται τά έξής γιά τις συνέπειες τής διαμάχης με

ταξύ Φαναριωτών, Μαυροκορδάτου, Νέγρη καί τού ’Εκτελεστικού:
«Συγχρόνως εμποδίζουν καί τήν εύτυχή εκβασιν τού Όλύμπου, έπειδή 

έσηκώθη τότε είς τά άρματα διά τού Ύψηλάντου τήν έμποδίζουσιν, έπι- 
στρέψαντες όπίσω τά δύο Ψαριανά καράβια, φέροντα τήν πολεμικήν ύλην 
καί τούτο πάλιν διατί; διά νά μή δοξασθή ό Ύψηλάντης, ώς ενεργός φαινό- 
μενος τής ελευθερίας των Θεσσαλών, καί ένδυναμωθή, εύρεθείς επί τήν κε
φαλήν τοσούτων δυνάμεων. Καί ή κοινή πρόοδος; "Ας έμποδισθή! Τοιαύται 
παράλογοι υπόνοιαι τούς καταδυναστεύουν, χωρίς ποσώς νά εμβλάψωσιν 
εις τόν πατριωτισμόν καί τήν ειλικρίνειαν τού άνδρός, καί τούς αγώνας καί 
τούς κινδύνους όπου ύπέμενεν, άποβλέπων είς μόνην τήν κοινήν άνόρθωσιν 
καί ευδαιμονίαν».

Επιτίθεται εναντίον τών Πελοποννησίων καί τής Κεντρικής Διοική- 
σεως (Άρείου Πάγου).

Στήν 9η σελίδα σημειώνονται: «"Εν τμήμα τής Κεντρικής Διοικήσεως 
έγκατεστάθη είς Εύβοιαν ... όθεν διέφθειρε σκάνδαλα, διενήργει φατρίας 
καί έσφετερίζετο παρανόμως τά κοινά τής νήσου, ύπερασπιζόμενον άπό τόν 
Διαμαντήν Νικολάου Όλύμπιον, τόν όποιον ώνόμασαν καί στρατηγόν Εύ
βοιας, χωρίς ποσώς νά άγωνισθή είς τό εθνικόν στάδιον καί νά δειχθή καθα
ρά ό ειλικρινής πατριωτισμός του καί ή ελληνική γενναιότης του...».

δ'. Έγγραφο (372/30.3.1842, πού ύστερα άριθμήθηκε μέ τούς άριθμούς 
8.794/5.143, πρβλ. καί 8.793/5.142) τού διοικητοΰ τής Θήρας προς τή Γραμ
ματεία (Υπουργείο) τών Εκκλησιαστικών γιά τόν περιβόητο Θ. Καΐρη, 
όπου (φύλλ. 2α) γράφονται καί τά έξής, γιά τή γνωστή μας συμμετοχή του 
στήν επανάσταση τού Όλύμπου1.

«... ότε ό Διδάσκαλος ήτον ενθους, τώ ένέπνεε τόν θειον τής ελευθερίας 
έρωτα, πείθων αύτόν μάλλον είς τόν ένδοξον θάνατον ή τήν επάρατον δου
λείαν. Καί ό τοσούτου ενθουσιασμού έμπλεως ήτον Έλλην, μεταβαίνων 
κατά τό 1821 άπό τήν Πελοπόννησον είς τόν Όλυμπον, ένθουσιάζει καί 
αύτόν τόν ίδιον, καί διατρέχει τάς ύπερηφάνους κορυφάς καί κοιλάδας τών 
όρέων του, γυμνός καί άνυπόδητος, καθ’ έξάμηνον όλόκληρον...».

Τέλος, έξυμνεΐ τόν Καΐρη, πού ήταν πιά γέροντας.

1. Βλ. Γ. X. X ι ο V ί δ η, ο.π., σ. 7, 9, 11, 19, 26-28, 31-32, 34, 38, 40 καί 47.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ :
Ή πιο πάνω μελέτη μου1 παραδόθηκε για δημοσίευση στις 15.9.1979. 

'Όταν είχε ήδη στοιχειοθετηθεΐ, κυκλοφόρησε ό 12ος τόμος του περιοδικού 
«Θεσσαλικά Χρονικά» (1977-1979), όπου δημοσιεύεται ή έργασία του Ν. 
Κ. Γιαννούλη, Θεσσαλοί άγωνιστές του 1821, άρχειακό υλικό, ’Α
θήνα 1979, σ. 303, όπου άφιερώνεται τό τέταρτο (IV) κεφάλαιο σέ έβδομήν- 
τα άγωνιστές τοϋ Όλύμπου (βλ. ιδιαίτερα τις σ. 136-186), πού γράφτηκε μέ 
βάση καί τά στοιχεία τοϋ ’Αρχείου ’Αγωνιστών τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
Δέν ήταν όμως δυνατή πιά ή αναφορά μου στή μελέτη τούτη, ούτε ή ανα
διάρθρωση τής έργασίας μου, όπως, άσφαλως, γίνεται εύκολα κατανοητό.

Βέροια ΓΙΩΡΓΟΣ χ. χιονιδης

1. Θεωρώ εύχάριστη ύποχρέωσή μου, να σημειώσω καί άπό τή θέση αύτή ότι καί 
ή έργασία μου τούτη δέν θά ήταν δυνατό να γραφεί χωρίς τήν πρόθυμη βοήθεια τού 
δ. Φ. κ. Παναγ. Νικολοπούλου, Διευθυντή τού Τμήματος Χειρογράφων καί 'Ομοιότυ
πων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί χρειάστηκε πολύμηνη μελέτη τών φακέλων καί 
ή έξυπηρέτησή μου άπό τόν ίδιο προσωπικά, άφοΟ δέν ύπήρχε τότε άλλο προσωπικό, 
σό Τμήμα τούτο.



RÉSUMÉ

Georges Hionidis, Documents inédits et indications inconnues 
sur les «Kleftarmatoli» et F Insurrection (1821-22) en Macédoine et particu
lièrement en Olympe.

D’après des petitions, certificats etc., qui se gardent dans les «Archives 
des Combattants» de la Bibliothèque Nationale d’Athènes, une tentative est 
élaborée de donner de nouveaux renseignements sur deux catégories de com
battants.

Dans la première partie sont publiés des documents ou des extraits de 
documents et leur résumé sur les 25 Kleftarmatoli Macédoniens-Olympiens: 
Dimos Nikolaou ou Psarodimos d’Olympe, Kostas Nikolaou d’Olympe, A- 
thanassios Syropoulos, Giorgis Syropoulos, Ioannis (Yiannakis) Syropoulos, 
Melios Syropoulos, Anaguoslis Petsavas, Lazaious, Mitros Liakopoulos, 
Démétrius Liakopoulos, Nikolaos Liakopoulos, Vassilios Liakopoulos, Vas- 
silios Likaos, Georgios Zahilas, Ioannis Manakopoulos, Tolios Mihail ou 
Lagomitropoulos, Emmanuel et Nikolaos Molotzos, lakovos Perikleous 
d’Olympe, Ioannis Tzamis ou Tsamis, Kostas Tolios, Démos-Démétrius Chri- 
stodoulou, Triantafillos Christodoulou, Lambros Konstantinou, Georgios 
et Démétrius Kolemis et Démétrius Mitas ou Kyparissis.

Dans la deuxième partie on publie des renseignements et des documents 
pour 19 combattants et surtout des marins, qui n’étaient pas des Macédoniens, 
mais qui prirent part aux événements insurrectionnels de Macédoine et, par
ticulièrement, d’Olympe, soit: G. Didimas, M. Zades, M. Koutavos, G. Lelis, 
Io. Kopas, An. Mavroyiannis, K. Mavroyiannis, D. Konstantinou, E. Mi- 
tropoulos, A. Neroutzos, I. Nikou ou Tzamis, S. Xanthakis, M. Economu, 
K. Pantazis Mitzeliotis, R. Chrysanthos, Greg. Sallas, D. Tzinos, A. Tziros 
et G. Moris.

En outre, on publie des extraits des documents des «Archives Philimon», 
de la même Bibliothèque, relatifs. Enfin, une bibliographie et des explications 
sont données dans 41 annotations.


