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ΝΕΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 1808
1. Σέ δημοσίευμά του στη «Μακεδονική Ζωή» τεϋχ. 187 (Δεκέμβριος
1981) με τον τίτλο «Ή επιδρομή των Λαζαίων υπό τον Νικοτσάρα κατά
τής Θεσσαλονίκης» ό αγαπητός φίλος Νέστορας Καμαριανός, πού τόσο
πρόωρα χάθηκε γιά τήν οικογένειά του καί γιά τήν επιστήμη, χρησιμοποιών
τας τις πληροφορίες δύο επιστολών, τής 8 Μαΐου καί τής 17 Μαΐου 1808,
τού Σερραίου Στεφάνου Χριστοδούλου προς τόν φίλο του μεγαλέμπορο Ήπειρώτη Χατζή Γιαννούση Κώνστα Πέτρου, τόν έγκαταστημένο στήν Κραγιόβα τής Βλαχίας καί διψασμένο γιά νέα άπό τήν Ελλάδα, προσπαθεί ν’
αποδείξει ότι ό περίφημος κλεφταρματολός καί καταδρομέας Νικοτσάρας
δεν είχε σκοτωθεί στις αρχές ’Ιουλίου 1807, όπως είχα υποστηρίξει έγώ στή
μελέτη μου «Νέα στοιχεία γιά τήν άπήχηση των απελευθερωτικών αγώνων
τών Σέρβων στούς Έλληνες καί γιά τή συμμετοχή τους σ’ αύτές», δημο
σιευμένη στά «Μακεδονικά» 7 (1966) 268-274, άλλα ότι ζούσε καί δρούσε
μέ στολίσκο καί τόν έπόμενο χρόνο, 1808, στον Θερμαϊκό κόλπο. Επίσης
ό ίδιος διαφωνεί καί προς άλλες απόψεις τού Τ. Κανδηλώρου1 καί τού I.
Βασδραβέλλη2 (ό όποιος είναι πιθανόν ότι είχε διαβάσει τή δοσμένη προς
δημοσίευση στά «Μακεδονικά» μελέτη μου) ώς προς τόν καθορισμό τής
ήμερομηνίας τοϋ θανάτου τού Νικοτσάρα.
Κατ’ αρχήν άς σημειώσω ότι ό Καμαριανός δέν είχε υπόψη του τήν
παραπάνω μνημονευμένη ειδική μελέτη μου, όπου συζητώ καί αποσαφηνί
ζω τα γεγονότα τού θανάτου τοϋ Νικοτσάρα, άλλά μόνο τα τελικά πορίσματά
της, πού παραθέτω τόσο στό έργο μου «'Ιστορία τής Μακεδονίας», Θεσσα
λονίκη 1968, σ. 527-529, όσο καί στήν «Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού»,
Θεσσαλονίκη 1973, τ. 4, σ. 719-722. Επομένως δέν είχε υπόψη του τά έπιχειρήματά μου πού μέ ώθησαν νά δεχθώ ότι ό ήρωϊκός καταδρομέας είχε
πεθάνει στις άρχές ’Ιουλίου 1807.
Καί τώρα άς ιδοϋμε τά Ιστορικά άποσπάσματα άπό τις παραπάνω δύο
1. Τ. Κα V δ η λ ώ ρ ο υ, Ό άρματωλισμός της Πελοπόννησου 1500-1821, Άθήναι
1924, σ. 372.
2. I. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821, εκδ. Γ',
Θεσσαλονίκη 1967, σ. 45.
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επιστολές τού Σερραίου Στεφάνου Χριστοδούλου, τού Μαΐου 1808, για να
προβοΰμε έπειτα στήν κριτική έξέταση των μαρτυρίων του. Τό πρώτο από
σπασμα άναφέρεται σε γεγονότα πού συμβαίνουν στον χώρο τής Μακεδο
νίας, προ πάντων στά παράλιά της καί στή χερσόνησο τής Κασσάνδρας,
ενώ τό δεύτερο σέ όσα σημειώνονται σέ όλη τήν έκταση, άπό τό Μέτσοβο
καί τη Λαμία (Ζητούνι) ως τόν Όλυμπο καί τή Θεσσαλονίκη. Καί τά δύο
αυτά κείμενα προσφέρουν ένδιαφέρουσες μαρτυρίες, άλλά δ Καμαριανός,
μακριά άπό τήν Ελλάδα, άπό έλλειψη τών άναγκαίων πηγών καί βοηθημά
των, δέν μπόρεσε, όπως ήταν επόμενο, νά τις εντοπίσει μέσα στά Ιστορού
μενα γεγονότα καί νά τις έκμεταλλευθεϊ μέ πληρότητα καί άκρίβεια. Στό
πρώτο του γράμμα μέ ήμερομηνία 8 Μαΐου γράφει ό Στέφανος Χριστοδούλου
τά εξής: «Εχθές ήλθε πεζός (στις Σέρρες) άπό Ζαγώρι, ό όποιος έδιηγήθη
ότι όλοι υγιαίνουν, ό αύθέντης του τόπου όλου εις ετοιμασίαν εύρίσκεται
κατά τήν συνήθειάν του, ό όποιος νυν διατριβή όμου μέ στράτευμά του είς
Πρέβεζαν. Προς τούτοις μάς έδιηγήθη ότι κλέπταις διέμεναν όλοι ένωμένοι εις τά συνηθισμένα μέρη των. Ό Τουρκικός στόλος καί ό Άλή Πασάς
μέ 24 καράβια έκλεισαν τό πόρτον τών Σερρών, καί Θεσσαλονίκης, έπιασαν
10 καράβια κατ’ αύτάς, έκαυσαν δύο κονιαροχώρια εις τό μέρος τής ’Απο
νομής καί καθ’ όλου νά είπώ έξουσίασαν και τήν Κασάνδρειαν. Έπάϊσαν
νά τούς κτυπήσουν, μιά βακατέλα άπό Θεσσαλονικιούς, άπό τούς όποιους έτοιμάζομε τά αυτειά μας νά άκούσωμεν τόν έπόμενον. Ό σκοπός αυτών είναι
μεγάλος καί ό Κύριος νά τούς ένδυναμώση, όπού νά τό εύγάλουν πέραν».
Όπως βλέπουμε, στό Ιστορικό αυτό κείμενο δέν γίνεται
πουθενά λόγος ούτε γιά τούς Λαζαίους ούτε γιά τόν
Νικοτσάρα, άλλά γιά τόν Άλή πασά πού μένει μέ τό στράτευμά του στήν
Πρέβεζα καί ότι οι «κλέπταις» (κλέφτες) μένουν σέ άναμονή στούς συνηθισμέ
νους των τόπους· άκόμη ό τουρκικός στόλος, μέ τόν όποιο συμπράττει καί
ό Άλή πασάς, συνολικά 24 καράβια, έχουν άποκλείσει τόν Θερμαϊκό καί
τό Τσάγεζι, ότι έπιασαν 10 πειρατικά καράβια, έκαψαν δύο τουρκοχώρια
προς τό μέρος τής Έπανωμής, ότι κατέλαβαν τήν Κασσάνδρεια καί ότι
έτοιμάζουν νά δώσουν ένα σκληρό χτύπημα στούς κλεφτοπειρατές. Ύστερ’
άπό αύτά άπορεΐ κανείς πώς ό Καμαριανός έβαλε στό άρθρο του τόν παρα
πάνω τίτλο «Ή έπιδρομή τών Λαζαίων ύπό τόν Νικοτσάρα κατά τής Θεσσα
λονίκης» στά 1808, σέ έποχή πού ό Νικοτσάρας ήταν άπό μήνες νεκρός.
Καί έπεσε σ’ αυτό τό σφάλμα, γιατί δέν είχε υπόψη τήν παραπάνω, όπως
είπα, έρευνητική μου μελέτη στά «Μακεδονικά», τ. 7 (1966) 268-274, όπου
παρουσιάζω έπιστολή άπό 10 ’Ιουλίου 1807 τριών καπετάνιων, έπιτρόπων,
τού «μακαρίτου» Νικοτσάρα προς τούς προεστούς τής Σκοπέλου, μέ τήν
όποια τούς καλούν νά ειδοποιήσουν τόν ιδιοκτήτη ένός καραβιού πού είχε
κατασχέσει ό άρχηγός τους (μέ τήν κατηγορία ότι μετέφερε τουρκικά έμπο-
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ρεύματα), τον Άγγελή Ρεΐζη άπό τή Λήμνο ή μάλλον άπό τή Λίμνη τής Εύ
βοιας (όπως πιστεύω τώρα), να έλθει νά τούς βρει, για να τούς δώσει μερικές
σχετικές εξηγήσεις, μήπως τακτοποιηθεί το ζήτημα καί τού έπιστραφεϊ το
καράβι. Έκτος άπ’ αύτό τό έγγραφο, ύπάρχει καί άλλο έγγραφο, τής γυναί
κας τού Νικοτσάρα, τής 10 Σεπτεμβρίου 1807, μέ τό όποιο άναθέτει στον
’Αναγνώστη Παπαγεωργίου, τον γνωστό έπειτα άπό τήν ’Επανάσταση τοϋ
1821 Άναγνωσταρά, νά παραλάβει άπό τον Ρώσο ναύαρχο Σενιάβιν, πού
δροϋσε στο Αιγαίο, τά πράγματα τοϋ άνδρα της. Επομένως πρόβλημα γιά
τή χρονολογία του θανάτου τοϋ Νικοτσάρα δέν υπάρχει. Όπως απέδειξα,
ό ήρωικός καταδρομέας είχε σκοτωθεί στις άρχές ’Ιουλίου
1 8 07.
2. ’Αλλά καί τό άλλο ιστορικό άπόσπασμα πού παραθέτω αμέσως παρα
κάτω, τό γράμμα τής 17 Μαΐου 1808 τοϋ Στέφανου Χριστοδούλου προς τον
Χατζή Γιαννούση, δέν μνημονεύει οΰτε τό όνομα ούτε καί τή δράση τοϋ
Νικοτσάρα, όπως μπορεί νά βεβαιωθεί ό άναγνώστης:
«Σάς είδοποιοϋμεν ότι προ 4 ήμερων ήλθε σαής1, σταλμένος άπό πα
τρίδαν μέ γράμματα, ό όποιος έφερε καί αυτά, άπό τά όποια πληροφορηθήτε
κατά λεπτώς τά τής πατρίδος. Ό σαής έδιηγήθη ότι ό βεζύρης έγύρισε είς
’Ιωάννινα μέ 2 χιλιάδες στρατιώτας, τό έπίλοιπον τοϋ στρατεύματος τό άφισεν είς τά παραθαλάσσια. Ό Μουχτάρ πασιάς έκίνησε μέ 1500 Τούρκους
καί 100 Ρωμαίους κατά των κλεπτών καί είς αύτό μένομεν προσεκτικοί νά
άκούσωμεν τό γενησόμενον. Οί κλέπται έσυνάχθησαν έως τέσσαρες χι
λιάδες καί άδιακόπως συνάζονται. Λουφέν πληρώνουν προς γρ. 30 τον μή
να. Έγέμισαν κάμποι καί βουνά, τών έκεΐ μερών, τό έζωσαν, άπό Ξητοΰνι
έως Μέτζοβον καί Κατερίνην, τό εβάρεσαν φόρα, όπου καί άν εύροϋν ’Αρ
βανίτην σπαθί. Όσμανλήδες δέν πειράζουν Τούρκους δηλαδή, ομοίως καί
Ρωμαίους. Άρβανίτας όπου ηύραν τούς έπάστρεψαν. Μάλιστα όπου εύρίσκονταν έγραψαν νά τούς εύγάλουν έξω, άπό κάθε πολιτείαν καί άν δέν τούς
εύγάλουν, βάζουν φωτιά καί τούς καίουν. Μέγα κακόν τή αλήθεια, ώς φαί
νεται ό σκοπός των είναι καλός, μά νά είδώμεν άν τό στερεώσουν. Οί άλλοι
όποΰ έκλισαν τό πόρτον Θεσσαλονίκης έφυγαν είς τό μέρος τοϋ Όλύμπου
καί έπάϊσαν οί Θεσσαλονικεΐς γιανιτζάροι νά τούς κτυπήσουν καί λέγουν
νά τούς έδιωξαν οί κλέπται κακήν κακώς σκοτώνωντας. Καί αυτοί είναι
άγρικημένοι μέ τούς άλλους, μάλιστα τούς έστειλαν καί άσπρα διά νά μάσουν στράτευμα. Αυτά γίνονται αδελφέ είς πατρίδαν καί ό Κύριος νά στερεώση, έκεΐνο όποϋ όλος ό κόσμος ποθεί».
1. Σαής = άγγελιοφόρος.
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Στο κείμενο αυτό, όπως καί στο προηγούμενο, άναφέρονται ένα πλή
θος είδήσεων, άλλ’ αυτές δέν έχουν καμιά σχέση μέ τή δράση τοΰ Νικοτσάρα. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσες καί πράγματι—σ’ αυτό έχει άπόλυτο
δίκαιο ό Καμαριανός—όπως ήλπιζε, «θά φανούν χρήσιμες στούς Ιστορικούς
τής Μακεδονίας». "Ας ιδούμε λοιπόν τώρα σέ ποιά γεγονότα άναφέρονται
οί ειδήσεις αυτές καί σέ ποιά σημεία προωθούν τήν ιστορική ερευνά.
’Από τά δύο αυτά σημειώματα βλέπουμε ότι σέ όλη τήν Ελλάδα, άπό
τό Ίόνιο ώς τά σύνορα σχεδόν τής Θράκης, δηλαδή στήν Ήπειρο καί Μα
κεδονία ύπήρχε άναταραχή καί οί δρόμοι τής ξηράς καί τής θάλασσας δέν
ήταν καθόλου άσφαλεΐς, άκόμη καί ένα σχεδόν χρόνο μετά τόν θάνατο τοΰ
Νικοτσάρα. Ή άνασφάλεια αυτή παρατηρούνταν δηλαδή σέ μιά περιοχή,
πού τήν έξουσίαζε κυρίως ό Άλή πασάς τής Ηπείρου καί ή όποια άρχιζε
άπό τήν περιοχή τής ’Αχρίδας καί Καστοριάς, προχωρούσε προς Ν. καί ΝΑ.
ώς τό χωριό Πύργος των Γενιτσών καί ώς τούς πρόποδες τοΰ Όλύμπου,
περιλαμβάνοντας καί τήν Κατερίνη1. Έτσι εξηγείται—καί αυτά είναι νέα
στοιχεία—ή σύμπραξη τοΰ Άλή πασά μέ 24 καράβια στον αποκλεισμό τοΰ
κόλπου τής Θεσσαλονίκης, καθώς καί τοΰ ’Ορφανού (Στρυμονικοΰ) άπό τόν
τουρκικό στόλο. Άπό τό σημείο αυτό, ύστερ’ άπό τό κόμμα, άρχίζει, φαί
νεται, νέα πρόταση τοΰ κειμένου, μέ νοούμενο υποκείμενο οί «κλέφτες»:
«έπιασαν 10 καράβια κατ’ αύτάς, εκαυσαν δύο κονιαροχώρια, εις τό μέρος
τής Άπανομής καί καθ’ όλου νά είπώ εξούσιασαν καί τήν Κασσάνδρειαν».
Καί οί ειδήσεις αυτές είναι νέα προσφορά στήν ιστορική έπιστήμη: μαθαί
νουμε δηλαδή ότι οί Έλληνες κλεφτοκουρσάροι είχαν άποκλείσει τά δύο
σημαντικά λιμάνια τής Κεντρικής Μακεδονίας, είχαν πιάσει 10 καράβια,
είχαν κυριαρχήσει στή χερσόνησο τής Κασσάνδρας καί προχωρήσει προς
τήν Έπανωμή, στή στεπώδη περιοχή τής όποίας έκαψαν δύο τουρκοχώρια,
τσιφλίκια άσφαλώς μπέηδων. Μέ τό όνομα «Κασσάνδρεια» νομίζω ότι έννοεΐται ή Βάλτα καί όλη γενικά ή Κασσάνδρα καί όχι ή βυζαντινή Κασσάνδρεια στό λαιμό τής χερσονήσου, πού μέ τήν επίδοση τής πειρατείας πρέπει
νά είχε έγκαταλειφθεΐ. Πάντως ή χερσόνησος τής Κασσάνδρας μαζί μέ τις
Βόρειες Σποράδες πρέπει νά υπήρξαν περιοχές των Ελλήνων κλεφτοπειρατών, όπως άλλωστε μαρτυρεί καί τό τραγούδι τοΰ «Γιάννη Σταθά»:
Μαύρο καράβι έπλεε στά μέρη τής Κασσάνδρας,
μαϋρα πανιά τό σκέπαζαν καί τ’ ονρανοϋ παντιέρα2

1. Βλ. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τΰς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969,
σ. 475-476, δπου καί βιβλιογραφία, άγγλ. μετάφρ. σ. 513.
2. Βλ. Δη μ. Πετροπούλου, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, Άθήναι 1958, τ.
1, σ. 200, όπου καί βιβλιογραφία.
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Καί αυτά γίνονται τήν άνοιξη του 1808, χωρίς τή συνδρομή πια των Ρώ
σων, εφόσον ό ναύαρχός τους στο Αιγαίο Σενιάβιν (βλ. είκ. 1) είχε πάρει
διαταγή του τσάρου άπό τις 12 Αύγούστου 1807 νά σταματήσει τις επιχει
ρήσεις εναντίον των Τούρκων1, αλλά ό ίδιος φαίνεται δέν επαψε νά εχει

Είκ. 1.

'Ο Ρώσος ναύαρχος Σενιάβιν

επαφές μέ τούς κλεφτοπειρατές2. ’Εναντίον τους, όπως μάς λέγει τό πρώτο
σημείωμα του Στ. Χριστοδούλου, στάλθηκε μια «βακατέλα» έπανδρωμένη
1. G. L. Ar s, ’Αλβανία καί Ηπειρος κατά τό τέλος τού 18ου-άρχές 19ου αί. (ρωσικά),
Μόσχα 1963, σ. 405.
2. Βλ. Άπ.Ε. Βακαλοπούλου, «Νέα στοιχεία για τα έλληνικά άρματολίκια
καί γιά τήν έπανάσταση τού Θύμιου Μπλαχάβα στή Θεσσαλία στα 1808», ΕΕΦΣΠΘ 9
(1965) 246.
14
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μέ Θεσσαλονικεΐς (Κουλακιώτες;) καί άπ’ αύτούς περιμένουν μέ αγωνία οί
Έλληνες να μάθουν νεώτερα, γιατί ό σκοπός των κλεφτοπειρατών είναι
μεγάλος, «καί ό Κύριος νά τούς ενδυνάμωση, όπού νά το εύβγάλουν πέραν».
3. Ποιές άλλες ειδήσεις μάς δίνουν τά σημειώματα τοϋ Χριστοδούλου;
Στο πρώτο τής 8 Μαΐου μάς πληροφορεί δτι ό Άλή πασάς έτοιμάζεται νά
έκστρατεύσει, ότι βρίσκεται μέ το στράτευμά του στήν Πρέβεζα καί δτι οί
κλέφτες βρίσκονταν δλοι ενωμένοι στούς συνηθισμένους των τόπους. Τις
ειδήσεις αυτές, πού δεν προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό, τις πλουτίζει μέ
ένδιαφέροντα, άγνωστα ώς τώρα, νέα στοιχεία τό δεύτερο σημείωμα τής 17
Μαΐου, τό όποιο ό Καμαριανός νομίζει δτι άναφέρεται καί πάλι στό Νικοτσάρα, ενώ άφορά έξ ολοκλήρου τό επαναστατικό κίνημα του Θύμιου Μπλαχάβα, πού είχε ξεσπάσει στή Θεσσαλία στις αρχές ’Απριλίου 1808 (προτού
ακόμη έπαναληψθοϋν οί έχθροπραξίες Ρωσίας καί Τουρκίας) καί στό όποιο
είχα άφιερώσει ειδική μελέτη, δημοσιευμένη στήν «Έπιστ. ’Επετηρίδα
τής Φιλοσ. Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 9 (1965) 229-251
μέ τόν τίτλο «Νέα στοιχεία γιά τά έλληνικά αρματολίκια καί γιά τήν επανά
σταση τοϋ Θύμιου Μπλαχάβα στή Θεσσαλία στά 1808». Σύμφωνα τώρα μέ
τις ειδήσεις τοϋ Χριστοδούλου, ό Άλή πασάς εφυγε από τήν Πρέβεζα μέ
2.000 άνδρες καί τούς ύπόλοιπους τούς άφησε στις ακτές τής ’Ηπείρου γιά
νά φυλάξουν τά παράλια, δπου συγκρούονταν όξύτατα τά συμφέροντα τών
μεγάλων δυνάμεων Ρωσίας, Γαλλίας καί ’Αγγλίας καί στά όποια εύδιάκριτη
ήταν ή προσπάθεια τής τελευταίας νά διεισδύσει γιά νά άνακόψει τήν κά
θοδο τής Ρωσίας προς τά νοτιότερα τμήματα τής Βαλκανικής1. Άς μήν ξε
χνούμε δτι μέ τήν έναρξη τοϋ ρωσοτουρκικοΰ πολέμου 1806-1812 καί τήν
εμφάνιση τοϋ ρωσικού στόλου υπό τόν Σενιάβιν στις ελληνικές θάλασσες
οί Ρώσοι είχαν καταλάβει ενα σπουδαίο προγεφύρωμα στήν Ήπειρο, τήν
Πάργα2. Ή μετακίνηση μέρους τών στρατιωτικών δυνάμεων τοϋ Άλή πασά
από τά παράλια προς τό εσωτερικό οφείλεται στήν άνταρσία τοϋ Θύμιου
Μπλαχάβα, υποκινημένου πιθανότατα από τή Ρωσία3 μέσω πρακτόρων
άπεσταλμένων τοϋ Καραγιώργη τής Σερβίας, καί τοϋ έλληνικής καταγωγής
συμβούλου τοϋ ρωσικοϋ κράτους Ροδοφοινίκην4. Καί οί τελευταίες είδή1. Βλ. σχετικά στοϋ ’Ai. E. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ιστορία τοϋ Νέου ‘Ελληνισμοϋ,
Θεσσαλονίκη 1973, τ. 4, σ. 728, όπου καί βιβλιογραφία.
2. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, ’Ενθυμήματα στρατιωτικά της έπαναστάσεως τών Ελλήνων
1821-1833, Άθήναι 1939, τ. 1, σ. 59.
3. Κασομούλη, ε.ά., τ. 1, σ. 20.
4. Άπ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, «Νέα στοιχεία...», ΕΕΦΣΠΘ 9 (1965) 246, 249259. Πρβλ. καί τοϋ αΰτοϋ, 'Ιστορία, τ. 4, σ. 725-726.
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σεις οί σχετικές με τή δράση των στρατευμάτων του Άλή είναι ότι ο γιός
του Μουχτάρ ξεκινά έν συνεχεία μέ 1500 Τουρκαλβανούς καί 100 «Ρωμαίους»
(Έλληνες) εναντίον των κλεφτών. Καί ό Χριστοδούλου σημειώνει: «καί
εις αυτό μένομεν προσεκτικοί νά άκούσωμεν τό γεννησόμενον». ’Από τήν
άλλη πλευρά των κλεφτών, πολύ ένδιαφέροντα όσα άφηγεΐται: «ό επανα
στατικός στρατός πλησιάζει τις 4.000, ενώ άδιάκοπα πυκνώνουν τις τάξεις
του οί νεομύητοι πού πληρώνονται με 80 γρ. τον μήνα, ώστε τελικά νά πλημ
μυρίσουν άπό οπλοφόρους οί κάμποι καί τά βουνά άπό τό Ζητούνι ως τό
Μέτσοβο καί τήν Κατερίνη. Τό κίνημα παρουσιάζεται σάν μιά νέα φάση
τοΰ κοινού μετώπου Ελλήνων καί Τούρκων έναντίον τών ’Αλβανών, ή όποια
είχε παρατηρηθεί γιά πρώτη φορά μετά τή συντριβή τής έλληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1770. Πράγματι ό Χριστοδούλου άναφέρει ρητά ότι όπου
επικρατούν οί αντάρτες έξοντώνουν τούς ’Αρβανίτες, ενώ δέν πειράζουν
Έλληνες καί Τούρκους· καί σ’ εκείνους πού είναι ταμπουρωμένοι σέ κωμοπόλεις καί χωριά τούς έχουν γράψει νά φύγουν, γιατί αλλιώς θά βάλουν
φωτιά καί θά τούς κάψουν. Παρά τήν πληροφορία τοΰ “Άγγλου περιηγητή
καί πράκτορα-κατασκόπου W. Leake, ότι ό Μπλαχάβας άρχισε τήν ανταρ
σία του σκοτώνοντας παντοΰ τούς Τούρκους1, ή άλήθεια είναι αυτή πού
μνημονεύει ό Χριστοδούλου καί πού τήν έπιβεβαιώνει καί ό Ν. Κασομούλης,
δίνοντάς μας ταυτόχρονα καί τήν ερμηνεία τής κοινής αυτής στάσης Ελ
λήνων καί Τούρκων: ότι ό Μπλαχάβας, γιά νά αποκοιμίσει τούς ντόπιους
’Οθωμανούς, ΰψωσε τήν τουρκική σημαία καί άρχισε νά εξοντώνει τούς ’Αλ
βανούς πού ώς συμπασάδες καί δερβεναγάδες καταπίεζαν Έλληνες καί
Τούρκους χωρικούς. Οί ’Αρβανίτες είχαν γίνει καί πάλι πληγή στή Θεσσα
λία, ώστε καί ό Χριστοδούλου νά σημειώνει: «Μέγα κακόν τή άληθεία (ό
φόνος τών ’Αλβανών), ώς φαίνεται, ό σκοπός (τών ανταρτών) είναι καλός,
μά νά ίδώμεν, άν τό στερεώσουν». Ό επίλογος τής ιστορίας τοΰ Μπλαχάβα
είναι γνωστός: οί Τοΰρκοι μπέηδες καί αγάδες τής Θεσσαλικής πεδιάδας
άρνήθηκαν νά συμμετάσχουν στήν αγροτική αύτή εξέγερση, οί περισσό
τεροι χωρικοί έπίσης δέν κινήθηκαν, ενώ ό αρματολός τοΰ Μετσόβου Δεληγιάννης Τσάπας δέν επιασε τά στενά τοΰ τόπου καί τών Καλαριτών, ώστε
νά εμποδίσει τό πέρασμα τών στρατευμάτων τοΰ Άλή. Καί έτσι ό Μουχτάρ
πασάς μέ τούς άνδρες του όρμησε στά χωριά τών Τρικάλων καί στήν Κα
λαμπάκα. ’Εκεί, εξω άπ’ αύτή, στό Καστράκι, εγινε ή σύγκρουση μέ σοβαρές
απώλειες καί άπό τά δύο μέρη. Σ’ αύτή νικήθηκαν οί κλέφτες. Ό Θύμιος
Μπλαχάβας, πού δέν είχε προλάβει νά πάρει μέρος στή μάχη, υποχώρησε
προς τόν “Ολυμπο καί άπό έκεΐ, γιά νά μή βρει τόν θάνατο άπό άγανακτι1. Κασομοϋλη, ’Ενθυμήματα, τ. 1, σ. 71, 83-84.
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σμένους χωρικούς, όπως τον περασμένο χρόνο ό Νικοτσάρας, πέρασε στα
γνωστά άσυλα Σκιάθο, Σκόπελο καί Σκόρο1. Την ύποχώρηση τού Μπλαχάβα προς τό μέρος τοΰ Όλύμπου έξυπακούει καί ό Χριστοδούλου, όταν γρά
φει ότι τά καράβια πού απέκλειαν τόν Θερμαϊκό κόλπο έφυγαν καί αυτά προς
τόν "Ολυμπο «οι άγροικημένοι μέ τούς άλλους» (με τόν Μπλαχάβα ασφα
λώς), γιά νά στηρίξουν τούς κλεφταρματολούς ή καί σε περίπτωση άνάγκης
γιά νά τούς παραλάβουν καί νά τούς μεταφέρουν στις Βόρειες Σποράδες.
Ό Χριστοδούλου προσθέτει καί μιά ακόμη είδηση, πού μένει νά εξακρι
βωθεί: ότι οί γενίτσαροι τής Θεσσαλονίκης πήγαν νά τούς χτυπήσουν στον
Όλυμπο, αλλά τούς άπέκρουσαν οί κλέφτες μέ πολλές απώλειες. Καί τε
λειώνει τό δεύτερο σημείωμα προς τόν Χατζή Γιαννούση: «Αυτά γίνονται,
αδελφέ, εις πατρίδαν καί ό Κύριος νά στερεώση εκείνο, όπού ό κόσμος πο
θεί». Τί όμως ποθούσε ό έλληνισμός τήν έποχή έκείνη μάς τό λέγει ό Νι
κόλαος Κασομούλης, πού, μικρό παιδί τότε, βρισκόταν στήν Τσαρίτσανη
μέσα στις φλόγες τής άνταρσίας καί τής αιματοχυσίας. «Θεαταί τούτων όλων
καθ’ ήν έποχήν ό πατήρ μου έπασχολειτο μέ τούς πολίτας νά εφοδιάζονται
καί νά οχυρώνονται, καί καθ’ ον καιρόν 12 ετών νέος έδιάβαζα τά πρώτα
μαθήματά μου εις τό Ελληνικόν σχολειον... Όταν εφυγον ο ί ’Αρ
ματολοί, καί έματαιώθη τό κίνημα, ενθυμούμαι τόν
πατέρα μου μέ τινας φίλους του, εύρέθησαν είς τό
σην άθυμίαν, ώστε δέν ήξευρον πώς νά παρηγορηθ ο ΰ V»2. Ή πικρή αύτή γεύση άπό τά γεγονότα τοΰ Μαΐου-’Ιουνίου 1808
έπρόκειτο νά φύγει μόνον ύ'στερ’ άπό 13 χρόνια μέ τήν έκρηξη τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821.
Τελικά, όπως βλέπουμε, ό αείμνηστος συνάδελφος Νέστορας Καμαριανός εφερε στό φώς άπό τό αρχείο τού Χατζή Γιαννούση Κώνστα Πέτρου,
τό όποιο πρέπει νά μελετηθεί συστηματικά, δύο επιστολές τού Στεφάνου
Χριστοδούλου, τού Μαΐου 1808, μέ σύγχρονες ειδήσεις πού πραγματικά
φάνηκαν χρήσιμες στούς ιστορικούς τής Μακεδονίας, όπως τό έπιθυμουσε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

1. Βλ. λεπτομέρειες στή μελέτη μου «Νέα στοιχεία...», ΕΕΦΣΠΘ 9 (1966) 247 κ.έ.
Τ ο ö αύτοΟ, Ιστορία, τ. 4, σ. 723 κ.έ.
2. Κασομούλη, ’Ενθυμήματα, τ. 1, σ. 72, ύποσ. 7.
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RÉSUMÉ
Apostolos Vacalopoulos, Nouveaux renseignements sur
les klephtarmatoles d’Olympe et de Hassia en mai 1808.
Deux lettres du commerçant de Serres Stephane Christodoulou, de 8
et 17 mai 1808, à son ami Hadji Giannoussi Consta Petr ou, grand commer
çant établi à Krajova en Valachie, publiées par N. Camariano en décembre
1981 dans la révue «Μακεδονική Ζωή», nous donnent d’informations très inté
ressantes sur quelques événements dans la Grèce du Nord. La première se
référé sur l’activité des bâtiments de guerre du sultan et d’Ali pacha de Jannina contre des pirates grecs qui bloquent le golfe Thermaïque et la presqu’
île de Cassandra et causent des dommages aux navires de marchands étran
gers et aux villages turcs de Chalcidique. Chef de la flotille pirate n’est pas
Nicotsaras, comme croyait feu mon collègue, parce que celui-là était déjà
tué pendant une descente à Litohoro au commencement de juillet 1808. Alors
quelles étaient les bandes pirates?
Quant à cela, la deuxième lettre nous donne une réponse. Elle parle sur
les mouvements révolutionnaires des Grecs en Thessalie, en Macédoine du
Sud (région d’Olympe) et dans le golfe Thermaïque, qui, bien entendu, n’ont
pas aucun rapport avec Nicotsaras, mais avec les opérations du capitaine de
Hassia, Thymios Blachavas, ayant comme but la révolte des Grecs avec
l’appui peut-être des Russes.
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