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Χαιρετισμός 

 

Έκπληξη ευχάριστη η συγγραφική προσπάθεια του 

φίλου συμπολίτη Θωμά Μπλιάτκα. Μια ακόμη αναφορά στην 

ιστορία της πολυαγαπημένης μας Νάουσας έρχεται να 

προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες και μάλιστα από έναν άνθρωπο 

που έχει αποδείξει την αγάπη του για την πόλη μας και την 

μετουσιώνει  και αναδεικνύει  μέσα από τα κείμενά του. Δε 

μπορεί κανείς , γνωρίζοντας  την ανιδιοτέλεια του συγγραφέα,  

παρά να χαιρετίσει την προσπάθεια και το πόνημά του αυτό, ως 

ένα παράδειγμα απτής αγάπης για τον τόπο μας. Ως μία 

προσέγγιση της ιστορίας του, όχι για να δρέψει δάφνες 

ιστορικού, ιδιοτέλειας και ματαιοδοξίας αλλά αυτής του 

Ναουσαίου που αγαπά τον τόπο του και την ιστορία του και 

βάζει τη δική του σφραγίδα στην αποτύπωση αυτής,  για τις 

γενιές που θα έλθουν. Άλλωστε πάντα τα καλύτερα από 

ανθρώπους με αυτήν την αντίληψη και ανιδιοτέλεια έρχονται .   

 

                                                       ΝΑΟΥΣΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ          

(ΚΕΠΑΠ – ΝΑΟΥΣΑΣ)  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, τοποθετήθηκα ως 

αναπληρώτρια στο Λάππειο, Γυμνάσιο και Λύκειο, στις θέσεις 

αποσπασμένων φιλολόγων. 

Στη Β΄ Γυμνασίου μεταξύ των μαθητών μου ήταν 

και ο Θωμάς Μπλιάτκας, ένα άδολο αγόρι, χαμογελαστό, που 

παρακολουθούσε τα μαθήματα με ενδιαφέρον, χωρίς ποτέ να 

προκαλεί προβλήματα. Είχα παρατηρήσει, πως μιλούσε με 

Ναουσαίϊκη προφορά, ενώ ο ντόμπρος χαρακτήρας του, που 

πιστοποιούσε τη σωστή γονεϊκή αγωγή που του παρεχόταν, με 

εντυπωσίασε. 

Και τα χρόνια πέρασαν, ο Θωμάς αποφοίτησε από 

το σχολείο, όμως εγώ συνέχιζα να παρακολουθώ την πορεία 

του, οικογενειακή και επαγγελματική, πάντα πετυχημένη. 

Αλλά κάτι που με στενοχωρούσε – και με 

στενοχωρεί – είναι η εμμονή του «να αλλάξει τον κόσμο» μέσα 

από πολιτικά σχήματα που κάθε φορά τον απογοητεύουν – 

όπως και μένα άλλωστε – διότι τα κόμματα στηρίζουν 

πορωμένα πρόσωπα που η έννοια της ηθικής γι αυτά είναι terra 

incognita (=άγνωστη γη) και ο Θωμάς, με την καθαρότητα που 

τον διακρίνει, δεν ποδηγετείται, γι αυτό δεν είναι εφικτό να 

αξιοποιηθεί. Κι εύχομαι να το αντιληφθεί, διότι δεν θα ήθελα 

συνεχώς να διαψεύδεται από πρόσωπα στα οποία επενδύει 

προσδοκίες για ένα κράτος δικαίου. 

Και χάρηκα που τελευταίως διοχετεύει την 

ενεργητικότητά του στο γράψιμο και ειδικότερα στην ιστορία 
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της Νάουσας, συνεργαζόμενος με τις δύο κόρες του και 

μαθήτριές μου, συνεπικουρούμενος και από τη σύζυγό του, 

υλοποιώντας την αγάπη που νιώθει για τον τόπο μας. 

Όταν πρωτοπήρα τα χειρόγραφα ετούτου του 

βιβλίου, με συνεπήρε το απλό ύφος με τη νοηματική 

αλληλουχία των γεγονότων, χωρίς εκτενείς περιγραφές που 

κουράζουν, εκτιμώντας πως ως ιστορικό εγχειρίδιο θα είναι 

ευκολονόητο σε ανθρώπους κάθε πνευματικού επιπέδου. 

Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πονήματα από αξιόλογους 

ιστορικούς συγγραφείς της πόλης μας, αλλά είναι δύσκολο να 

κατανοηθούν από όλους τους Ναουσαίους, διότι πολλοί δεν 

έχουν τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις. 

Τον συγχαίρω, λοιπόν, για την πρώτη συγγραφική 

του προσπάθεια, εύχομαι να συνεχίσει, διότι γνωρίζω ότι ως 

συνειδητός πολίτης σκοπό έχει να προσφέρει, ανιδιοτελώς, από 

οποιοδήποτε πόστο στην πανέμορφη, μα και ιστορική γενέτειρά 

μας. 

Μαρία Βασ. Γιαννακοβίτη 
Φιλόλογος – Ποιήτρια 

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Επιστημόνων Συγγραφέων 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Η ιδέα να γράψω για την ιστορία της Νάουσας, μου 

ήρθε σε μία από τις συζητήσεις που είχα με το φίλο και 

καθηγητή μου Μανώλη Βαλσαμίδη και που είχε σα θέμα την 

ιστορία του Στουγιαννάκη, τα λάθη και τις παραλείψεις της, οι 

πολλές διαφορετικές απόψεις για τις κρίσεις του και το ότι ενώ 

όλα αυτά είναι πολλά, δεν υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα. 

Έτσι μου ήρθε η ιδέα να γράψω την ιστορία της πόλης, όπως 

φαντάζομαι ότι θα την είχε γράψει ο Πλαταρίδης -χωρίς τις 

μετέπειτα επεμβάσεις του Στουγιαννάκη- και σε αυτό με 

ενθάρρυναν και πολλοί άλλοι, φίλοι και συγγενείς, που μετά 

από ατέλειωτες ώρες συζητήσεων με προέτρεπαν να γράψω όλα 



 - 12 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

αυτά που συζητάμε αποσπασματικώς για την ένδοξη ιστορία 

μας και ότι δεν θα ήταν υπερβολή να προστεθεί ακόμη ένα 

βιβλίο στις βιβλιοθήκες μας με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. 

Ομολογώ ότι συγγραφική εμπειρία δεν έχω, αλλά διαβάζοντας 

κάποιες επιστολές στον τοπικό τύπο από το φίλτατο Νίκο 

Σπάρτση και βλέποντας την επιμονή με την οποία 

προσπαθούσε να καθιερώσει στη συνείδηση των Ναουσαίων, 

και όχι μόνο, ότι η πόλη μας έπεσε και καταστράφηκε το 1822 

μετά από προδοσία του Μάμαντη, εκδικούμενος ίσως το 

Ζαφειράκη, αποφάσισα να ασχοληθώ και να ερευνήσω 

περισσότερο την ιστορία της πόλης κατά την εποχή εκείνη, μέσα 

από τα γραπτά συγγραφέων και ερευνητών που είναι ευρέως 

γνωστά, αλλά και μέσα από την κοινή λογική, σε συνδυασμό με 

την πολιτική τακτική και εμπειρία. 

Διαβάζοντας με ιδιαίτερη προσοχή την «ιστορία της 

πόλεως Ναούσης από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερον» του 

Ευσταθίου Ι. Στουγιαννάκη η οποία έχει γραφεί με βάση το 

ανέκδοτο σχεδίασμα του διδασκάλου Δημητρίου Πλαταρίδη, 

στο εξώφυλλο της έκδοσης τού 1924 γράφει «εκδιδομένη μετά 

πολλών διορθώσεων, προσθηκών και συμπληρώσεων», 

διαπίστωσα ότι και στον πρόλογο της έκδοσης ο ίδιος ο 

Στουγιαννάκης, στη σελίδα 13, γράφει: «Κρίσεις τινάς περί 

προσώπων ή πραγμάτων μετέφερα αλλαχού του κειμένου εις θέσεις 

καταλληλοτέρας ή όπου ήσαν, μετά πολυχρονίους και λίαν επιπόνους 

διορθώσεις αυτών. Μίαν αντίφασιν εν τη περί Μάμαντη κρίσει 

διώρθωσα, αποδώσας την αθωωτική περί αυτού κρίσιν εις τους 

υπερασπιστάς του Μάμαντη, εις ούς ενδίδων ο μακαρίτης περιέπεσεν 

εις την αντίφασιν.» Έχουμε εδώ δηλαδή μία άμεση παραδοχή του 

Στουγιαννάκη ότι αυτός έκανε διορθώσεις και άλλαξε την 
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αθωωτική κρίση του μακαρίτη συγγραφέα για το Μάμαντη, 

γιατί νόμιζε ότι ο συγγραφέας είχε επηρεαστεί από τους 

υπερασπιστές του Μάμαντη που στα χρόνια, μετά την 

καταστροφή, ήταν όλοι σχεδόν οι Ναουσαίοι. Αυτό ήταν και το 

βασικό στοιχείο που μου έδωσε θάρρος να ερευνήσω 

περισσότερο και να αποκαταστήσω ίσως την ιστορία μας από 

τις «πολλές διορθώσεις, προσθήκες και συμπληρώσεις που έκανε 

ο Στουγιαννάκης συμφώνως με το πνεύμα της εποχής και τις 

προσωπικές του πεποιθήσεις. 

Στην προσπάθειά μου αυτή περιλαμβάνονται και 

πληροφορίες και απόψεις άλλων ερευνητών που όμως 

αποδέχομαι και εγώ ως τις περισσότερο σωστές, αν και σε 

κάποιες περιπτώσεις απλώς τις καταγράφω, πιστεύοντας ότι 

είναι πληροφορίες – στοιχεία που δεν είναι στη βιβλιογραφία 

που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά θα μπορούν να μελετηθούν 

και να αξιολογηθούν στο μέλλον. Δεν μπορώ να γνωρίζω, εάν 

οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν σε άλλες έρευνες, αλλά ο 

αναγνώστης μπορεί να διακρίνει, εάν του είναι γνωστές από 

αλλού, σε διαφορετική περίπτωση ο ίδιος, όπως και εγώ 

ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα πληροφορία.  

Η επιλογή μου να τοποθετήσω την ιστορία του 

Πλαταρίδη-Στουγιαννάκη ως πρότυπο - βασικό στοιχείο – 

σχέδιο του βιβλίου αυτού, έγινε, διότι αυτή η ιστορία θεωρείται 

αποδεκτή από το σύνολο των Ναουσαίων και δε θεωρώ ότι θα 

ήταν σωστό να παρεκκλίνω και να παρουσιάσω ένα εντελώς 

διαφορετικό έργο, αντιθέτως τοποθετώντας την ως κορμό του 

έργου οι όποιες προσθέσεις και αφαιρέσεις κάνω, θα είναι 

περισσότερο κατανοητές. Βεβαίως ζητώ από τον αναγνώστη να 

συγχωρέσει το ότι η παράθεση των κειμένων δεν γίνεται με 
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κάποιο φιλολογικό ή λογοτεχνικό τρόπο, αφού και τη γνώση 

αυτή δε διαθέτω, αλλά και γιατί έδωσα περισσότερη προσοχή 

στην ευχάριστη ανάγνωση, στην έρευνα, στην επιλογή και στη 

συλλογή των στοιχείων που απαρτίζουν το έργο αυτό και όχι 

στη λογοτεχνική παρουσίασή τους. 

Οφείλω να ευχαριστήσω την επίσης καλή μου φίλη 

και καθηγήτριά μου Μαρία Γιαννακοβίτου που χωρίς τη 

βοήθειά της ίσως να μην ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτού του 

έργου, όπως επίσης και το φίλο μου Γιάννη Βιλανάκη για τη 

βοήθειά του στο φωτογραφικό υλικό. 

Τέλος, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τη σύζυγό μου Πόπη 

και τις κόρες μου Μαρία και Ελένη για την παρότρυνση, 

βοήθεια και αμέριστη ηθική υποστήριξη στο να ολοκληρωθεί 

αυτό το έργο. 

   Θωμάς Στεργίου Μπλιάτκας 
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Νάουσα 

H Νάουσα είναι χτισμένη στους ανατολικούς 

πρόποδες του Βερμίου, σε μια φυσική αγκαλιά που σχηματίζει 

το βουνό. Δεσπόζει σ' ένα μέσο υψόμετρο 330 μέτρα πάνω από 

τη θάλασσα, έχοντας στα πόδια της τον κάμπο της Ημαθίας 

μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα της είναι ηπειρωτικό-

μεσογειακό. Απέχει 90 χιλιόμετρα δυτικώς της Θεσσαλονίκης, 

22 χιλιόμετρα βορείως της Βέροιας και 32 χιλιόμετρα νοτίως της 

Έδεσσας. Η περιοχή της Νάουσας διαθέτει πολλές φυσικές 

ομορφιές λόγω του ανάγλυφου εδάφους, των καταπράσινων 

βουνοπλαγιών και των πλούσιων πηγαίων νερών που 

σχηματίζουν μικρούς και μεγάλους καταρράχτες. Κάθε 

επισκέπτης μένει ενθουσιασμένος από το Άλσος του Αγίου 

Νικολάου με τα αιωνόβια πλατάνια και τις πηγές της 

Αράπιτσας, του ποταμιού που χωρίζει την πόλη στα δύο.  

 

Εικόνα 1 - Η Νάουσα 
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Ο Δήμος της Νάουσας ιδρύθηκε στις 17 Οκτωβρίου 

1912, αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς. Με 

τις οργανωτικές αλλαγές του Προγράμματος Ανασυγκρότησης 

της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Ιωάννης 

Καποδίστριας» ο Δήμος θα μεγαλώσει σημαντικώς με την 

ενσωμάτωση των κοινοτήτων Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου, 

Ροδοχωρίου -με τους οικισμούς Ροδοχωρίου, Μεταμόρφωσης 

και Αγίου Παύλου- και Στενημάχου. Το δημοτικό διαμέρισμα 

της Νάουσας περιλαμβάνει τους οικισμούς Νάουσα, Νέα 

Στράντζα, Σταθμός, Άγιος Νικόλαος και Άνω Σέλι. Λόγω της 

εγγύτητας στα βουνά, έχει αξιοποιηθεί και ο χειμερινός 

τουρισμός στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια που απέχει 

μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, βρίσκεται σε 

υψόμετρο 1400 - 2050 μέτρα και θεωρείται ένα από τα καλύτερα 

χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. 

Ιστορία 

Η σημερινή Νάουσα έχει σχετικώς μικρή ιστορία, 

καθώς θα δημιουργηθεί πριν από 630 περίπου χρόνια (περίπου 

στα 1383-1387), μεταξύ της κατάληψης της Βέροιας 

(Καραφέρια) και της Κωνσταντινούπολης από τους 

Οθωμανούς. Ωστόσο η ευρεία περιοχή της Νάουσας ήταν 

κατοικημένη από τα αρχαιότατα χρόνια. Πρώτοι κάτοικοι που 

αναφέρονται στα γραπτά είναι οι Βρίγες, Θρακική φυλή, 

γνωστότερη στην ιστορία με το όνομα Φρύγες οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν σε όλη την Ημαθία πριν τον Τρωικό πόλεμο, 

γύρω στο 1200 π.Χ.. Οι Βρίγες θα διωχτούν αργότερα από 
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Μακεδονικές φυλές. Το 168 π.Χ., μετά τη μάχη της Πύδνας, η 

περιοχή περνά στα χέρια των Ρωμαίων και αφού 

καταστράφηκαν από τους Ρωμαίους η Μίεζα και το Κίτιο, οι 

κάτοικοί τους ανέβηκαν σε ένα απρόσιτο οροπέδιο και έχτισαν 

την Παληονιάουστα, προτιμώντας να ζουν ελεύθεροι παρά 

υποδουλωμένοι. Γλώσσα τους ήταν πάντα η ελληνική, πολύ 

καθαρότερη από αυτήν που μιλούσαν σε άλλες πόλεις και 

χωριά κοντά ή και γύρω από τη Νάουσα. Όπως ακόμη και 

τώρα δεν έκοβαν τις λέξεις π.χ. το σουσάμι σε σσάμι, το 

κοχλιάριο σε χλιάρ, τα κάρβουνα σε κάρβνα, η προφορά τους 

ήταν άπταιστη. Θρησκεία τους ήταν η Ορθόδοξη Χριστιανική 

και διατηρήθηκε στα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης. Από 

τότε η περιοχή της Νάουσας περνά σε αφάνεια.  

 

Εικόνα 2 - Η Νάουσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
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Οι ανασκαφές που έγιναν στην πεδιάδα της 

Νάουσας και των γειτονικών κοινοτήτων, δείχνουν από τα 

ευρήματα που βρέθηκαν, πως στο χώρο υπήρξε σημαντική πόλη 

με το όνομα Μίεζα ή Μέζα, όπως αναφέρεται σε επιγραφή των 

Δελφών. Ανακαλύφτηκαν οικισμοί ήδη από τα τέλη της Εποχής 

του Χαλκού, αλλά τα περισσότερα μνημεία που διασώθηκαν 

είναι από την ελληνιστική εποχή. Τα πιο σημαντικά ευρήματα 

θεωρούνται: 1) Η Σχολή του Αριστοτέλη στο Νυμφαίο της 

Μίεζας που βρίσκεται στη θέση "Ισβόρια" ή «Εισβόρια» της 

Νάουσας. Είναι ένα τοπίο πλούσιο σε νερά και βλάστηση και 

εκεί βρίσκεται το Νυμφαίο, Ιερό των Νυμφών δηλαδή. Πρώτες 

ενδείξεις χρήσης του χώρου ανάγονται στην Εποχή του 

Σιδήρου, όμως μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. ο χώρος θα 

διαμορφωθεί σε σχολή και εδώ ο φιλόσοφος Αριστοτέλης δίδαξε 

στο νεαρό Αλέξανδρο φιλοσοφία, ηθική, τέχνες και 

μαθηματικά. Ανάμεσα σε δύο φυσικά σπήλαια λαξεύτηκε 

καθέτως ο βράχος, προστέθηκε μία ιωνική κιονοστοιχία και 

δημιουργήθηκε μία στεγασμένη στοά σε σχήμα Γ. Στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας υπάρχουν κεραμίδες και 

πήλινες σίμες από τη στέγη της στοάς. 2) Το αρχαίο θέατρο της 

Μίεζας (θέατρο ελληνιστικών χρόνων του 2ου αι. π.Χ.). 

Ανακαλύφτηκε τυχαίως το 1992. Είχε χωρητικότητα γύρω στους 

1.500-2.000 θεατές. Οι ανασκαφές συνεχίζονται και κοντά στο 

θέατρο, όπου βρίσκεται η αγορά της Μίεζας). 3) Ο μεγάλος 

Μακεδονικός τάφος «Κρίσεως» (Αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. 

Μνημειακός διθάλαμος μακεδονικός τάφος με διώροφη 

πρόσοψη και τέσσερις ζωγραφικές παραστάσεις, με σκηνές 

Κρίσεως του νεκρού στον Άδη. Πιθανότατα τάφος του 

Πευκέστα, στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Μίεζα). 

4) Ο Μακεδονικός τάφος των Λύσωνος και Καλλικλέους που 
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χρονολογείται γύρω στο 200 π.Χ. Μικρός διθάλαμος 

μακεδονικός τάφος, με απλή πρόσοψη και πολύχρωμες 

ζωγραφικές παραστάσεις. Περιέχει τα οστά και την τέφρα 

τεσσάρων γενιών μιας οικογένειας υψηλής στρατιωτικής 

ιεραρχίας και πήρε το όνομα από δυο εκ των νεκρών. 5) Ο 

Μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων (3ου αιώνα π.Χ. Διθάλαμος 

καμαροσκεπής μακεδονικός τάφος). 6) Ο Μακεδονικός Τάφος 

του Kinch που ανάγεται γύρω στα 310-290 π.Χ. Μικρός 

διθάλαμος μακεδονικός τάφος, με απλή πρόσοψη. Η 

ζωγραφική διακόσμηση του εσωτερικού δε διασώζεται πλέον. 

Πήρε το όνομα από το Δανό αρχαιολόγο Kinch που τον 

ανάσκαψε στα τέλη του 19ου αιώνα. 
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Ο τρόπος που κτίσθηκε η Νάουσα. 

Η ακριβής ημερομηνία που κτίσθηκε η πόλη της 

Νάουσας είναι άγνωστη. Το πιο πιθανό είναι ότι κτίσθηκε στα 

τέλη του 14ου αιώνα, αρχές του 15ου αιώνα, προφανώς λίγα 

χρόνια μετά την κατάληψη της Βέροιας από τους Τούρκους, 

γύρω στα 1383-1387, συμφώνως με την παρακάτω παράδοση: 

Την εποχή εκείνη επικρατούσε αναρχία στην 

περιοχή, καθώς άτακτες μονάδες γαζήδων –Ναουσαίοι- έκαναν 

συχνές επιδρομές και καταλάμβαναν, συχνά για μικρό 

διάστημα, πόλεις και περιοχές της Μακεδονίας. Η βάση τους, 

όπου και κατέφευγαν, όταν απαιτούνταν, ήταν τα όρια της 

σημερινής πόλης της Νάουσας, τα δάση και τα ορεινά άσυλά 

της και συνέβαλαν στην επανακατοίκηση της περιοχής. Η 

τοποθεσία, όπου είναι χτισμένη η πόλη σήμερα, ήταν ιδανική, 

καθώς όλος ο κάμπος απλωνόταν στα πόδια των κατοίκων που 

μπορούσαν εύκολα να δουν επερχόμενους κινδύνους. Μετά την 

ολοκληρωτική κατάκτηση της Μακεδονίας από τους 

Οθωμανούς, η περιοχή περιήλθε στα χέρια του Γαζή Εβρενός 

μπέη, ενός από τους πιο δραστήριους στρατηγούς του 

σουλτάνου Μουράτ Α' στον οποίο η τουρκική παράδοση 

αποδίδει την κατάληψη σχεδόν κάθε σημαντικής πόλης της 

Μακεδονίας. Εδώ θα ιδρύσει βακούφι που οι απόγονοί του 

διατήρησαν στα Γιαννιτσά. Ο Στρατηγός Εβρενός1 ή Αβρανός, 

                                                           
1
 Ο Γαζή Αχμέτ Εβρενός (Gazi Evrenos Beg ή Hadji Gazi Evrenos) (1288- 17 

Νοεμβρίου 1417) γεννήθηκε στο Παλαιόκαστρο (σημερινό Μπαλίκεσιρ, 
Balıkesir) της Τουρκίας. Ήταν απόγονος της γνωστής οικογένειας 
Τουρκομάνων Evrenosoğulları (Evrenosogullari), η οποία αρχικά 
υπηρετούσε τους Βυζαντινούς στο διάστημα μεταξύ 1302 και 1361. Μετά 
την κατάκτηση της περιοχής από τον Orhan Gazi, ο Εβρενός εξωμότησε και 
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λοιπόν, όταν κατέκτησε, το 1361, τη Μακεδονία, πέρασε και 

από το μέρος που είναι, σήμερα, κτισμένη η Νάουσα. Η 

ομορφιά του μέρους και η φυσική ασφάλεια που παρείχε τον 

καταγοήτευσαν. Ακλουθώντας τη ροή των νερών του ποταμού 

                                                                                                                             
άρχισε να υπηρετεί τους Οθωμανούς. Η οικογένειά του απετέλεσε μία από 
τις τέσσερις μεγάλες οικογένειες Οθωμανών πολεμάρχων. Οι άλλες τρεις 
οικογένειες ήταν η Mihaloğulları (Mihailogullari), η Malkoçoğulları 
(Malkocogullari) και η Turahanoğulları (Turahanogullari ή Turhanogullari). 

Το πραγματικό του όνομα ήταν Evren, αλλά μεταξύ των ελληνικών 
πληθυσμών ήταν γνωστός ως Εβρενός. Οδήγησε τον Οθωμανικό στρατό, 
μαζί με τον Süleyman Paşa (Pasha), γιο του Orhan Gazi, και κατέκτησε τη 
Θράκη, τη Μακεδονία, τη Ρούμελη και τα Βαλκάνια. Κατά τη διάρκεια της 
ζωής του υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής σε τέσσερις Οθωμανούς 
Σουλτάνους: Ορχάν, Μουράτ Α΄, Βαγιαζήτ Α΄ και Μωάμεθ Α΄. Οι υπηρεσίες 
του αμείφθηκαν με πλούσιες δωρεές, κυρίως με αχανή κτήματα στη 
Μακεδονία και στη Βουλγαρία. 

Ως στρατηγός του Τουρκικού στρατού, ο Γαζή Εβρενός Μπέη, το 1385 
εγκατέστησε το στρατό του στην πόλη των Γιαννιτσών για να εξορμεί κατά 
των βυζαντινών και των άλλων ηγεμόνων στη Βλαχία και στην 
Πελοπόννησο. Εκεί συνάντησε έναν ήδη οργανωμένο οικισμό, τον οποίο 
και κατέλαβε. Η τουρκική φάση της πόλης των Γιαννιτσών ξεκινά και 
σφραγίζεται από την προσωπικότητα του Γαζή Εβρενός Μπέη. 

Ο Γαζή Εβρενός Μπέη πέθανε σε ηλικία 129 ετών και ετάφη στο 
Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός, ένα από τα πιο αξιόλογα οθωμανικά μνημεία 
των Γιαννιτσών, το οποίο υπάρχει ακόμη άθικτο και είχε αποκατασταθεί 
κατά το 19ο αιώνα. Δεν είναι οθωμανικό μνημείο, αλλά καθαρά βυζαντινό. 
Το γεγονός ότι ετάφη στην πόλη των Γιαννιτσών, θα την καταστήσει ως ιερή 
πόλη των Τούρκων και τόπο προσκυνήματος, πράγμα που εξηγεί ίσως και 
το πείσμα με το οποίο οι Τούρκοι τα υπερασπίστηκαν στους Βαλκανικούς 
πολέμους το 1912. Το 2006, κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης του 
Μαυσωλείου του Γαζί Εβρενός, βρέθηκε ένας ανθρώπινος σκελετός που 
εικάζεται ότι μπορεί να ανήκει στον Οθωμανό στρατηλάτη. 
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της Αράπιτσας έφτασε στις πηγές του και εκεί λέγεται ότι βρήκε 

ανθρώπους μισόγυμνους, σε ημιάγρια κατάσταση, να πίνουν 

νερό. Όταν είδαν τον Τούρκο στρατηγό μαζί με την ακολουθία 

του να τους πλησιάζουν, έφυγαν τρέχοντας σαν αγριοκάτσικα 

και πήραν το δρόμο προς τη δυσπρόσιτη κορυφή της 

Παλιονιάουστας. Εκείνη τη στιγμή στο νου του στρατηγού 

γεννήθηκε η ιδέα να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και μαζί 

τους να συνοικήσει στην όμορφη περιοχή που είναι η σημερινή 

Νάουσα. Όταν αποκαταστάθηκε η ηρεμία και η τάξη στην 

περιοχή, πήγε στην Αδριανούπολη για να δώσει αναφορά στο 

Σουλτάνο σχετικώς με την αίσια έκβαση της εκστρατείας και τις 

κατακτήσεις του. 

 Σουλτάνος, αφού δεξιώθηκε τον πιστό και 

γενναίο στρατηγό του, διέταξε αμέσως να 

του δοθεί  γενναία και πλουσιοπάροχη 

αμοιβή και του έδωσε τον τίτλο του «Γαζή»2. Ο στρατηγός 

παρακάλεσε το Σουλτάνο, αντί για οποιαδήποτε αμοιβή, να του 

δώσει ένα μέρος εδάφους που να είναι ίσο με δέρμα ενός 

βουβαλιού για να ανεγείρει σε αυτό πόλη που θα αφιερώσει στη 

Βασιλομήτορα. Ο Σουλτάνος απόρησε και γελώντας για το 

παράξενο αίτημα τού στρατηγού του, μαζί με την αμοιβή που 

του έδωσε στην αρχή, εξέδωσε και «Χάτι Σερίφ»3 που 

εκπληρώνει και το περίεργο αίτημα του στρατηγού. Ο 

στρατηγός, αφού πήρε το διάταγμα, έφυγε, αφού έσφαξε το 

μεγαλύτερο βουβάλι και έκοψε το δέρμα του σε πολύ λεπτό 

ιμάντα με τον οποίο, στη συνέχεια, περιέβαλε τον απαιτούμενο 

χώρο για τη μελλοντική του πόλη και όπως λέγεται, έμπηξε 

                                                           
2
 «Γκαζή/Γκαζί» (αγωνιστής και νικητής, νικητής τροπαιούχος). 

3
 αυτόγραφο αυτοκρατορικό – ιερό διάταγμα. 

Ο 
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τέσσερις πασσάλους από ξύλο πλατάνου και τέντωσε τον 

ιμάντα και από τα τέσσαρα σημεία και έτσι ορίσθηκαν τα όρια 

της πόλης και από τους πασσάλους αυτούς τέντωσε τον ιμάντα 

και μέχρι εκεί που έφτανε, ορίσθηκαν τα όρια της περιοχής της 

πόλης. Οι πάσσαλοι αυτοί που πάνω τους τεντώθηκε το νήμα, 

βλάστησαν και αναπτύχθηκαν σε πελώρια πλατάνια, 

δείχνοντας έτσι ακόμη και τώρα τα τέσσερα σημεία της πόλης. 

Οι πλάτανοι αυτοί είναι: 1) Ο προς το βορά πλάτανος του 

«Μπαρλαούτα ή Μώκιου» (ξεριζώθηκε το 1955) λίγο πάνω από 

το σπίτι Μπουτάρη, που σήμερα φιλοξενεί τον ΔΗ.Π.Ο.Ν., 2) ο 

προς δυσμάς στραβός πλάτανος κοντά στην Αγία Παρασκευή, 

3) ο προς ανατολάς Κούφιος πλάτανος στο κιόσκι (από τη 

διάβρωση του εδάφους, έπεσε στην Αράπιτσα και 

καταστράφηκε λίγο πριν το 1924) και 4) ο μεσημβρινοδυτικός 

πλάτανος της Πουλιάνας (Στανίση) πίσω από το Επισκοπείο 

(κόπηκε περίπου το 1950), επί της οδού Σωφρονίου. Έτσι, αφού 

τελείωσε η οριοθέτηση, εκδόθηκε το σχετικό φιρμάνι που 

περιγράφει τα όρια αυτά του οικισμού και η περιοχή 

ιδιοκτησίας της πόλης. Το φιρμάνι αυτό στα Τουρκικά και η 

μετάφρασή του στα Ελληνικά σώθηκε από το Δημήτρη 

Πλαταρίδη4 -δάσκαλος στη Νάουσα- και περιέχει επακριβώς τη 

διαδρομή με τις τοποθεσίες και τα τοπωνύμια5. Έτσι, λοιπόν, 

μαζί με τη βοήθεια των ντόπιων κατοίκων τέθηκαν τα θεμέλια 

της νέας πόλης που ονομάσθηκε  Αγγουστός Agoustos ή 

Αγοστός Agostos στα τούρκικα, Νάουσα ή 

Νιάουστα στα ελληνικά, Νεγόστι στα Βλάχικα, Νέγους Neguš 

                                                           
4
 Το έτος 1862 ήταν Γραμματέας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της 

Νάουσας και υποδιδάσκαλο στην Αλληλοδιδακτική Σχολή. 
5
 Το κείμενο αυτό είναι δημοσιευμένο στην ιστορία της Νάουσας του 

Ευσταθίου Στουγιαννάκη, στη σελίδα 40 και 41. 
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Neaguš στα Σλάβικα, Νέγοστ στα Αλβανικά και Νυαγόϊστ στα 

Ουγγρικά.  

Άλλη παράδοση τουρκικής προέλευσης, που επίσης 

έχει παρόμοια μυθολογικά στοιχεία, λέει ότι ο Εβρενός σε μία 

και μόνη εκστρατεία είχε κατακτήσει όλη τη Μακεδονία, την 

πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και επειδή ο Μουράτ 

απέδιδε μεγάλη σημασία σε αυτήν τη κατάκτηση, θέλησε να 

ανταμείψει πλουσιοπάροχα τον στρατηγό του. Του χάρισε έτσι 

όλη την έκταση που μπορούσε να τρέξει έφιππος μέσα σε ένα 

μερόνυχτο. Ξεκινώντας από τα Γιαννιτσά έτρεξε 96 χωριά και η 

παράδοση λέει ότι θα έτρεχε και άλλο και θα πήγαινε και στη 

Θεσσαλονίκη, αν δεν ξεγελιόταν από τον κόκορα που λάλησε 

την αυγή νωρίτερα από ότι έπρεπε και έτσι η περιοχή νοτίως 

και δυτικώς των Γιαννιτσών μέχρι τη Βέροια περιήλθε στην 

κυριότητα του Εβρενός και της οικογένειάς του. 

λλη άποψη, που και εγώ θεωρώ σοβαρότερη 

και κοντά στην αλήθεια, λέγει ότι οι 

κάτοικοι αυτής της νέας πόλης -Νέας 

Αυγούστας- ήταν Βυζαντινοί στρατιωτικοί που έδρευαν στην 

Μίεζα, αν συνδέσουμε το ότι η πόλη χτίσθηκε προ τιμή και 

τέθηκε υπό την προστασία της βασιλομήτορας Βαλιντέ Χανούμ 

που στη νέα οθωμανική αυτοκρατορία που δημιουργούνταν, 

ήταν και η Νέα Αυγούστα, συμφώνως με τα αξιώματα του 

Ρωμαϊκού – Βυζαντινού κράτους. Την εποχή εκείνη της 

επέλασης των Οθωμανών και της δημιουργίας του νέου 

κράτους, μόνο όσοι στρατιωτικοί συμφωνούσαν με την ειρήνη 

δεν πλήρωναν φόρο, όλοι οι υπόλοιποι, πλην των 

στρατιωτικών, ποτέ δεν απαλλάχτηκαν από τους φόρους. Όπως 

θα δούμε στη συνέχεια, από το Σουλτάνο δόθηκαν ιδιαίτερα 

Ά 
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προνόμια -σχεδόν μοναδικά- στη νέα αυτή πόλη και μεταξύ 

αυτών των προνομίων ήταν και η απαλλαγή της πόλης από την 

πληρωμή φόρων, πράξη που ισχυροποιεί τη θέση ότι οι 

κάτοικοι της νέας πόλης εγκαταστάθηκαν με προνόμια 

στρατιωτικών.  

Από την ίδρυση της πόλης, κύριο χαρακτηριστικό 

των κατοίκων της ήταν ότι οι Ναουσαίοι ξεχώριζαν από τους 

υπόλοιπους στις γύρω πόλεις και χωριά, επειδή είχαν μακριά 

μαλλιά, ενώ όλοι οι άλλοι άφηναν μία τούφα στην κορυφή του 

κεφαλιού (τσιαμπάς) ή στο μπροστινό μέρος. 

Στα Βυζαντινά χρόνια, μακριά μαλλιά είχαν μόνο 

οι στρατιωτικοί και οι ιερωμένοι. 
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Εικόνα 3 - Ο Στραβός πλάτανος στην Αγία Παρασκευή 
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Τα προνόμια της πόλης και η εξέλιξή της. 

ε την προστασία που απολάμβανε η πόλη από τη 

βασιλομήτορα, ο Σουλτάνος παραχώρησε και 

άλλα ιδιαίτερα προνόμια με αυτοκρατορικό 

διάταγμα και όλα αυτά είχαν ισχύ και τηρούνταν 

απαράβατα μέχρι που καταστράφηκε η πόλη, το 1822. Τα 

κυριότερα από αυτά τα προνόμια ήταν: 

α) Εκτός από τα τετρακόσια γρόσια που ήταν ο 

κτηματικός φόρος της δεκάτης -ασιάρ- και τις δύο παράδες ανά 

άτομο -σπένσα- κανέναν άλλο φόρο δεν πλήρωναν οι 

Ναουσαίοι και αυτά τα χρήματα δεν πήγαιναν στο 

αυτοκρατορικό ταμείο, αλλά στο τέμενος του Γαζή Εβρενός που 

βρισκόταν στα Γιαννιτσά και που μέσα σε αυτό βρισκόταν ο 

τάφος του. 

β) Κανένας Οθωμανός δε δικαιούνταν να 

κατοικήσει στην πόλη εκτός από τον ιεροδικαστή -καδής- και 

του αντιπροσώπου -βοεβόδα-6 του Κιζλάρ Αγά -αρχιευνούχου-7 

που εισέπραττε και παραπάνω φόρο. 

γ) Κανένας Οθωμανός, οποιασδήποτε θέσης και 

περιωπής που ήθελε να επισκεφθεί την πόλη, δεν είχε το 

δικαίωμα να μπει μέσα στην πόλη έφιππος.  

δ) Η διοίκηση της πόλης αναθέτονταν σε κάποιον 

από τους προκρίτους της πόλης ο οποίος εκλεγόταν από το λαό, 

                                                           
6
 Στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, πριν το 1801, οι Δερβεναγάδες (στρατιωτικοί 

διοικητές καζάδων) λέγονταν Βοεβόδες. 
7
 Αυτός ήταν αρχηγός των μαύρων ευνούχων, έμπιστο πρόσωπο του 

Σουλτάνου.  Κυρ αγάς = επιστάτης των παρθένων και γυναικών. 

Μ 
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αναγνωριζόταν από τον Κιζλάρ Αγά και καλούνταν άρχοντας  

-στα Τουρκικά Μπασμπουγή = Πρόεδρος. Αυτός ο άρχοντας διόριζε 

και όσους συνάρχοντες ήθελε, διοικούσε τη φρουρά της πόλης 

που συμφώνως με τον Πουκεβίλλ την εποχή του Ζαφειράκη 

αποτελούνταν από (300) τριακόσιους άντρες. Επίσης, αυτός είχε 

και απόλυτη εξουσία στην πόλη, δίκαζε και καταδίκαζε, 

τιμωρούσε και συγχωρούσε κατά την κρίση του, φυλάκιζε και 

αποφυλάκιζε, χωρίς να δίνει λόγο για τις πράξεις του σε 

κανέναν. Μόνο η Γενική Συνέλευση των κατοίκων μπορούσε να 

τον παύσει από τα καθήκοντά του και να τον αντικαταστήσει 

με νέο άρχοντα. Ευκόλως εννοείται ότι τόση δύναμη και τόσες 

δικαιοδοσίες μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυθαιρεσίες, 

τυραννικές συμπεριφορές και πράξεις, ενώ είναι θεωρητικά 

απίθανο ένας τέτοιος άρχοντας να έχει οργανωμένη 

αντιπολίτευση. Ο Ιεροδίκης και ο Βοεβόδας ήταν στους τύπους 

σα σκιά εξουσίας, αλλά στην ουσία όλες τις εξουσίες τις είχε ο 

άρχοντας της πόλης. 

Η πόλη με τέτοια προνόμια και υπό τη διοίκηση 

άξιων αρχόντων  γρήγορα διακρίθηκε και υπερτέρησε από τις 

άλλες κοινότητες στον πολιτισμό, το εμπόριο, τη γεωργία και τη 

βιομηχανία. Η ειρήνη και η ησυχία της πόλης ποτέ δεν 

διαταράχθηκαν σοβαρά μέχρι και το τέλος του ΙΗ΄αιώνα. 

Πολλές φορές κάποιοι ζορμπάδες8 και κάποιες ληστρικές 

συμμορίες προσπάθησαν να βλάψουν την πόλη και τους 

κατοίκους, αλλά πήραν τέτοια μαθήματα παραδειγματικής 

τιμωρίας που γρήγορα η πόλη απέτρεψε τη δράση κακοποιών 

στοιχείων που εγκατέλειψαν την περιοχή. 

                                                           
8
 Τουρκική λέξη = ταραξίας, αποστάτης, αυτός που σφετερίζεται ξένο 

πράγμα. 
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Παιδεία και λόγιοι της Νάουσας. 

Τα πλούτη, που προέκυψαν από την πολύχρονη 

ειρήνη και ησυχία, οι Ναουσαίοι τα εκμεταλλεύτηκαν και πολύ 

γρήγορα επιδόθηκαν στην καλλιέργεια των γραμμάτων και 

στην κοινωνική τους μόρφωση. Σε αυτό συνέβαλαν και οι 

διάδοχοι του Οσίου Θεοφάνη που σα δάσκαλοι και 

θρησκευτικοί λειτουργοί στάθηκαν άξιοι. 

Στα μέσα του ΙΗ΄αιώνα -το 1750 περίπου- δίδασκε 

στην πόλη ο μοναχός Θεοφάνης ο Ναουσαίος. Μετά από 

δώδεκα χρόνια περίπου γνωρίζομε ότι δίδασκε ο Δημήτριος 

Ανασώτης, Ναουσαίος, και το 1775 ο Αναστάσιος Καμπίτης, 

επίσης Ναουσαίος. Όταν ο Καμπίτης μετατέθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, τη σχολαρχία της Νάουσας ανέλαβε ο Νικόλαος 

Αγγελάκης9 και ο Εμμανουήλ Φωτιάδης, αργότερα, το 1817, 

δίδασκε κάποιος Βαρλάντας και ο Ιωάννης Παναγιώτου, το 

1822. Εκτός από τα παραπάνω τέκνα της Νάουσας δίδαξαν και 

ο Μανουήλ Αντωνιάδης, ο Δημήτριος Μπαρλαούτας που 

καρατομήθηκε, το 1822, ο Αναστάσιος Ζίντζιος, ο Ζαφείριος 

Θεοδοσίου Λογοθέτης, ο Γρηγόριος Πρωτοσύγκελος, ο 

Παπαγιώργης Πρωτόπαπας, ο Παπαγιώργης από την 

Κουτσούφλιανη, ο Παπαδημήτρης, ο Αναστάσιος Τσαρλιάρης 

ή Τσαρλιάτης, ο Ζαφείρης Γ. Μπόγιος, ο Δημήτριος Θωμά 

Πατητιάς ή Πλατάρας10, ο Αναστάσιος Αγγελάκης και οι δυο 

γιοί του γιατρού Αντώνη Περδικάρη, ο Γρηγόρης και ο 

Αναστάσιος. 

                                                           
9
 Καρατομήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1822. 

10
 Είναι ο παππούς του Δημητρίου Φιλίππου Πλαταρίδη. 
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Σπουδαιότερος όμως όλων των παραπάνω και 

αρχαιότερος είναι ο Αναστάσιος Μιχαήλ. Αυτός γεννήθηκε στη 

Νάουσα μορφώθηκε στη Νάουσα και μετέπειτα συνέχισε τις 

σπουδές του στα Ιωάννινα, όπου και ειδικεύτηκε στη σπουδή 

της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και στη φιλολογία. Από εκεί 

πήγε στην Κέρκυρα και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα των 

φιλολογικών και χριστιανικών σπουδών, την 

Κωνσταντινούπολη. Αργότερα πήγε στη Γερμανία για να 

σπουδάσει ιατρική και στη συνέχεια περιηγήθηκε σε διάφορα 

άλλα μέρη της Ευρώπης. Η Ακαδημία του Βερολίνου τον 

ανακήρυξε μέλος της. 
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Εικόνα 4 - "Νάουσα" Λιθογραφία Κ. Πλακωτάρη 1956, Δημοτική 

πινακοθήκη Ιωαννίνων. 
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Καλλιέργειες – Γεωργία. 

Η γεωργία αναπτύχθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, 

πολύ γρήγορα στην περιοχή. Ο συνδυασμός της γόνιμης γης 

και των νερών της Αράπιτσας επέτρεπε την καλλιέργεια 

σιταριού, καλαμποκιού και τριφυλλιού για τη διατροφή των 

κατοίκων και των ζώων. Ο σπουδαιότερος όμως πόρος ζωής και 

πλουτισμού ήταν ο καρπός του αμπελιού που παρήγαγε τον πιο 

εύγευστο, αρωματικό, τονωτικό και τον, για περισσότερα 

χρόνια, διατηρούμενο οίνο όλης της Τουρκικής επικράτειας.  

Τόσο μεγάλη φήμη είχε αποκτήσει το κρασί της Νάουσας, που 

λέγανε ότι «Κρασί ωσάν της Νιάουστας το φέρνουν στο μαντήλι».   

Άλλος ένας πόρος ζωής και πλουτισμού ήταν η 

σηροτροφία. Το παραγόμενο μετάξι χρησιμοποιούνταν στην 

εγχώρια βιομηχανία μεταξωτών υφασμάτων και βεβαίως σαν 

προϊόν εξαγωγής  προς τη Σερβία, τη Βοσνία κ.α. 

Ο Βασίλης Νικολαϊδης,11 αξιωματικός του Γαλλικού 

στρατού και περιηγητής στο βιβλίο του «Τούρκοι και η 

σύγχρονη Τουρκία», έκδοσης 1859, γράφει: «Το ιδιαίτερο 

προϊόν της περιοχής είναι το κρασί. Έχει πολύ μεγάλη φήμη σε 

όλη την Τουρκία και κοστίζει διπλάσιο από τα άλλα κρασιά της 

χώρας. Είναι πολύ κοντά στα κρασιά της Bordeaux, αποκτά 

γεύση και άρωμα καθώς παλιώνει. Τα σιτηρά είναι μέτρια και 

με δυσκολία αρκούν για τις ανάγκες του τόπου. Αντιθέτως, το 

έδαφος παράγει τεράστια ποσότητα φρούτων. Υπάρχει εδώ ένα 

εργοστάσιο που κατασκευάζει ένα ύφασμα -χοντρή τσόχα- που 

ονομάζεται Σαϊάκ. Η καλλιέργεια της μουριάς και η 
                                                           
11

 http://bliatkas.blogspot.com/2008/04/les-turcs-et-la-turquie-
contemporaine.html 
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σηροτροφία έχουν την τιμητική τους, υπολογίζεται σε 

περισσότερο από 7000 κιλά αυτό το προϊόν. Συμφώνως με 

επίσημες πληροφορίες, τα ετήσια έσοδα της πόλης ανέρχονται 

σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο φράγκα». Τα καλύτερα 

κρασιά12 παράγονταν στους αμπελώνες των λοφίσκων της 

Σμίξης, της Κωτίχας -σημερινή Κουτίχα- της Γάστρας, της 

Καραγίδας -σημερινής Καραΐδας- και του Γαλατσιάνου, ενώ οι 

αμπελώνες13 της περιοχής «Κουκούλι» ήταν πιο άγονοι.  

Βιομηχανία, Βιοτεχνία και εμπόριο. 

Επίσης, σπουδαίο μέσο πλουτισμού των κατοίκων 

της Νάουσας αποτέλεσε η βιομηχανία και το εμπόριο. Διάφορα 

προϊόντα χειροτεχνίας παρασκευάζονταν σε βιοτεχνίες, αλλά 

και στα σπίτια των κατοίκων. Αυτά αγοράζονταν από τους 

εμπόρους για μεταπώληση όχι μόνο στην εσωτερική αγορά, 

αλλά τα εξήγαγαν στη Βιέννη, στην Πέστη, στη Μόσχα, στην 

Οδησσό και στη Γερμανία που είχαν συστήσει υποκαταστήματα 

και ανταποκριτές. 
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 Για τα κρασιά της Νάουσας χαρακτηριστικά είναι τα γραπτά κείμενα των 
Pouqueville (1826) και Cousinery (1831), ταξιδευτών που επιβεβαιώνουν τη 
φήμη και την ποιότητα του Ναουσαίϊκου οίνου. Ο Pouqueville γράφει: «Ο 
οίνος της Ναούσης είναι από τους καλύτερους της Μακεδονίας. Επειδή οι 
κάτοικοι δεν έχουν οιναποθήκες, βάζουν τα καδιά στα ρυάκια που περνούν 
κάτω από τα σπίτια τους. Τα σταφύλια, που παράγουν το κρασί αυτό, έχουν 
γεύση οξυστυπτική και για το λόγο αυτό το κρασί πίνεται τον 4

ο
 ή 5

ο
 χρόνο 

από τον τρυγητό». Ο Cousinery δε γράφει: «Ο οίνος της Νάουσας είναι στη 
Μακεδονία ότι ο Βουργουνδίας στη Γαλλία και τον πωλούν πάντα σε τιμή 
διπλάσια από τους άλλους οίνους ….. Τον μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη 
και στις Σέρρες που καταναλώνεται αφθόνως.  
13

 http://bliatkas.blogspot.com/2007/09/blog-post_25.html 
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Όλες οι τέχνες της εποχής ασκούνταν στην πόλη. 

Σπουδαιότερες όμως ήταν η υφαντική, η οπλοποιία, η 

μαχαιροποιία και η βαφική. Στην υφαντική απασχολούνταν 

όλο σχεδόν το γυναικείο φύλο της πόλης και πολλοί άνδρες που 

κατεργάζονταν μάλλινα υφάσματα -σαγιάκια-, μεταξωτά, λινά 

και ιδιαίτερα τα προσόψια, γνωστά ως χαβλιά. Επειδή δε τα 

προσόψια ήταν περιζήτητα παντού, υπήρχαν και ειδικά 

καταστήματα που μέσα στο καθένα από αυτά λειτουργούσαν 

πάνω από τριάντα υφαντήρια. Ιδιοκτήτες τέτοιων υφαντήριων 

ήταν  ο Θωμάς Χατζηχειμώνας ή Σιώμος, ο Γ. Ζ. Μπόγιος, ο Χ. 

Γιακομής και ο Θωμάς Πατητιάς ή Πλατάρας. 

Αυτοί μετέβαιναν στο εξωτερικό για να πωλήσουν 

τα προϊόντα τους και όταν επέστρεφαν, έφερναν μαζί με το 

χρυσό και πολλά διαμαντένια κοσμήματα, μαργαριτάρια, 

οικιακά σκεύη και άλλα προϊόντα πολυτελείας. Αυτά τα πλούτη 

φαίνεται ότι ζήλεψε ο Αλή Πασάς Τεπελενλής των Ιωαννίνων 

και προσπάθησε με τρεις εκστρατείες του να αποκτήσει, 

κατακτώντας τη Νάουσα. Λέγεται δε ότι κάποτε όταν είδε 

κάποιον γυναικείο κεφαλόδεσμο της Νάουσας, διακοσμημένο 

πλούσια με πολύτιμους λίθους και χρυσό, εκστασιασμένος 

φώναξε ότι ούτε αυτός ο ίδιος δεν μπορεί να φορέσει τέτοιο 

πλούσιο στέμμα. 

Τέτοια εργοστάσια βιοτεχνίας, το 1822, υπήρχαν 

περίπου σαράντα. 

Οι μαχαιροποιοί και οι οπλοποιοί δούλευαν 

μεμονωμένα, σπανίως συνεταιριστικά. Τα εμπροσθογεμή όπλα 

των αδελφών Τζιοβάρα, του Χρήστου Πλήκα, των τεσσάρων 

αδελφών Κωστιούλη (Ντότση, Δημήτριου, Κώστα και Τζίμου), 
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του Αναστασίου Λιλιάμπη και υιού ήταν περιζήτητα για τη 

στερεότητα, ελαφρότητα, καλλιτεχνία και ειδικά για την 

ευθυβολία τους. Τα μαχαίρια -γιαταγάνια-, τα ξίφη ή πάλες, τα 

τραπεζομάχαιρα, τα μαχαίρια των κρεοπωλών και πολλά άλλα 

παρόμοια είδη εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες και πωλούνταν 

σε όλη τη Μακεδονία. 

 

Εικόνα 5 - Χάρτης ευρύτερης περιοχής Νάουσας 

 

Οι εκκλησίες ήταν διακοσμημένες με έργα και 

κατασκευές διαφόρων τεχνιτών του είδους. Ος τέλειος δε 

μάστορας για τέτοια έργα θεωρούνταν ο Ζιάμπουρας 

(Τσ(ζ)ιάμπουρας) τελειότερος όλων όμως ήταν ο Κάλης 

Σαμαράς. Για αυτόν λέγεται ότι πριν την επανάσταση του 1822 

είχε κατασκευάσει για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ένα 

παγκάρι από ξύλο καρυδιάς, διακοσμημένο με διάφορα 

όστρακα και ελεφαντόδοντα. Αυτό είχε δεκαέξι συρτάρια που 
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άνοιγαν και έκλειναν όλα με ένα μόνο κλειδί, μπορούσαν δε να 

ανοιγοκλείνουν όλα μαζί ταυτοχρόνως με μία και μόνη στροφή 

του κλειδιού, αλλά υπήρχε και η δυνατότητα να ανοιγοκλείνει 

και μεμονωμένα ένα-ένα οποιοδήποτε από τα συρτάρια. Όταν 

πήγαν αυτό το καλλιτέχνημα στον Αμπού Λουμπούτ πασά, 

αυτός ρώτησε τον τεχνίτη, αν θα μπορούσε να κατασκευάσει 

και άλλο τελειότερο έργο από αυτό. Ο Κάλης, παίρνοντας 

κουράγιο από τη φαινομενική ηρεμία του πασά, αλλά και το 

ενδιαφέρον του για την τεχνική του απήντησε ότι αν του δώσει 

τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζεται, μπορεί να 

κατασκευάσει και πτερύγια που να μπορεί να πετάξει ένας 

άνθρωπος σε ορισμένο ύψος. Τότε ο πασάς, για αμοιβή του, 

διέταξε να τον καρατομήσουν! 

 

Εικόνα 6 - Η Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου 1910 
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Η αρχιτεκτονική, μαζί και με τις προηγούμενες 

τέχνες, έδειξε και αυτή δείγματα σημαντικής προόδου. Πολλά 

οικοδομήματα της πόλης άρχισαν να υπερέχουν στο ρυθμό, 

στην ομορφιά, αλλά και στη μεγαλοπρέπεια από τα 

οικοδομήματα των παλαιότερων γειτονικών πόλεων. Για το 

λόγο αυτό και το σπίτι του Ζαφειράκη Λογοθέτη επαξίως το 

έλεγαν Σαράι -μέγαρο-, αφού ήταν τετραώροφο, πανέμορφο 

και μεγαλοπρεπές. Σε κάθε του όροφο υπήρχαν βρύσες με 

πεντακάθαρο πόσιμο νερό και στον τέταρτο όροφο είχε 

σιντριβάνι, φτιαγμένο από άσπρο μάρμαρο, με ανάγλυφες 

διακοσμήσεις. Οι πλούσια διακοσμημένες αίθουσες του 

μεγάρου, με πολυτελή έπιπλα και σκεύη, έδειχναν την ευπορία, 

αλλά και καλαισθησία του ιδιοκτήτη και προκαλούσαν το 

θαυμασμό και την έκπληξη του κάθε επισκέπτη. 

 

Εικόνα 7 - Εκκλησία σε πλατεία της Νάουσας 1926 
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Οι εκκλησίες ήταν μεγαλοπρεπείς, ιδιαιτέρως όμως η 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Ο ρυθμός και η πλούσια 

εσωτερική διακόσμηση με ασημένιους πολυελαίους, ασημένια 

κανδήλια και επάργυρες εικόνες έδειχναν την αγάπη των 

Ναουσαίων στο όμορφο και το σεβασμό τους στα θεία.  

Η σχολή, που υπήρχε, ήταν τόσο ωραία, που μόνο 

το μέγαρο του Ζαφειράκη μπορούσε να τη συναγωνιστεί στην 

ομορφιά και στη μεγαλοπρέπεια. Αποτελούνταν από πολλές 

μεγάλες αίθουσες που κατέληγαν σε μία πολύ μεγαλύτερη 

διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Εκεί ήταν και ο καλλιτεχνικός 

πίνακας του Κέβητα σε ελαιογραφία, έργο κάποιου άγνωστου 

ντόπιου ζωγράφου. Στο προαύλιο του σχολείου, επάνω στον 

τοίχο, υπήρχε ένας τροχός που συμβόλιζε τη ματαιότητα της 

ανθρώπινης ζωής και κοντά εκεί ήταν και η βιβλιοθήκη. Η 

αίθουσά της14 ήταν με πολύ ευπρέπεια και σοβαρότητα 

διακοσμημένη χωρισμένη δε σε τρία τμήματα. Μέσα σε αυτά 

ήταν ταξινομημένοι οι 3000 τόμοι, τα χειρόγραφα και πολλοί 

κώδικες που αποδείκνυαν, πόσο  φιλομαθείς και φιλόμουσοι 

ήταν οι κάτοικοι. 

                                                           
14

 Το 1822, ο αείμνηστος διδάσκαλος, από τα Γιαννιτσά, Δημήτριος 
Μπαρλαούτας κατάφερε, τη νύχτα, να σώσει μέρος του περιεχομένου της 
βιβλιοθήκης, κρύβοντάς τα σε μία υπόγεια κρύπτη κοντά στη σχολή. Και 
ενώ σώθηκαν από την αρπαγή και τη φωτιά αυτά τα λείψανα της άλλοτε 
πλούσιας βιβλιοθήκης, μετά τον ανασυνοικισμό της πόλης το οίκημα, μέσα 
στο οποίο ήταν η κρυψώνα εκείνη, ήλθε στα χέρια δύο χωρικών αδελφών, 
του Παπαγεωργίου και Ν. Δρίμκα. Αυτοί, μετά από καιρό, μάλωσαν με τον 
τότε αρχιερέα για κάποια παρανομία τους και ενώ τελούσαν σε 
εκκλησιαστική τιμωρία, ασπάσθηκαν τον Προτεσταντισμό. Οι προτεστάντες 
ιεραπόστολοι πήραν από αυτούς τα σπουδαιότερα από τα χειρόγραφα και 
όσα απέμειναν ο επιζήσας τραχύς και ιδιόρρυθμος αδελφός σε κανένα δεν 
επέτρεπε ούτε καν να τα δει. 



 - 39 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

Από όλα τα παραπάνω προνόμια και προϋποθέσεις 

φαίνεται ότι γρήγορα από την ίδρυσή της η πόλη της Νάουσας 

πρόκοψε, αναπτύχθηκε και ηγεμόνευσε στις γύρω από αυτήν 

πόλεις και κωμοπόλεις. Δικαίως η πόλη, λοιπόν, όπως λέγει και 

ο Pouqueville, θεωρούνταν «η ελεύθερη μητρόπολη των 

Χριστιανών της εντεύθεν του Αξιού Μακεδονίας»15. Δικαίως και 

η βασιλομήτορα καυχιόταν για την πρόοδο και την ανάπτυξη 

της πόλης της που την αποκαλούσε ροδώνα  της (Γκιούλ-

μπαχτσές) και όταν, κατά το 1822, ο Αμπού Λουμπούτ16 

κατέστρεψε την επαναστατημένη πόλη, χωρίς να το γνωρίζει 

και να έχει δώσει την συγκατάθεσή του ο Σουλτάνος17, η 

                                                           
15

 Η γρήγορη ανάπτυξη και η πρόοδος των κατοίκων, ιδιαιτέρως η 
βιοτεχνική, γέννησε όπως ήταν φυσικό την αντιζηλία της Βέροιας.  Οι 
Βεροιείς είχαν περιορισθεί μόνο στο μικρεμπόριο στην αγορά τους που 
ήταν κεντρική και στην υφαντουργία, κερδίζοντας άνετα τα προς το ζην, 
αλλά είχαν παραμελήσει κάθε άλλη εργασία και ιδιαιτέρως τη γεωργία. 
Μόνο το εμπόριο των προσοψίων  τους ικανοποιούσε και δεν αποζητούσαν 
περισσότερα κέρδη μακριά από την πόλη τους.  Πιστεύοντας στην αρχή 
τους ότι «η πέτρα στον τόπο της βαρύνει» απέφευγαν την αποδημία και τις 
εξαγωγές των προϊόντων τους, μόνο ελάχιστοι είχαν την τόλμη να 
ξενιτευτούν για το υφασματεμπόριο.  
Αυτή η αντιζηλία των Βεροιέων  μεγάλωνε σιγά-σιγά και τελικώς κατάντησε 
μεγάλο και έντονο μίσος. Ποτέ και καθόλου δεν σταματούσαν να 
κατηγορούν τους Ναουσαίους στην Υψηλή Πύλη και στον Τεπενλή Αλή σαν 
ταραξίες. 
16

 Μεχμέτ Εμίν Αβδουλάχ πασά ή Αβδούλ Ρομπούτ (το δεύτερο όνομά του 
έδωσε αφορμή να μετονομασθεί, με την αλλαγή κάποιων γραμμάτων, σε 
Εμπού Λουμπούτ = Ροπαλοφόρος). 
17

 Υπάρχει ένα αυτοκρατορικό φιρμάνι -Μάρτιος 1822- που απευθύνεται 
στο Χουρσίτ Πασά και τον Αμπού Λουμπούτ (βρίσκεται στην υποσημείωση 
με αριθμό 60) με το οποίο διατάσσεται η εφαρμογή του Φετφά -
ιερονομικής ρήτρας- κατά της πόλης. Η ρήτρα αυτή έλεγε: «Οι ιερές γραφές 
και τα παραγγέλματα του Σερί επιβάλλουν οι επαναστάτες οι ίδιοι να 
παραδίδονται στο θάνατο με ξίφος, οι γυναίκες και τα ανήλικά τους θα 



 - 40 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

βασιλομήτορα, μόλις το έμαθε, εξαγριώθηκε κατά του γιού της 

Μαχμούτ του Β΄ και ασκεπής όρμησε να τον στραγγαλίσει, 

αλλά η έκπληξη που έδειξε ο Σουλτάνος, όταν άκουσε για την 

καταστροφή της πόλης και η πραγματική του λύπη 

κατασίγασαν το θυμό της και απέτισε την παραδειγματική 

τιμωρία του διοικητή της Θεσσαλονίκης. Ο Σουλτάνος τον 

ανακάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και αφού δέσμευσε όλη 

του την περιουσία, τον καθαίρεσε από το αξίωμά του και τον 

εξόρισε στα βάθη της Ασίας, όπου και πέθανε σε οικτρή 

κατάσταση, ζητιανεύοντας για το ψωμί του. 

Έτσι, λοιπόν, ήταν η Νάουσα, την εποχή εκείνη,  και 

αυτή της η πρόοδος και ευημερία θα διαρκούσε πολύ 

μεγαλύτερο διάστημα, αν η πλεονεξία και απληστία του Αλή 

Πασά Τεπελενλή δεν τον οδηγούσε στην επιθυμία να 

κατακτήσει την πλούσια αυτή πόλη για την οποία πολλά 

άκουσε να λέγονται. Την επιθυμία του αυτή προσπάθησε να 

πραγματοποιήσει λίγο μετά την τοποθέτησή του στην τοπαρχία 

των Ιωαννίνων. 

                                                                                                                             
εξανδραποδίζονται (να πωλούνται ως δούλοι), τα υπάρχοντά τους θα 
μοιράζονται μεταξύ των μαχητών, τα σπίτια τους  θα καίγονται κατά τέτοιο 
τρόπο, που ποτέ ξανά να μην ακουστεί ανθρώπινη φωνή μέσα τους». Το 
«άνευ γνώσεως, λοιπόν, και συγκαταθέσεως του Σουλτάνου» δεν πρέπει να 
είναι αληθινό, εκτός εάν δεχθούμε ότι το περιεχόμενο του φιρμανιού δεν 
το ήξερε ο Χαλίφης, αλλά μόνο το Διβάνι του. 



 - 41 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

Ο Αλή Πασάς ζητεί ειρηνικώς να υποτάξει τη Νάουσα. 

Ήταν περίπου το 1795. Ο Τεπελενλής Αλή Πασάς, 

αφού είχε καταλάβει18 την τοπαρχία των Ιωαννίνων, άρχισε να 

επεκτείνει την κυριαρχία του, με τη δικαιολογία ότι 

προσπαθούσε να εξασφαλίσει τα όρια της τοπαρχίας του από 

τις επιδρομές  Αλβανών και Κονιάρων. Στην πραγματικότητα 

όμως για να πάρει στην εξουσία του τα στρατηγικότερα σημεία 

-όπως αποδείχθηκε αργότερα- με στόχο να ανεξαρτητοποιηθεί 

από την κυριαρχία του Σουλτάνου. Έτσι θέλησε να κυριεύσει 

και την πόλη της Νάουσας, με την αιτιολογία ότι στην 

οχυρωμένη αυτή πόλη βρίσκουν άσυλο κάποιοι Κονιάροι και 

Γκέκηδες που παρενοχλούν με ληστρικές επιθέσεις τους την 

τοπαρχία της Θεσσαλονίκης, τη φρούρηση της οποίας ο 

διοικητής της αδυνατούσε να εξασφαλίσει και έτσι έρριχνε 

μομφές κατά του Αλή. 

Γι αυτούς τους λόγους, πριν προσπαθήσει να 

υποτάξει τη Νάουσα και να τιμωρήσει τους κατοίκους της, όπως 

έκανε και στους Γαρδικιώτες, θέλησε να δελεάσει και τους 

Ναουσαίους με υποσχέσεις γεμάτες από πονηριές και 

υποκρισίες. Γι αυτό το λόγο έστειλε ως αντιπρόσωπό του στη 

Νάουσα ένα από τα ικανότερα πολιτικά πρόσωπα της αυλής 

του στα Ιωάννινα, τον Σταύρο Τσιαπαλάμα,19 που ήταν 

γνωστός και φίλος του άρχοντα της Νάουσας Θωμά 

Χατζηχειμώνα, για να διαπραγματευτεί μαζί του την 

αναγνώριση του Αλή Πασά Τεπελενλή σα σατράπη, να 

                                                           
18

 Τα Ιωάννινα τα κατέλαβε το 1788, οπότε και διορίσθηκε μουτεσαρίφης 
με τίτλο Βεζίρη. 
19

 Είναι ο πατέρας του ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας Γεωργίου Σταύρου. Βλ. 
Αραβ. Ιστ. Αλή Πασά σελ 348, 466, 459 
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αποδεχθεί την κυριαρχία του και να δεχθεί την εγκατάσταση 

φρουράς μέσα στην πόλη. 

Ο Τσιαπαλάμας πράγματι ήλθε στην Νάουσα και 

προσπάθησε πολύ να πείσει το φίλο του, αλλά και τους άλλους 

προκρίτους της πόλης να αποδεχθούν την πρόταση αυτή του 

Αλή. Αλλά ο Χατζηχειμώνας που γνώριζε από πριν 

προσωπικώς τον Αλή και τον τρόπο σκέψης του, αρνήθηκε να 

δεχτεί τέτοια συμφωνία, αποφεύγοντας να δείξει ότι αυτό ήταν 

δική του απόφαση. Προφασίσθηκε ότι δεν μπορούσε να πάρει 

τέτοια απόφαση χωρίς τη συγκατάθεση του Κιζλάρ-αγά με τον 

οποίο πάντα για όλα τα ζητήματα της πόλης συνεννοούνταν, 

αφού ήταν ο άμεσος αντιπρόσωπος της Βαλιδέ Σουλτάνας. 

Μετά από δεκαπέντε μέρες παραμονής του στη Νάουσα ο 

Τσιαπαλάμας επέστρεψε στα Ιωάννινα, μεταφέροντας στον Αλή 

την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. 
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Πρώτη εκστρατεία του Αλή κατά της Νάουσας. 

 Αλής, νευριασμένος και αγανακτισμένος 

για την αποτυχία του ειρηνικού τρόπου 

για την κατάληψη της πόλης, αποφάσισε 

να το κάνει αυτό με βίαια μέσα. Έτσι, ξαφνικά, στα μέσα 

Απριλίου του 1795, έφτασε στην πόλη ένα σώμα Αλβανών από 

4000 περίπου άνδρες και προσπάθησαν, επιτιθέμενοι από 

τέσσερα διαφορετικά σημεία, να την καταλάβουν. Ήδη 

νωρίτερα είχε επιβάλει την κυριαρχία του στην Έδεσσα και στη 

Βέροια. 

Ο πανέξυπνος όμως και άγρυπνος Χατζηχειμώνας 

με τον ικανότατο στρατιωτικό του διοικητή Δήμο -Δημήτριο- 

Δεληδήμο είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως γι αυτό και την 

άμυνα της πόλης, καταλαμβάνοντας τις στρατηγικές θέσεις 

Κουτίχα, Τσιφλίκι, Δαλαμάρι και Άγιο Νικόλα. Η έναρξη των 

εχθροπραξιών ξεκίνησε από την Κουτίχα στην οποία εκτός από 

άλλους οπλαρχηγούς παραβρίσκονταν και ο γενικός αρχηγός 

Δήμος Δεληδήμος.  

Μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ο αρχηγός των 

αμυνομένων Ναουσαίων διέταξε επίθεση και αφού έβγαλαν τα 

μαχαίρια από τα θηκάρια τους, επιτέθηκαν τόσο αιφνιδιαστικά 

και ορμητικά, ώστε οι Αλβανοί, πανικοβλημένοι, τράπηκαν σε 

φυγή, κατευθυνόμενοι στα γύρω χωριά. 

Μόνο κάποιο σώμα από 400 Γενίτσαρους 

προσπάθησε και πολέμησε για τη νίκη, αλλά όταν είδαν τους 

άλλους δικούς τους να φεύγουν τρέχοντας, τράπηκαν και αυτοί 

σε φυγή, προς το μέρος του Κοπανού. Εκεί όμως συνάντησαν το 

Ο 
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Ζαφειράκη Θεοδοσίου Λογοθέτη που φρουρούσε το μέρος και 

αφού χτυπήθηκαν και διαλύθηκαν, με 

μεγάλες απώλειες έφυγαν προς το 

Ζερβοχώρι. Την ώρα της συμπλοκής 

στην Κουτίχα, στον Άγιο Νικόλα 

γινόταν και άλλη μεγαλύτερη μάχη. 

Εκεί φρουρούσε ο 

Γιώργος Τζιοβάρας και γενναία 

αμυνόταν εναντίων των πολυπληθών 

Αλβανών, ενθάρρυνε δε τα 

παλληκάρια του που μάχονταν πίσω 

από τους προμαχώνες φωνάζοντας 

«μόνο στο κρέας, παιδιά» και έφεραν 

φρικτό όλεθρο στους εχθρούς που 

επειδή ήταν πάρα πολλοί, κατόρθωσαν κάποιοι να περάσουν 

από την πίσω πλευρά των προμαχώνων. Ευτυχώς όμως, τη 

στιγμή εκείνη, έφτασε ο Δεληδήμος που είχε κατατροπώσει το 

σώμα της Κουτίχας και επιτέθηκε με ορμή κατά των Αλβανών 

και έτσι το μεγαλύτερο μέρος τους χωρίστηκε στα δύο και 

έφευγαν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Δεληδήμος άφησε 

τον Τζιοβάρα να καταδιώξει αυτούς που πήγαιναν προς τη 

Γραμμένη βρύση και τη Σκοτίνα20 και καταδίωξε το σώμα που 

έφευγε προς την πλευρά της Έδεσσας. 
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 Ήταν μία από τις γύρω της Νάουσας κωμόπολη. Οι κυριότερες από αυτές 
που είχαν καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία με την πόλη της Νάουσας 
ήταν οι: προς ΝΔ το Σέλι (800 οικογένειες), η Σκοτίνα (120 οικογένειες), το 
Τσιόρνοβο (Čornovo=Φυτειά) (65 οικογένειες), η Μαρούσια (70 
οικογένειες). Προς ΒΔ το Περισιώρι (120 οικογένειες), το Δραζίλοβο (450 
οικογένειες), η Κουτσούφλιανη (90 οικογένειες) και η Όσλιανη (Αγία 

Εικόνα 8 - Ζαφειράκης 
Θεοδοσίου Λογοθέτης 
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Αφού τους προσπέρασε μέσα από άγνωστα 

μονοπάτια, κατέλαβε στο χωριό Μπέλλα-Βόδα -Πισοδέρι- την 

οχυρωματική θέση σε ένα ψηλό σημείο, στο Καραούλι, και 

περίμενε εκεί τους εξαντλημένους Αλβανούς που έφταναν. 

Έγινε εκεί ακόμη μία μάχη με τους Αλβανούς ανάμεσα σε δύο 

πυρά και οι απώλειές τους ήταν τεράστιες. Από τη μάχη αυτή η 

περιοχή πήρε το όνομα «Μετερίζια του Δεληδήμου».  

Μετά την καταστροφή των Αλβανών, ο Θωμάς 

Χατζηχειμώνας και ο Δήμος Δεληδήμος κατάλαβαν ότι αυτή η 

επίθεση του Αλή Τεπελενλή πασά δεν ήταν η τελευταία και ότι 

αμέσως έπρεπε να πάρουν τα απαιτούμενα αμυντικά μέτρα για 

να είναι έτοιμοι να αποκρούσουν τυχόν νέα επίθεση των 

Αλβανών. Κάλεσαν, λοιπόν, γενική συνέλευση και αφού 

συσκέφτηκαν και με τους άλλους πρόκριτους, αποφάσισαν 

                                                                                                                             
Φωτεινή) (80 οικογένειες). Προς Ν και ΝΑ το Αρκουδοχώρι -Αρκοχώρι-, το 
Διχαλεύρι, η Διαβόρνιτσα (Τρίλοφος) και το Χωροπάνι (Στενήμαχος). Προς Α 
τα Μονόσπιτα, Άνω και κάτω Κοπανός (Κοπανός και Χαρίεσσα), Γιάντσιστα 
Jančišta  -Άγιος Γεώργιος-, Ζερβοχώρι, δύο Βέστιτσες (Αγγελοχώρι) και το 
Γκολισιάνι (Γυμνοχώρι, Λευκάδια). Προς Β και ΒΑ το Αρσένι, Επισκοπή, 
Τσαρμορινό (Μαρίνα), Μπάνια, Δέδοβο, Άνω και Κάτω Γιαννακό, Φέτιτσα 
(Πολλά Νερά) και Μπέλλα-Βόδα (Ασπρονέρι). Οι κάτοικοι του Σελίου, 
Σκοτίνας, Τσιορνόβου, Μαρούσιας, Αρκουδοχωρίου, Διαβορνίτσης, 
Διχαλευρίου και Χωροπανίου μιλούσαν τα Ελληνικά, της Κουτσούφλιανης 
τα Ελληνοβλάχικα και των υπολοίπων κωμοπόλεων Σλαυομακεδόνικα.  
Οι κάτοικοι των παραπάνω χωριών είχαν άμεση οικονομική συναλλαγή με 
τους Ναουσαίους -σπάνια όμως γινόταν γάμοι μεταξύ αυτών και των 
Ναουσαίων- και τα προϊόντα τους καταναλώνονταν στην αγορά της 
Νάουσας ή μέσω των εμπόρων της Νάουσας σε άλλες αγορές μεγάλων 
πόλεων. Τα χωριά Σέλι, Δραζίλοβο (Μεταμόρφωση), Κουτσούφλιανη και 
Όσλιανη (Αγία Φωτεινή) είχαν δικό τους αυτοτελές εμπόριο, ακολουθώντας 
το παράδειγμα των Ναουσαίων, με το να πηγαίνουν τακτικά στο εξωτερικό 
για να πουλήσουν τα βιοτεχνικά προϊόντα τους ή για να αγοράσουν άλλα. 
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ομοφώνως να οχυρώσουν την πόλη με τείχος που θα την 

εξασφαλίζει από κάθε επιδρομή. Στη συνέλευση, για πρώτη 

φορά εμφανίζονται να έχουν σημαντικό ρόλο και συμμετοχή 

στα πολιτικά και στρατιωτικά θέματα της πόλης οι Ζαφειράκης 

Θεοδοσίου Λογοθέτης, ο Τάσος Καρατάσος και ο Αγγελής 

Γάτσος. 

Έτσι, χωρίς καμία αναβολή, έμπειροι αρχιτέκτονες 

έκαναν τα σχέδια και ξεκίνησε το έργο της κατασκευής του 

τείχους. Μετά από τρία χρόνια (1795-1798) τελείωσε η 

κατασκευή των τειχών γύρω από την πόλη, αφού χτίστηκαν σε 

εννιά πιο σημαντικά σημεία. Τα σημεία αυτά ήταν: Στη γέφυρα 

στο Κιόσκι, στο Κιόσκι, τον Άγιο Γεώργιο, τα Αλώνια, την 

Κλεισούρα, τη Μπλάνα, την «Κούλα του Ζαφειράκη» - Άγιο 

Δημήτριο, την Αγία Τριάδα και το Μοναχό Πλάτανο21, εννιά 

πύργοι με πολεμίστρες. Στην κατασκευή εργάστηκαν όλοι οι 

κάτοικοι από δέκα χρονών μέχρι και οι πολύ γέροι και αυτό 

γιατί όλοι έδιναν μεγάλη σημασία στη συμβολή των τειχών  για 

την επιτυχημένη άμυνα της πόλης  ενάντια σε ενδεχόμενη 

δεύτερη επίθεση των Αλβανών. Εγκαίρως και πολύ σωστά 

ανακοίνωσαν στο Διοικητή της Θεσσαλονίκης και στον Κιζλάρ-

αγά την επίθεση των Αλβανών, το αποτέλεσμα της επίθεσης και 

την κατασκευή του τείχους για την αποφυγή άλλης επίθεσης, 

αλλά δεν πήραν καμία ενθαρρυντική απάντηση. Η σιωπή αυτή 

δικαιολογούσε απολύτως τις υποψίες και πληροφορίες που 

είχαν ότι ο Αλής ήταν πίσω από όλα αυτά και ότι είχε 

προετοιμάσει την κατάσταση, έτσι ώστε να αποδεχθούν όλοι τα 

πραξικοπήματά του. 
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 Βρισκόταν επί της παλιόστρατας, στο ύψος του Νοσοκομείου. 
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Δεύτερη εκστρατεία του Αλή κατά της Νάουσας. 

Ο Αλής, αφού απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια 

να καταλάβει τη Νάουσα, οργισμένος αποφάσισε να 

εκστρατεύσει και πάλι για να επιτύχει το στόχο του. Πριν όμως 

ξεκινήσει την εκστρατεία, θέλησε να αποκτήσει συνεργάτες και 

φίλους μέσα στην πόλη, δελεάζοντας κομματάρχες και 

οπλαρχηγούς. Πρώτος του στόχος ήταν ο γενναίος Δεληδήμος. 

Προτάσεις από τον απεσταλμένο22 του έγιναν και σε πολλούς 

άλλους, μεταξύ αυτών και στον πρωτοεμφανιζόμενο στη δράση 

και στα κοινά της πόλης Ζαφειράκη Θεοδοσίου Λογοθέτη. Η 

άρνηση του Δεληδήμου, του Χατζηχειμώνα, του Ζαφειράκη και 

άλλων προκρίτων ήταν ευθεία και αποφασιστική. Ο 

Ζαφειράκης μάλιστα απήντησε, όπως είχε απαντήσει και ο 

Αριστείδης στους απεσταλμένους του Πέρση στρατηγού 

Μαρδονίου23. Μετά από τις αρνήσεις αυτές δοκίμασε να 

σχηματίσει μία αντίπαλη μερίδα, ένα αντίπαλο ρεύμα μέσα 

στην πόλη που να ήταν ευνοϊκώς διακείμενο σ’ αυτόν, αλλά 

παρ όλες τις υποσχέσεις και το χρυσάφι που ξόδεψε δεν 

μπόρεσε να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε ούτε μάλιστα 

κατάφερε να κλονίσει και στο ελάχιστο την εμπιστοσύνη των 

κατοίκων στην ηγεσία της πόλης. Και ενώ απέτυχε και σε αυτό, 

η πλεονεξία του, απέναντι στη συνεχιζόμενη ευπορία των 

Ναουσαίων, μεγάλωνε την επιθυμία του να καταλάβει την 

πόλη. Η προηγούμενη αποτυχία της εκστρατείας, η πλεονεκτική 
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 Αυτός ήταν από το Μέτσοβο, αλλά δεν έχει διασωθεί το όνομά του. 
23

 «όσο ο ήλιος ακολουθεί τον ίσιο δρόμο που ακολουθεί και τώρα, ποτέ δε 
θα κλείσουμε συμμαχία με τον Ξέρξη, αλλά με εμπιστοσύνη στους 
συμμάχους μας θεούς και τους ήρωες, των οποίων εκείνος χωρίς σεβασμό 
έκαψε τους ναούς και τα αγάλματα. Θα εκστρατεύσουμε εναντίον του και 
θα τους αποκρούσουμε». 
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και οχυρωμένη θέση της πόλης, η γενναιότητα και ο ηρωισμός 

των κατοίκων δε στάθηκαν ικανά να τον εμποδίσουν να 

ξαναπροσπαθήσει να γίνει κύριος και αφέντης αυτής της 

περίφημης πόλης. 

Προτάσεις – Έναρξη των εχθροπραξιών. 

Έτσι, σχεδόν μόλις τελείωσε η κατασκευή του 

τείχους, περίπου κοντά στα μέσα του 1798, έστειλε κατά της 

Νάουσας οκτώ χιλιάδες Αλβανούς, διπλάσιους από την πρώτη 

του εκστρατεία και ενισχυμένους μάλιστα, αφού επικεφαλής 

τους είχε τοποθετήσει το γαμπρό του Πασιόμπεη, -Ισμαήλ 

Μπέη-. Αυτός, έχοντας υπόψη του την προηγούμενη 

εκστρατεία  και την αποτυχία της, δε θέλησε να διακινδυνεύσει 

με τον ίδιο τρόπο και γι αυτό χώρισε το στρατό του σε έξι 

τμήματα που με το καθένα από αυτά θα καταλάμβανε τις 

εισόδους και εξόδους της πόλης, με σκοπό να την αναγκάσει να 

παραδοθεί. Υποσχέθηκε και πλούσια λάφυρα στους Αλβανούς 

στρατιώτες του, αν πολεμούσαν γενναία και καταλάμβαναν 

την πόλη. 

Αλλά οι Ναουσαίοι, που ήταν έτοιμοι και για την 

περίπτωση αυτή  της πολιορκίας, έλαβαν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα και περίμεναν την εμφάνιση του εχθρού. Έπιασαν τις 

παρακάτω στρατηγικές θέσεις, κάτω από τη γενική διεύθυνση 

του Δεληδήμου ο οποίος, με το άγρυπνο μάτι του, επέβλεπε τα 

πάντα.  
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 Στην τοποθεσία Χονδροσούγλα, κοντά στο 

Χωροπάνι, με επικεφαλής τους δύο 

γιούς του Ολυμπίου24 Λάζου, Χρήστο 

και Νίκο, τοποθετήθηκαν 80 εκλεκτοί 

Ολύμπιοι και 300 Ναουσαίοι.  

 Ο Τάσος Καρατάσος, 

ο οποίος μετά την οχύρωση της πόλης 

έφερε μέσα σε αυτήν και την 

οικογένειά του από το Διχαλεύρι, 

μαζί με το Διαμαντή, το Μπακούση 

και 280 άλλους άνδρες κατέλαβαν τα 

στενά του Σελίου. 

 Ο Δεληγιάννης με τους αδελφούς Πλήκα και 

άλλους 150 άνδρες κατέλαβαν τη θέση «Γάστρα». 

 Τα αδέλφια Λάζος και Θωμάς Ραμαντάνης και 

άλλοι 150 άνδρες προκατέλαβαν τις θέσεις στο «Γύμνοβο» και 

στην «Καραγίδα/Καραΐδα». 

 Τη θέση «Κλεισούρα» προκατέλαβε ο 

Ζαφειράκης με άλλους 450 άνδρες, καλύπτοντας όμως και τις 

περιοχές «Μπλάνα» και «Κουκούλι».  Είχε μαζί του και το 

Γιαννάκη Καρατάσο -μεγαλύτερο γιο του Τάσου Καρατάσου-, 

το δεκαεξάχρονο Καραμήτσιο και τον Αργύρη Καραμπατάκη. 

Έτσι ήταν τοποθετημένοι οι οπλαρχηγοί με τις 

δυνάμεις τους, όταν έφτασε και στρατοπέδευσε, σε διάφορα 

απομακρυσμένα μέρη της πόλης, ο Πασιόμπεης. Βλέποντας 
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 Αυτούς τους κάλεσε από τον Όλυμπο ο Οπλαρχηγός Τάσος  Καρατάσος. 

Εικόνα 9 - Τάσος Καρατάσος 
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αυτή τη διάταξη άμυνας της πόλης, ο Πασιόμπεης δίστασε να 

επιτεθεί, γιατί φοβήθηκε την αποτυχία, όπως και ο 

προηγούμενος από αυτόν και στη συνέχεια το θυμό και την 

οργή του αφέντη του Αλή πασά.  

Για δεκατρείς μέρες δεν έκανε τίποτε, έμενε 

άπρακτος απέναντι στους Ναουσαίους που και αυτοί απαθείς 

σταθερά παρέμεναν στις θέσεις τους και τον περίμεναν. 

Προσπάθησε να δελεάσει τους οπλαρχηγούς και τους 

κομματάρχες της πόλης και γι αυτές τις 13 μέρες δε σταμάτησε 

να διαπραγματεύεται και να υπόσχεται την αυστηρή τήρηση 

των προνομίων της πόλης και την ελευθερία των κατοίκων, με 

το μοναδικό όρο να δεχθούν την υπακοή στον Αλή Πασά και 

να αποδεχθούν την εγκατάσταση Αλβανικής φρουράς μέσα 

στην πόλη. Αφού απορρίφθηκαν όλες οι προτάσεις, οι 

υποσχέσεις, οι δελεασμοί και περιφρονήθηκαν οι απειλές του 

Πασιόμπεη, τον ενημέρωσαν ότι  χωρίς τη διαταγή του 

Σουλτάνου και ιδιαιτέρως της βασιλομήτορος, δεν είναι 

διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν καμία άλλη εξουσία και πως 

είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε επίθεσή του. Ο 

Πασιόμπεης, αφού εξήντλησε όλα τα μέσα και δεν μπόρεσε με 

ειρηνικά μέσα να καταλάβει την πόλη, αποφάσισε να επιτεθεί. 

Την ανατολή της 9ης Ιουνίου 1798, ξεκίνησαν 

ταυτοχρόνως, από όλα τα σημεία, τα σώματα των Αλβανών.  Ο 

ίδιος ήταν επικεφαλής του σώματος που επιτέθηκε από το Σέλι 

απέναντι στη φρουρά του Καρατάσου που με πολύ εύστοχους 

πυροβολισμούς απαντούσαν στους πολλούς και άστοχους 

πυροβολισμούς των επιτιθεμένων. Και ενώ οι Αλβανοί 

εξαντλούσαν άσκοπα τα πυρομαχικά τους, οι Ναουσαίοι 

προξένησαν σημαντικές απώλειες με τις εύστοχες βολές τους, 
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όπως τους φώναζαν οι αρχηγοί τους: «Στο κρέας, παιδιά, και 

μη χάνετε τα φυσέκια σας άδικα». 

Την ίδια τύχη είχε και το σώμα της Κουτίχας.  Μετά 

την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των αυτοσχέδιων 

προμαχώνων, ο Ιμπραήμ ή Μπράχος διέταξε τους Αλβανούς να 

τον ακολουθήσουν σε μια επίθεση με τα σπαθιά τους  για να 

περάσουν μέσα από τα πυρά των αμυνομένων Ναουσαίων, 

αλλά έπαθε τόση μεγάλη ζημία, που ντροπιασμένος, μαζί με 

όσους τον ακολούθησαν, αποχώρησε κυνηγημένος μέχρι τα 

Μονόσπιτα (χωριό που απέχει μία ώρα από το σημείο της 

συμπλοκής).  Τα άλλα τμήματα, εκτός από μικρές ανταλλαγές 

πυροβολισμών, δεν είχαν άλλη καμία σοβαρή επίθεση και 

διασπασμένα έμειναν ήρεμα. Το ίδιο και στις 10 και 11 Ιουνίου, 

λίγες, αλλά έντονες αψιμαχίες που τελείωναν νωρίτερα από το 

αναμενόμενο, αφού αποσύρονταν οι εχθροί. 

Απόπειρα Αλβανών. Διακύμανση του αγώνα. 

Τα μεσάνυχτα της 11ης προς την 12η Ιουνίου, ο 

μοναχός Μελέτιος από το μοναστήρι των Ταξιαρχών, επειδή 

είχε να κάνει λειτουργία την  επομένη, αφού ξύπνησε το βράδυ, 

βγήκε έξω για να δει τα αστέρια και να μάθει τι ώρα ήταν για 

να διαβάσει τη μεσονύκτια ακολουθία.  Και ενώ χασμουριόταν 

και έτριβε το πρόσωπο και τα μάτια του, άκουσε εκεί κοντά ένα 

θόρυβο και παρατήρησε ένα αμυδρό φως, σε απόσταση 500 

βημάτων περίπου από την κάτω πλευρά του μοναστηριού. 

Μετά από λίγο αντιλήφθηκε ένα αρκετά ισχυρό σώμα Αλβανών 

να κατεβαίνει από το βουνό και να κατευθύνεται προς το 

Κουκούλι.  Ο ιερομόναχος, αφού παράτησε προσευχή και ύπνο, 
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ξύπνησε τον ηγούμενο και του έδειξε τις κινήσεις των Αλβανών. 

Αμέσως μετά άνοιξε μια πόρτα που οδηγούσε στην πίσω 

πλευρά του μοναστηριού και μέσα σε λίγα λεπτά είχε φτάσει 

στην περιοχή Κλεισούρα που φρουρούσε ο Ζαφειράκης και τον 

ενημέρωσε σχετικά με την κίνηση των Αλβανών από την 

πλευρά του Κουκουλιού. Ο Ζαφειράκης αμέσως, αφού άφησε 

υπεύθυνους για να φυλάγουν την εκεί θέση της «Κλεισούρας» 

τους Γιαννάκη Καρατάσο και Αργύρη Καραμπατάκη με 150 

άντρες, πήρε τους υπόλοιπους 300 και συνοδευόμενος από το 

δεκαεξάχρονο Δημήτρη Καραμήτσιο, τον εικοσάχρονο 

Δημήτρη Σιούγκαρα (Σιούγκαρη) και τον αχώριστο φίλο του 

Αγγελάκη Γκοντύλη πέρασε το ρυάκι στο Αραμπούνη και μέσα 

σε λίγα λεπτά έφτασε στα χαμηλά του Κουκουλιού. Εκεί είδε να 

αναπαύεται, κουρασμένο από τη νυκτερινή πορεία, το 

Αλβανικό σώμα και χωρίς δισταγμό αμέσως επιτέθηκε τους 

εξαντλημένους Αλβανούς. Μέσα στην ησυχία της νύχτας, οι 

φωνές των επιτιθέμενων και οι αντίλαλοι μέσα στο φαράγγι 

Σιασιάκι έφεραν μεγάλη σύγχυση στους Αλβανούς και τους 

αποδιοργάνωσαν τόσο πολύ, που δεν άκουγαν τις φωνές του 

αρχηγού τους που είχε πληγωθεί στο αριστερό του χέρι από 

σφαίρα. Μέσα σε τέτοιο πανικό οι Αλβανοί πέταξαν τα όπλα 

τους και τρέχοντας προσπαθούσαν να ξεφύγουν προς κάθε 

κατεύθυνση.  
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Όταν άρχισε να 

ξημερώνει και να φαίνεται ο 

μικρός αριθμός των 

Ναουσαίων που είχαν 

επιτεθεί στους Αλβανούς, οι 

450 με 500 Αλβανοί που 

είχαν απομείνει, πήραν 

θάρρος και αφού 

ταμπουρώθηκαν, άρχισαν να 

αμύνονται και να 

αντεπιτίθενται. Ίσως και να 

νικούσαν τους λιγοστούς 

Ναουσαίους, αν από πίσω 

τους δεν ακουγόταν 

πυροβολισμοί και η φωνή 

«γκαϊρέτι (θάρρος), παιδιά» 

και να πέφτουν σωρηδόν τα 

Αλβανικά πτώματα από τους 

πυροβολισμούς των 100 

παλληκαριών που 

ξεπρόβαλαν υπό την αρχηγία 

του Αγγελή Γάτσου25. Οι Αλβανοί, ανάμεσα σε δύο πυρά, 

έχασαν το ηθικό τους και για ακόμη μία φορά το έβαλαν στα 

                                                           
25

 Υπήρξε από τούς γενναιότερους οπλαρχηγούς της Επανάστασης. 
Γεννήθηκε στη Σαρακινή της Έδεσσας, το 1771. Από τα τέλη του 18

ου
 αιώνα 

ήταν αρματολός στον Όλυμπο και αγωνιζόταν στο πριν της Επανάστασης 
διάστημα, αν και διωκόταν από τον Αλή-πασά των Ιωαννίνων. Ο Γάτσος είχε 
πελώριο ανάστημα, μέτωπο πλατύ, ήταν ξανθός, δασύτριχος, ρωμαλέος και 

Εικόνα 10 -  Αγγελής Γάτσος 
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πόδια, αφήνοντας πίσω τους τον τραυματισμένο αρχηγό τους 

Ιμπραήμ Άγκον. Οι δύο αρχηγοί, Ζαφειράκης και Γάτσος, 

καταδίωξαν για λίγο τους Αλβανούς που έφευγαν, αλλά 

γρήγορα επέστρεψαν στις θέσεις τους για να μην μείνουν 

αφρούρητες και έστειλαν με φορείο στη Νάουσα τον 

τραυματισμένο Αλβανό αρχηγό. 

Ο Πασιόμπεης, καταντροπιασμένος από την 

αποτυχημένη επίθεση, κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να κυριεύσει 

την πόλη με τη βία και την πολεμική αναμέτρηση, αλλά επειδή 

φοβούνταν την οργή του Αλή Πασά, δεν τολμούσε να 

σταματήσει την πολιορκία της πόλης και έτσι παρέμενε στις 

θέσεις του για ακόμη λίγες μέρες, μέχρι το πρωί της 15ης Ιουνίου 

1798 που διέταξε γενική επίθεση από όλες του τις θέσεις και με 

όλα του τα μέσα. Τίποτε όμως δεν πέτυχε και αυτή την ημέρα. Ο 

άγρυπνος Δεληδήμος, σα γενικός αρχηγός, έτρεχε σε όλα τα 

οχυρώματα και τα μέτωπα, διατάσσοντας και ορίζοντας ποιές 

θέσεις θα φρουρούνταν, ποιες θα ενισχύονταν και 

τοποθετώντας τις αμυντικές δυνάμεις έτσι, ώστε να μη μπορεί ο 

εχθρός να μπει στην πόλη. Και την επόμενη μέρα ο Πασιόμπεης 

επιχείρησε ορμητική επίθεση, αλλά ο στρατός του έδειχνε μικρή 

διάθεση για μάχες και συμπλοκές, αφού ήταν αποθαρρυμένος 

από τις συνεχείς αποτυχίες και εξαντλημένος από την κούραση 

και την έλλειψη τροφών, αφού τα αποθέματα των γύρω χωριών 

δεν επαρκούσαν για τις ανάγκες τους. 

Τη μέρα εκείνη, 17 Ιουνίου 1798, η μεγαλύτερη 

συμπλοκή έγινε στη θέση «Καραΐδα» που την φρουρούσαν οι 

αδελφοί Ραμαντάνη. Το από 1200 ανδρών Αλβανικό σώμα, υπό 

                                                                                                                             
ανδρειότατος. Ήταν αφοσιωμένος στον Καρατάσο με τον οποίο τον 
συνέδεαν κοινοί αγώνες και φιλία. 
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τη διοίκηση του Ισμαήλ Σιλιχτάρ που δεν είχε πάρει μέρος σε 

καμία μάχη λόγω της θέσης που κατείχε, επιτέθηκε στους 

Ναουσαίους αλαλάζοντας.  Οι Ναουσαίοι αντιστέκονταν, αλλά 

μετά από δύο ώρες περίπου και αφού τους είχαν τελειώσει τα 

πυρομαχικά, περικυκλώθηκαν από τους Αλβανούς. Σε μία 

ηρωική προσπάθεια, για έξοδο από τον κλοιό, κατάφεραν να 

περάσουν με τα σπαθιά τους μέσα από το σώμα των Αλβανών, 

κατευθύνθηκαν στη διπλανή περιοχή «Γύμνοβο» και 

κατάφεραν να καταλάβουν το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου 

και τα επίκαιρα μέρη της Σκάλας.26 Ξαφνικά όμως εμφανίστηκε 

και πάλι ο Γάτσος με τον Καραμήτσιο που κατέβαιναν από τις 

αχυρώνες με 130 πολεμιστές και ο Δημήτρης Σιούγκαρης με 

άλλους 65 από την Πλακένια Δραγασιά27. Οι Αλβανοί, αφού 

είδαν και αυτοί τις δύο αυτές ομάδες που ήρθαν για βοήθεια 

των εκεί Ναουσαίων, δίσταζαν να έλθουν σε συμπλοκή. 

Εκμεταλλευόμενος τη σύγχυσή τους ο Γάτσος, δεν τους άφησε 

χρόνο να σκεφτούν. Διέταξε τον Σιούγκαρη να πάρει 

κατάλληλη θέση και να τους κτυπήσει από τα νώτα τους. Έτσι, 

λοιπόν, οι Αλβανοί που βάλλονταν από τέσσερες πλευρές, 

έχασαν το θάρρος τους και ζήτησαν παύση του πυρός με το 

λόγο «μπέσα για μπέσα28» δηλαδή ότι ποτέ ξανά δεν θα 

πολεμήσουν κατά της Νάουσας. Ο Γάτσος, αφού δέχθηκε τη 

«μπέσα» (πίστη), τους άφησε ελεύθερους να φύγουν.   

                                                           
26

 Τοποθεσία ΒΑ της πόλης, κατηφορική, με τη μορφή σκάλας που οδηγεί 
στην περιοχή «Γύμνοβο». 
27

 Τοποθεσία Ανατολικώς της πόλης και πάνω στο δρόμο που οδηγεί στις 
πηγές του Στύλου (Ισβόρια – Σχολή Αριστοτέλη), όπου υπάρχει και ένας 
μεγάλος, παλιός πλάτανος. 
28

 Είναι παράφραση της φράσης «μπέσα περμπέσσα» δηλαδή πίστη για 
πίστη, φράση που χρησιμοποιούν, συχνά, οι Αλβανοί στις συζητήσεις τους 
σα δείγμα εμπιστοσύνης. 
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Εικόνα 11  -  Ταμπούρια 

 

Με αυτό τον τρόπο απέτυχε και η δεύτερη 

προσπάθεια του Αλή Πασά για την, με όπλα, κατάληψη της 

Νάουσας. Ο Πασιόμπεης, καταντροπιασμένος, έστειλε στην 

πόλη ένα αγγελιοφόρο με αυτόγραφη επιστολή του προς τον 

άρχοντα Χατζηχειμώνα με την οποία τον παρακαλεί να 

περιποιηθούν τον τραυματία αιχμάλωτο διοικητή Ιμπραήμ 

Άγκον, ώστε να αναρρώσει γρήγορα από το τραύμα του. Στη 

συνέχεια, αφού συγκέντρωσε τους άντρες που του απέμειναν, 

αναχώρησε για τα Ιωάννινα. 

Πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και 

τραυματιών, κατά τις δύο εκστρατείες του Αλή στη Νάουσα, δεν 
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υπάρχουν, το ότι όμως είχαν σημαντικές απώλειες είναι 

σίγουρο. Επίσης, σίγουρο είναι ότι η δεύτερη πολιορκία υπήρξε 

περισσότερο ολέθρια για τους Αλβανούς και γι αυτό άλλωστε η 

οργή και αγανάκτηση του Αλή κατά του Πασιόμπεη και των 

άλλων αξιωματικών του ήταν παροιμιώδης. Όταν έμαθε για 

την ήττα του στρατού του, το θάνατο τόσων ανδρών και τις 

απώλειές του, όρμησε για να πνίξει με τα ίδια τα χέρια του τον 

Πασιόμπεη. 

Επέκταση της κυριαρχίας του Αλή. 

Την ίδια μέρα που έλυσαν την πολιορκία και 

έφυγαν ηττημένοι οι Αλβανοί του Αλή, ο άρχοντας 

Χατζηχειμώνας, με απεσταλμένο του, γνωστοποίησε στο 

Διοικητή της Θεσσαλονίκης και μέσω αυτού στον Κιζλάρ-αγά 

τα αποτελέσματα της επίθεσης των Αλβανών. Ο Διοικητής, 

αφού ενημερώθηκε, απήντησε με ένα μόνο «πολύ καλά» και 

έστειλε πίσω τον απεσταλμένο. Από την ψυχρή αυτή απάντηση 

οι Ναουσαίοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε στο εξής να 

περιμένουν καμία βοήθεια ή υποστήριξη από αυτόν, αντιθέτως 

ήταν σίγουροι ότι ο Διοικητής -Βαλής- μαζί με τον Κιζλάρ-αγά 

πρόδιναν τον Σουλτάνο και ότι ήταν όργανα του Αλή που τον 

βοηθούσαν στην πραγματοποίηση των σχεδίων του. 

Απόδειξη των υποψιών τους ήταν το ότι ο Βαλής 

έδειχνε μία προκλητική απάθεια και για την κατάληψη άλλων 

πόλεων και ολόκληρων επαρχιών μάλιστα από τον Αλή, αλλά 

και γιατί, εκτός του ότι δεν αντιδρούσε, ούτε καν ενημέρωνε 

την Πύλη και ιδιαιτέρως το Σουλτάνο για την απώλεια των 

εδαφών του και την παραβίαση αυτών από τον Αλή. Έτσι, ο 

Αλή Πασάς σταδιακώς κατάφερε να αποσπάσει όλη την 
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περιοχή μεταξύ των Γιαννιτσών και του Αλιάκμονα, πλην της 

Νάουσας. 

Η δολοφονία του Άρχοντα Θωμά Χατζηχειμώνα. 

Ο Αλής, αφού για δεύτερη φορά απέτυχε στην 

προσπάθειά του να καταλάβει τη Νάουσα, δεν παραιτήθηκε 

από τα σχέδια και τον πόθο του να αποκτήσει τον έλεγχο αυτής 

της περίφημης πόλης που πλούτιζε και δυνάμωνε μέσα στο 

κράτος του. Τον συνέφερε, με οποιοδήποτε τρόπο ή κόστος, να 

πάρει τη Νάουσα στην εξουσία του και για να το πετύχει αυτό, 

έπρεπε να εξουδετερώσει ένα-ένα τα κάθε είδους εμπόδια που 

αντιστέκονταν στο σκοπό του. Η δολοφονία του άρχοντα 

Θωμά Χατζηχειμώνα άνοιξε σε αυτόν το δρόμο για να 

καταστρέφει έναν-έναν τους επόμενους ισχυρούς κομματάρχες 

και στρατιωτικούς της πόλης και ιδιαιτέρως το Δεληδήμο, το 

Ζαφειράκη και τον Καρατάσο. 

Πραγματικά, ο θάνατος του Χατζηχειμώνα, το 

χρυσάφι και τα ατελείωτα δώρα του Αλή έφεραν μία διαταραχή 

στη συνεργασία και ομόνοια που είχαν πριν οι πολιτικοί 

παράγοντες με τους κομματάρχες τους. Την απώλεια του 

Χατζηχειμώνα την αισθάνθηκε εντόνως ολόκληρη η πόλη και 

θρήνησαν για το θάνατό του όχι μόνο οι Ναουσαίοι, αλλά και 

τα γύρω χωριά. Ο αρχιερέας, με όλους τους ιερείς της πόλης και 

των γύρω μοναστηριών, και όλοι οι πολίτες παρακολούθησαν 

την κηδεία του στο νεκροταφείο του Αγίου Μηνά. 

Ο Θωμάς ή Σιώμος Χατζηχειμώνας γεννήθηκε το 

1743 τη χρονιά που γεννήθηκε και ο 3ος Πρόεδρος των Η.Π.Α., 

Τόμας Τζέφερσον. Ήταν μοναχοπαίδι πλούσιας οικογένειας 
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που τον εκπαίδευσε άριστα στα σχολεία της Νάουσας 

πληρώνοντας -όπως έλεγε ο πολυμαθής δάσκαλος Δ. 

Μπαρλαούτας «Σαν το Χατζηχειμώνα»- διπλάσια δίδακτρα 

από τους άλλους μαθητές. Σε ηλικία 19 χρονών έχασε τον 

πατέρα του και συνέχισε την πατρική του τέχνη, τη 

μαχαιροποιία. Πολλαπλασίασε τα κεφάλαιά του και στη 

συνέχεια ακολούθησε και το εμπορικό στάδιο της 

μαχαιροποιίας. Έτσι πήγαινε τακτικά στην Αυστρία και Ιταλία 

για να προωθήσει τις δουλειές του. Από τη φύση του δεν ήταν 

πολύ κοινωνικός, αγαπούσε την απομόνωση και για τον ψυχρό 

του χαρακτήρα τον αποκαλούσαν «Χειμώνας». Είχε ανάστημα 

ψηλό, κεφάλι ωοειδές, μάτια βλοσυρά μαύρα και μεγάλη, 

γρυπή μύτη. Τα ηθικά του όμως πλεονεκτήματα εξουδετέρωναν 

τις φυσικές του ελλείψεις και ιδιοτροπίες. Η αγαθοσύνη του 

άγγιζε την αγιότητα. Ήταν ενεργητικός, τίμιος και δίκαιος και 

γι αυτό σε όλη του τη ζωή δεν βρέθηκε κανένας να τον 

κατηγορήσει για το αντίθετο. Στη ζωή του παρέμεινε άγαμος, 

αφού όταν του παρουσιαζόταν κάποιο καλό συνοικέσιο, 

απαντούσε, πως αφού αυτός ο ίδιος δεν αντέχει τις ιδιοτροπίες 

του, δε μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος άνθρωπος να τις 

αντέξει. Αν και ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του 

για την κατασκευή των τειχών της πόλης, παρόλα αυτά, μετά 

τον θάνατό του η περιουσία που άφησε ήταν αρκετά μεγάλη. 

Εξαιτίας των πολλών ταξιδιών που έκανε για επαγγελματικούς 

λόγους, έμαθε και μιλούσε την τουρκική, τη βουλγαρική, την 

αλβανική και κυρίως την ιταλική γλώσσα που επίσης και 

έγραφε πολύ καλά, ένας λόγος για τον οποίο καυχιόταν στη 

ζωή του. Ήταν ευσεβής με τα θεία και σε ηλικία 45 ετών πήγε 

και προσκύνησε στον Άγιο Τάφο και για τον λόγο ονομάσθηκε 

«Χατζής» (προσκυνητής). 
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Μετά το θάνατο του Χατζηχειμώνα τη θέση του 

άρχοντα της πόλης πήρε ο Διαμαντής ή Μάμαντης Δραγατάς 

που εκλέχθηκε από το λαό σε γενική συνέλευση και 

επικυρώθηκε από τον Κιζλάρ-αγά. Ο Μάμαντης Δραγατάς 

διοίκησε την πόλη περίπου για δύο χρόνια δηλαδή μέχρι τα 

τέλη του 1800. Κατά τον Ευστάθιο Στουγιαννάκη που ήταν 

εξυμνητής του Ζαφειράκη και κατακριτής του Μάμαντη, ήταν 

αδρανής και μεροληπτικός, χαριζόταν πολλές φορές στους 

φίλους του. Τον διαδέχθηκε ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου 

Λογοθέτης, άνδρας με πολλά προσόντα, απαραίτητα σε όποιον 

αναλαμβάνει τη θέση του άρχοντα, επίσης κατά το 

Στουγιαννάκη. 

Η δολοφονία του Δεληδήμου. 

Έξη μήνες μετά τη δολοφονία του Χατζηχειμώνα, 

παρατηρήθηκε ότι δύο ευγενείς Ηπειρώτες είχαν εγκατασταθεί 

στη Νάουσα πριν από ένα μήνα, και δεν έκαναν τίποτε άλλο 

από το να συναναστρέφονται μόνο έξω με τους λογάδες της 

πόλης. Αυτό για κάποια άλλη πόλη θα ήταν πολύ περίεργο και 

αμέσως  θα προκαλούσε υποψίες, αλλά για τη Νάουσα αυτό 

ήταν φυσικό, γιατί γινόταν συνεχώς, αφού πολλοί ξένοι την 

επισκέπτονταν για διάφορους λόγους και πάντα υπήρχαν ξένοι 

μέσα στην πόλη. Κάποια μέρα, λοιπόν, αυτοί οι δύο Ηπειρώτες, 

ενώ τριγυρνούσαν στην αγορά της πόλης, συνάντησαν το 

Δεληδήμο που εκείνη την ώρα έβγαινε από το κουρείο που ήταν 

κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μηνά. Και που αργότερα σε 

αυτό έγινε το μέγαρο του Ζαφειράκη. Τον πλησίασαν, τον 

χαιρέτισαν και ταυτοχρόνως τον πυροβόλησαν και οι δύο μαζί. 

Ο Δεληδήμος, πληγωμένος από τις δύο σφαίρες, γονάτισε και 

έπιασε με τα χέρια το στήθος του, σήκωσε τα μάτια του και 
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βλέποντας μπροστά του τους δύο δολοφόνους που ήδη είχαν 

συλληφθεί, τους είπε: «γεια σας, μωρέ παιδιά, μου την κατάφερε το 

σκυλί, δεν φταίτε εσείς» και αφού είπε αυτά, άφησε την τελευταία 

του πνοή στην αγκαλιά του κρεοπώλη Αγγελάκη Γκοντύλη.  

Η δολοφονία του ήρωα αναστάτωσε την πόλη και 

ειδικώς τους κομματάρχες, τους πολιτικούς παράγοντες και 

τους στρατιωτικούς που καταλάβαιναν ότι αυτή η πολιτική των 

δολοφονιών ήταν έργο του Αλή Πασά και ότι αργά ή γρήγορα 

θα ερχόταν ίσως και η δική τους σειρά. Χαρακτηριστική είναι η 

τιμωρία του Ναουσαίου που είχε σχέσεις και φιλοξενούσε στο 

σπίτι του τους δύο δολοφόνους που ομολόγησαν ότι 

εκτελούσαν εντολές του Αλή. Του έκοψαν την μύτη και τα 

αυτιά για να είναι γνωστός παντού ότι είναι προδότης και 

ηθικός δολοφόνος. 

Το νεκρό Δεληδήμο έθαψαν με όλες τις τιμές που 

αρμόζουν στη θέση και το αξίωμά του, σα γενικό στρατιωτικό 

διοικητή. Ο αρχιερέας με σύσσωμο τον κλήρο, ο άρχοντας της 

πόλης Μάμαντης Δραγατάς με όλους τους αντιπροσώπους του 

λαού, οι οπλαρχηγοί, Καρατάσος και Γάτσος, με τους 

στρατιώτες τους παρακολούθησαν την τελετή και ακολούθησαν 

τον εκλιπόντα ήρωα μέχρι την τελευταία του κατοικία, στο 

νεκροταφείο της Παναγίας. Η πόλη θρήνησε για τον ήρωα 

Δήμο Δεληδήμο, όπως είχε πενθήσει και τον άρχοντα Θωμά 

Χατζηχειμώνα για σαράντα μέρες. 
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Ο Δημήτριος ή Δήμος Δεληδήμος (Δελή-Δήμος) 

γεννήθηκε το 1754 στη Σκοτίνα,29 χωριό που απέχει μία ώρα και 

σαράντα πέντε λεπτά νοτιοδυτικώς της Νάουσας. Ο πατέρας 

του ήταν πρώην αρματολός, αλλά αφού έκανε οικογένεια, 

αρκέστηκε στην ήρεμη, οικογενειακή ζωή. Ήταν δευτερότοκος 

γιός και από πολύ νεαρός έδειχνε ότι ήταν άτακτος και 

ταραχοποιός και γι αυτό το λόγο τον αποκαλούσαν Δελή-Δήμο 

( Τρελοδήμο). 

Δεν του άρεσε η ήρεμη οικογενειακή ζωή που 

ακολουθούσε ο πατέρας του και τα υπόλοιπα αδέλφια του και 

αφού διαφωνούσε μαζί τους, ακολούθησε την κλέφτικη ζωή, σε 

σώματα αρκετών οπλαρχηγών, με τελευταίο το σώμα του 

περίφημου Κατσαντώνη. Όταν, μετά από λίγα χρόνια, 

αποχώρησε, σχημάτισε δικό του σώμα, κατά το ίδιο σύστημα 

του Κατσαντώνη. Είχε ανάστημα μέτριο, ευτραφής, με τάση 

στην παχυσαρκία, αλλά ήταν και πολύ ευκίνητος, είχε πρόσωπο 

στρογγυλό, λευκό με κόκκινα μήλα, καστανά μάτια 

αμυγδαλωτά, μουστάκι μικρό, φρύδια που έκλειναν μεταξύ 

τους και καστανά, μακριά μαλλιά. Επίσης, είχε βροντερή φωνή 

και ήταν πολύ δασύτριχος: χέρια, στήθος και σώμα ήταν 

καλυμμένα με πυκνές τρίχες.  

                                                           
29

 Κατά το 16
ο
 αιώνα, κάποιος ισχυρός κομματάρχης της πόλης Νάουσας, 

διαφωνώντας με τον άρχοντα της πόλης για κάποιο θέμα, έφυγε από την 
πόλη μαζί με τους οπαδούς του και αφού πήγε στην κορυφή Σκοτίνα, κοντά 
στο Σέλι, μέσα στο δάσος και κοντά σε ένα ρυάκι, έφτιαξε το χωριό Σκοτίνα 
αφού πήρε και την αναλογούσα έκταση από τα κτήματα του Σελίου. Έτσι η 
κοινότητα του Σελίου χωρίστηκε σε δύο χωριά κι η διαίρεση αυτή 
αναγνωρίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, γράφτηκε στα αρχεία και έγινε η 
Σκοτίνα στην οποία γεννήθηκε ο Δεληδήμος. 
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Το 1784, όταν στο Παρίσι παίζονταν με τεράστια 

επιτυχία,  η κωμωδία του Μπομαρσέ «Οι Γάμοι του Φίγκαρο», ο 

πριν του Θωμά Χατζηχειμώνα άρχοντας της πόλης, τον 

προσέλαβε στην υπηρεσία του σαν πρωτοπαλίκαρο.  Μετά από 

πέντε χρόνια παντρεύτηκε την κόρη ενός ήρωα και από τότε 

άλλαξε, έγινε ηθικός και οικογενειάρχης, εγκαταστάθηκε στη 

Νάουσα και με την καλή του συμπεριφορά έγινε επώνυμος 

πολίτης και  στρατιωτικός συνάρχοντας της πόλης, μέχρι και το 

τέλος της ζωής του. 

  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9_%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Ο Αλή Πασάς επιβάλλει την κυριαρχία του και στη Νάουσα. 

Αφού τελείωσαν και οι τελευταίες τιμές για τον 

αδικοχαμένο γενναίο πολεμιστή, συνεδρίασαν οι πρόκριτοι της 

πόλης υπό την προεδρία του άρχοντα Μάμαντη Δραγατά και 

συζήτησαν για τα προβλήματα της πόλης, καθώς και για τις 

αναμενόμενες επόμενες εξελίξεις. Προστασία και υποστήριξη 

από τον στρατιωτικό διοικητή της Θεσσαλονίκης δεν 

περίμεναν. Η δολοφονία του Δεληδήμου, μέσα στο κέντρο της 

πόλης, και η παρουσία κόσμου απέδειχναν ότι ο Αλής δεν 

εγκατέλειψε τα σχέδιά του για να καταλάβει την πόλη, 

απεναντίας, μετά τις ομολογίες των δολοφόνων, ήταν σίγουροι 

ότι προετοιμαζόταν και πάλι με περισσότερες δυνάμεις να 

επιτεθεί και να καταλάβει τη Νάουσα. Στη συζήτηση κατέληξαν 

ότι αν και ήταν νικητές για δύο φορές, ήταν πολύ δύσκολο να 

αντέξουν τις συνεχείς επιδρομές και επιθέσεις των Αλβανών, 

αφού μάλιστα και η ίδια η κυβέρνηση συνέχιζε να τον αφήνει 

ατιμώρητο και να του επιτρέπει να εξαπλώνει την επικράτειά 

του. Επίσης, αποφάσισαν ομοφώνως ότι για να αποφύγουν και 

άλλη ξαφνική επίθεση, θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αρχή 

του Αλή Πασά με όσο το δυνατόν καλύτερους και 

συμφερότερους όρους για την πόλη. Για τον λόγο αυτό 

σχηματίσθηκε μία επιτροπή η οποία θα πήγαινε στην αυλή του 

Αλή στα Ιωάννινα για να διαπραγματευτεί μαζί του τους όρους 

παράδοσης της πόλης. Την επιτροπή αποτελούσαν οι 

Ζαφειράκης Λογοθέτης, ο Λούσης Πατρίκας και ο 

Αναστάσιος Ζίντζιος οι οποίοι στα τέλη Αυγούστου έφτασαν 

στα Γιάννινα μεταφέροντας μερικά εγχώρια προϊόντα και 

δώρα, όπως κρασί, οινόπνευμα, προσόψια, μεταξωτά 
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υφάσματα και άλλες κατασκευές από τα χέρια Ναουσαίων 

τεχνιτών. 

Ο Αλής υποδέχθηκε την επιτροπή με πολλές 

φιλοφρονήσεις και ήταν διπλά χαρούμενος, πρώτον γιατί θα 

γινόταν, επιτέλους, κύριος της πολυπόθητης πόλης και 

δεύτερον γιατί θα γλίτωνε από έναν επιβλαβή πόλεμο με 

άγνωστο αποτέλεσμα και κόστος σε χρυσό και άντρες. 

Περιεργαζόμενος με ιδιαίτερη προσοχή τα δώρα, απόρησε που 

δεν είδε μέσα σε αυτά και κάποιο από τα ξακουστά τουφέκια 

που κατασκεύαζαν στη Νάουσα. Ο Ζαφειράκης όμως απήντησε 

ότι έφερε σα δώρα δύο τουφέκια και δύο πιστόλια, αλλά το 

διάστημα που περίμεναν στην αυλή του, μέχρι να αρχίσουν οι 

διαπραγματεύσεις, είδε ότι οι στρατιώτες του Αλή είχαν πολύ 

καλύτερα και τελειότερα όπλα και θεώρησε ότι τα δικά τους που 

έφερναν σα δώρα ήταν κατώτερα και ανάξια προσοχής. Μετά 

τη δικαιολογία αυτή βγήκε, πήγε και έφερε τα δικά του όπλα 

και πιστόλια σα να ήταν αυτά τα δώρα. Όπλα ολοκαίνουργα, 

λεπτά επεξεργασμένα και στολισμένα με ασήμι και χρυσάφι. 

Ο Αλής, αφού τα περιεργάσθηκε με ιδιαίτερη 

προσοχή, θαύμασε την εξαιρετική τέχνη με την οποία ήταν 

φτιαγμένα, τη σταθερότητα, αλλά και την ομορφιά τους με το 

πώς ήταν στολισμένα. Μετά διέταξε τον Κεχαγιά του να 

περιποιηθεί τους φιλοξενούμενους Ναουσαίους. Οκτώ μέρες 

παραμονής στην πρωτεύουσα της Ηπείρου ήταν αρκετές για να 

γνωριστούν οι Ναουσαίοι με όλους τους τότε ισχυρούς της 

αυλής και ιδιαιτέρως το Σταύρο Τσαπαλάμα τον οποίο 

γνώριζαν από τη Νάουσα, όταν είχε έρθει σαν απεσταλμένος 

του Αλή. Ο Τσαπαλάμας δεν τους άφησε στιγμή μόνους κατά 

την εκεί παραμονή τους, τους ξενάγησε σε όλα τα αξιοθέατα της 
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πόλης και τους σύστησε σε πολλούς πολιτικούς και 

οικονομικούς παράγοντες των Ιωαννίνων.  

Ο Αλής, αφού συμφώνησε με τους εκπροσώπους των 

Ναουσαίων για τον τρόπο διοίκησης της πόλης και τη 

διατήρηση των προνομίων που είχε, διόρισε άρχοντα της πόλης 

το Ζαφειράκη και του έδωσε ως δώρο ένα ωραιότατο και 

πολυτελέστατο γιαταγάνι, καθώς, επίσης, και 30 άντρες ως 

φρουρά της πόλης, αλλά και για την ασφάλειά τους κατά την 

επιστροφή τους στη Νάουσα. 

Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου, έφτασαν στη Βέροια και 

από εκεί ο Ζαφειράκης έστειλε αγγελιοφόρο να γνωστοποιήσει 

στους οπαδούς του το αποτέλεσμα της αποστολής τους και 

διέταξε να φτιάξουν καταλύματα για να μένουν οι Αλβανοί 

που τους συνόδευαν. 

Την ίδια μέρα και κατά τις 10 το βράδυ, έφτασαν 

στη Νάουσα. Τέσσερις από τους Αλβανούς τους κράτησε στο 

σπίτι του και τους υπόλοιπους τους εγκατέστησε στα μέρη που 

προετοιμάσθηκαν και διέταξε να τους περιποιηθούν. Την 

επομένη, σε συγκέντρωση των προκρίτων στην Μητρόπολη, η 

επιτροπή ανακοίνωσε και επισήμως τα αποτελέσματα των 

διαπραγματεύσεων με τον Αλή και στη συνέχεια πήγε στο 

Βοεβόδα, τον αντιπρόσωπο της Βαλιδέ Σουλτάνας, στον οποίο 

και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αναγκάσθηκε η πόλη 

να δεχτεί την κυριαρχία και τη φρουρά του Αλή. Επίσης, τον 

ενημέρωσαν ότι εάν επιθυμούσε να μείνει στην πόλη, μπορούσε 

να το κάνει, αφού εγγυούνταν οι ίδιοι για την ασφάλεια και 

προστασία του. Ο Βοεβόδας αρνήθηκε να μείνει και σε τέσσερις 

μέρες αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη μέσω των Γιαννιτσών, 
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συνοδευόμενος και από τέσσερα παλληκάρια για την ασφάλειά 

του. 

Έτσι, τελικώς, επιβλήθηκε η κυριαρχία του Αλή 

Πασά στη Νάουσα. 

Το ότι οι Ναουσαίοι αποφάσισαν σωστά και 

αποδέχθηκαν την κυριαρχία του Αλή φαίνεται και από το ότι 

όταν ο Βοεβόδας έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσε στο 

Βαλή της Θεσσαλονίκης την πολιτική μεταβολή, τίποτε δεν 

έκανε αυτός για την αποκατάσταση της καταπάτησης των 

δικαιωμάτων του Σουλτάνου στην πόλη της Νάουσας για την 

οποία και είχε την ευθύνη. Επειδή όμως εκεί ο Βοεβόδας 

περίμενε κάποια ενέργεια από αυτόν, τον διόρισε, μετά από 

λίγες μέρες, και τον έστειλε στη Δοϊράνη. Από όλα αυτά 

συμπεραίνεται ότι ο Βαλής ο ίδιος ήταν ο προδότης των 

συμφερόντων του Σουλτάνου και ότι βοηθούσε στα σχέδια και 

τις πραξικοπηματικές ενέργειες του Τεπελενλή. 

Μετά την αναγνώριση της εξουσίας του Αλή στην 

πόλη, οι Ναουσαίοι πέρασαν άλλα τρία χρόνια ειρηνικά, με 

άρχοντα το Ζαφειράκη που προσπαθούσε να ηρεμίσει την πόλη 

από τις πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις που είχαν 

αναζωπυρωθεί. Και αυτό ήταν φυσικό, αφού η αφαίρεση της 

Αρχοντίας από τα χέρια του Μάμαντη Δραγατά που έγινε στα 

Ιωάννινα και ο διορισμός στη θέση του Άρχοντα του 

Ζαφειράκη Λογοθέτη ο οποίος κυριάρχησε και πήρε στα χέρια 

του όλη την εξουσία της πόλης, με την υποστήριξη του 

Καρατάσου και του Γάτσου, αλλά και ελέγχοντας την Αλβανική 

φρουρά. Επίσης, η άτιμη πράξη της δηλητηρίασης του Λούση 
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Παπαφιλίππου30 και άλλων 27 οπαδών του από τους 

πολιτικούς τους αντιπάλους δυναμίτιζε περισσότερο την ήδη 

τεταμένη κατάσταση στην πόλη. Οι προσωπικές σχέσεις όμως 

του Ζαφειράκη με το Μάμαντη,  μέχρι και τον Αύγουστο του 

1803, ήταν τυπικά αρμονικές. Τις σχέσεις αυτές θα μπορούσε 

κανείς να τις παρομοιάσει με τις σχέσεις του Αριστείδη με το 

Θεμιστοκλή ή με τις σχέσεις του Κίμωνα με τον Περικλή και 

των οπαδών τους στην αρχαία Αθήνα. 

Οι σχέσεις του Ζαφειράκη με την αυλή του Αλή 

Πασά βελτιωνόταν συνεχώς. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε 

και το ότι ο Ζαφειράκης πάντρεψε την αδελφή του με τον 

Κωνσταντίνο Μαρίνου ή Μαρίνογλου από το Ζαγόρι που ήταν 

μεγαλέμπορος και τραπεζίτης στα Ιωάννινα και ταυτοχρόνως 

έφορος οικονομικών του Αλή. 

                                                           
30

 Κομματάρχης και πολιτικός αντίπαλος των παρατάξεων του Ζαφειράκη 
Λογοθέτη, του Μάμαντη Δραγατά και του Αντωνάκη Περδικάρη. Στην 
παράταξή του ήταν οι αγρότες και οι εργάτες γης. Η δηλητηρίασή του 
αποδίδεται στο Ζαφειράκη (Leake Trav. in North. Gr.III, σελ 284) και (Κυρ. 
Σιμόπουλου «Ξένοι ταξιδιώτες στη Ελλάδα» τόμος ΓΙ (1800-1810) σελίδες 
442-443, Αθήνα 1975). Τον Αντωνάκη Περδικάρη, επίσης κομματάρχη, που 
συγκέντρωνε μαζί του πολλούς οπαδούς εξαιτίας του επαγγέλματός του 
(Ιατρός), ο Ζαφειράκης θα τον εξορίσει και θα φυλακίσει τα δύο του παιδιά, 
Αναστάσιο και Γιώργο. Ο Αντωνάκης Περδικάρης, εξορισμένος, θα βρει 
καταφύγιο στο μπέη των Γιαννιτσών Αχμέτ Γαζή-Ζαδέ σαν προσωπικός του 
γιατρός. 
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Ο Αλή πασάς Τεπελενλής. 

 

Εικόνα 12 - Αλή πασάς, ο Τεπελενλής (Ali Pashë Tepelena Αλβανικά 
και Tepedelenli Ali Paşa στα Τουρκικά) 

 

Ο Αλή πασάς Τεπελενλής (1744 - 25 Ιανουαρίου 

1822) ήταν Τουρκαλβανός στην καταγωγή πασάς των 

Ιωαννίνων που διαδραμάτισε, για περισσότερα από 40 χρόνια, 

σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ηπείρου και όχι μόνο, από το 

1788, όταν διορίστηκε πασάς των Ιωαννίνων μέχρι τις αρχές της 

Ελληνικής Επανάστασης. Στο απόγειο της δόξας του κατείχε 

μια μεγάλη περιοχή του ελλαδικού χώρου της τότε Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Για τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε το 

Πασαλίκι, του αλλά και για το χαρακτήρα του έμεινε γνωστός 

σαν Ασλάνι (λιοντάρι) των Ιωαννίνων. 
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Οικογενειακό υπόβαθρο. 

Γενάρχης της οικογένειάς του ή ο πρώτος που έγινε 

ονομαστός από την οικογένειά του ήταν κάποιος Τούρκος 

ονόματι Μουσταφά ή Μούτζο Χούσσος, προπάππους του Αλή, 

αρχηγός ληστρικών ομάδων που δρούσε στην Ανατολία, περί 

τα τέλη του 17ου αιώνα και απ’ αυτόν η οικογένειά του λεγόταν 

Μουτζοχουσσάτες η οποία εγκαταστάθηκε στην Αλβανία, 

προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, περίπου 80 χρόνια πριν τη 

γέννηση του Αλή πασά. Γιος του Μουσταφά (Μουτζοχουσσάτη) 

ήταν ο Μουχτάρ (Μουτζοχουσσάτης) που λέγεται, πως είχε 

λάβει μέρος στην πολιορκία της Κέρκυρας κατά τον πόλεμο με 

τους Ενετούς, το 1716. Από αυτή την ενέργεια η Υψηλή Πύλη 

τον αμνήστευσε για τις ληστρικές δράσεις του που όμως 

Εικόνα 13 - Μνημείο του Αλή Πασά στη γενέτειρα του (Τεπελένι) 
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επανέλαβε αργότερα. Ο γιος του Μουχτάρ εκείνου, ο λεγόμενος 

Βελής, ήταν ο πατέρας του Αλή Πασά. 

Ο Βελής, ακολουθώντας τα χνάρια του παππού του 

αλλά και του πατέρα του, ήταν αρχηγός συμμοριών και είχε 

υπό την προστασία του τα χωριά Λικλί και Χόρμοβο της 

Βόρειας Ηπείρου, όπου αφού σκότωσε τους αδελφούς του και 

τον εξάδελφό του Ισλάμπεη, είχε αναγνωρισθεί από την Πύλη 

πασάς δύο μικρών περιοχών, λαμβάνοντας και τη θέση του 

Μουτασερίφη του Δελβίνου, για μικρό όμως διάστημα, μέχρι το 

θάνατό του. 

Ο Αλή γεννήθηκε στο Τεπελένι, ένα μικρό χωριό της 

Αλβανίας, το 1744 (κατά νεότερες έρευνες, αντί 1740 ή 1750, ή 

1752 που είχαν υποστηρίξει παλιότεροι βιογράφοι). Η μητέρα 

του λεγόταν Χάμκω, ήταν δεύτερη γυναίκα του Βελή, κόρη του 

Μπέη της Κόνιτσας. Μετά το θάνατο του πατέρα του, το 1753, 

που επηρέασε δραματικά την εφηβική του ηλικία, οι κάτοικοι 

των χωριών, που δυνάστευε ο πατέρας του, εξεγέρθηκαν και οι 

Γαρδικιώτες συνέλαβαν τη Χάμκω και κακοποιώντας την την 

υπέβαλαν σε εξευτελιστικά βασανιστήρια, προτού την αφήσουν 

ελεύθερη. Συμφώνως με συχνές εκμυστηρεύσεις του Αλή, ο 

πατέρας του, ο Βελής, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία που άφησε 

στη γυναίκα του Χάμκω και στα δύο παιδιά του, τον Αλή και 

την αδελφή του Χαϊνίτσα, ήταν "μια άθλια τρύπα και λίγα 

χωράφια". 

Τα πρώτα χρόνια. 

Για τα παιδικά χρόνια του Αλή είναι γνωστό ότι 

ήταν πολύ ανήσυχος, του άρεσαν οι πολεμικές τέχνες και γι 
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αυτές εγκατέλειπε τους δασκάλους του και περιφερόταν στα 

βουνά. Έτσι τα λίγα γράμματα που έμαθε, τα όφειλε και μόνο 

στην επιμονή της μητέρας του. Είναι γεγονός, πως ο Αλή 

ανατράφηκε από τη μητέρα του με υπέρμετρη φιλοδοξία και με 

στόχο να γίνει σπουδαίος, περισσότερο από τον πατέρα του και 

μάλιστα, κατά τη συνήθη έκφραση του Αλή, αναγνώριζε, πως 

εκείνη τον έκανε "άντρα και Βεζίρη". Σε αυτό βοήθησε και η 

εξολόθρευση όλων των ετεροθαλών αδελφών του από τη μητέρα 

του, ένα σύνηθες, πλέον, άγριο φαινόμενο που είχε ξεκινήσει 

από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συνεχίστηκε πιο έντονα στη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία και υιοθετήθηκε ακόμη, σε 

μεγαλύτερο βαθμό, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 

παντελής όμως έλλειψη στοιχείων, για την περίοδο των 

εφηβικών χρόνων του Αλή, δεν επιτρέπει σε κανένα να 

αναφερθεί στην περίοδο αυτή. Έτσι εικάζεται, πως μετά το 

θάνατο του πατέρα του, κατά την εφηβική του ηλικία, ο Αλή 

είχε καταφύγει στα γύρω βουνά και έτοιμος, πλέον, μαχητής 

είχε οργανώσει και αναλάβει αρχηγός συμμοριών που 

συγκροτούνταν από Τόσκηδες και Λιάπηδες, ληστές με τις 

οποίες επιχειρούσε τις ληστρικές επιδρομές σε ολόκληρη την 

Ήπειρο και τη Θεσσαλία. 

Πρώτες δραστηριότητες. 

 Λόγω της ληστρικής του αυτής δράσης συνελήφθη 

από τον πασά του Μπερατίου, Κουρτ Αχμέτ, αλλά αφέθηκε 

ελεύθερος, αφού υποσχέθηκε να σταματήσει τις επιδρομές, 

υπόσχεση την οποία όμως δεν κράτησε, διότι, όπως λέγεται, ο 

πασάς αρνήθηκε να του δώσει για σύζυγο την κόρη του. Έπειτα 

λόγω της σκληρής καταδίωξης που αντιμετώπισε, κατέφυγε 

στον Καπλάν πασά του Δελβίνου του οποίου την κόρη (Εμινέ) 
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παντρεύθηκε το 1768, μνηστεύοντας παράλληλα και την 

αδελφή του Χαϊνίτσα με το μεγαλύτερο γιο του Καπλάν. Από 

αυτό τον γάμο ο Αλή απέκτησε και τους δυο του γιους, το 

Μουχτάρ (1769) και το Βελή (1773). Μέσω διαφόρων 

δολοπλοκιών κατάφερε να εξοντώσει τόσο το πεθερό του όσο 

και τον διάδοχο αυτού Σελήμ, χωρίς όμως να καταφέρει να 

διοριστεί πασάς, ενώ εκδικήθηκε τους κατοίκους του Χορμόβου 

και του Λικλίου οι οποίοι είχαν, πριν από χρόνια, ατιμάσει την 

μητέρα του. 

 Το 1785 διορίστηκε επόπτης των οδικών αρτηριών 

της Ρούμελης και ήρθε σε συνεννόηση με τους ληστές που 

δρούσαν στη Θεσσαλία. Όμως το 1787, όταν διορίστηκε πασάς 

των Τρικάλων, καταδίωξε και εξόντωσε τους πρώην συμμάχους 

του, λυτρώνοντας την περιοχή από τις ληστρικές επιδρομές και 

αποκτώντας τη φήμη ενός ικανού διοικητή. 

Εικόνα 14 - Μουσείο στο Νησάκι της λίμνης των Ιωαννίνων. 
Το μέρος όπου σκοτώθηκε ο θρυλικός Αλής. 
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Πασάς στα Ιωάννινα 

 Το 1788, εκμεταλλευόμενος την απουσία του πασά 

των Ιωαννίνων, Αλή Ζότ, λόγω εκστρατείας στον Δούναβη, 

άρπαξε το πασαλίκι των Ιωαννίνων, πράξη την οποία ενέκρινε 

και η Υψηλή Πύλη, δίνοντάς του, μάλιστα, δικαιοδοσία και στη 

Στερεά Ελλάδα. 

 Ως πασάς των Ιωαννίνων συμμετείχε στο 

Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787 - 1792, η συμμετοχή του όμως 

διεκόπη, διότι αναγκάστηκε να εκστρατεύσει το 1790 και το 

1792 κατά των επαναστατημένων Σουλιωτών, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα. Το 1796 κατέκτησε την Άρτα και το 1798 υπέταξε 

τη Χειμάρρα και κατέλαβε την Πρέβεζα, μετά από σύντομη 

πολιορκία. Μετά την Πρέβεζα κατέλαβε τη Βόνιτσα και το 1803 

υπέταξε το Σούλι και εξόρισε τους κατοίκους του. Μάλιστα για 

αυτό του το επίτευγμα διορίστηκε από την Υψηλή Πύλη 

διοικητής της Ρούμελης και ο γιος του, Βελής, διοικητής της 

Θεσσαλίας και του Μοριά, ενώ προσωρινά η δικαιοδοσία του 

επεκτάθηκε μέχρι τη Θράκη. Μεταγενέστερες του επιτυχίες ήταν 

η κατάληψη του Αργυροκάστρου, το 1812, και η αγορά της 

Πάργας από τους Άγγλους, το 1819. Όντας ήδη αυτόνομος από 

την κεντρική εξουσία, ο Αλή είδε το κράτος του να εκτείνεται, 

στη μέγιστή του εξάπλωση, από την Πελοπόννησο μέχρι τη 

Μακεδονία. 

Ρήξη με την Πύλη. 

 Το 1820, ύστερα από την αποκάλυψη ότι δυο 

Αλβανοί, σταλμένοι από τον Αλή, αποπειράθηκαν να 

δολοφονήσουν τον Πασιόμπεη, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄, 
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ενοχλημένος από αυτό το γεγονός και θορυβημένος, διότι ο 

Αλή ήταν εμπόδιο στο μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα και 

κίνδυνος για τη συνοχή της Αυτοκρατορίας του, διέταξε την 

απομάκρυνσή του από το Πασαλίκι των Ιωαννίνων, με σκοπό 

να τον περιορίσει στο Τεπελένι. 

 Ο Αλή προσπάθησε να εξευμενίσει το σουλτάνο, 

ζήτησε τη μεσολάβηση της Ρωσίας και της Αγγλίας, ενώ 

κατέδωσε ακόμα και τη Φιλική Εταιρεία της οποίας την ύπαρξη 

γνώριζε από το 1819. Τελικώς το 1820, η Πύλη τον κήρυξε ένοχο 

εσχάτης προδοσίας και τον κάλεσε να εμφανιστεί εντός 40 

ημερών στην Κωνσταντινούπολη για να απολογηθεί. Εκείνος, 

φυσικά, αρνήθηκε, ερχόμενος σε σύγκρουση με τα στρατεύματα 

της Αυτοκρατορίας. 

Πολιορκία των Ιωαννίνων. 

 Ο Μαχμούτ Β΄ κινητοποίησε το καλοκαίρι του 1820 

κατά του Αλή στράτευμα 80.000 ανδρών, με αρχηγό, στην αρχή, 

τον Ισμαήλ Πασιόμπεη και στη συνέχεια το Χουρσίτ πασά. Ο 

Αλή βρέθηκε σε δεινή θέση, καθώς αντιμετώπισε σημαντική 

διαρροή οπλαρχηγών (ακόμη και οι γιοι του παραδόθηκαν, παρά το 

γεγονός ότι τους είχε δώσει εντολή να αμυνθούν μέχρις εσχάτων) και 

στρατευμάτων, ενώ φάνηκε, πως ο στρατός του δεν ήταν 

κατάλληλα προετοιμασμένος για σύγκρουση με τα σουλτανικά 

στρατεύματα. Η πολιορκία του κάστρου των Ιωαννίνων 

συνεχιζόταν λόγω της αντιγνωμίας που είχε ξεσπάσει μεταξύ 

των πολιορκητών (οφειλόταν στις δωροδοκίες των αξιωματικών από 

το διαβόητο πασά). Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο 

Αλή πήρε με το μέρος του τους άλλοτε ορκισμένους εχθρούς 

του,  τους Σουλιώτες, με την προϋπόθεση να τους άφηνε να 
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επανεγκατασταθούν στο Σούλι. Αξιοσημείωτο είναι, πως την 

25η Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, δε δίστασε να 

κάψει μέρος της πόλης για να έχει καλύτερο οπτικό πεδίο το 

πυροβολικό του. 
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Εικόνα 15 - Φιρμάνι του Αλή Πασά, 1810, γραμμένο σε δημοτική 
γλώσσα. Όλες οι διαταγές και συμφωνίες του Αλή διατυπώνονταν 

στη καθομιλουμένη Ελληνική. 
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  Η κατάσταση άλλαξε, όταν ο Πασιόμπεης 

αντικαταστάθηκε από το Χουρσίτ ο οποίος επανέφερε την τάξη 

στο στρατόπεδο των πολιορκητών, περιόρισε τις επιδρομές των 

Σουλιωτών και έσφιξε τον κλοιό γύρω από τον Αλή. Η έκρηξη 

της Ελληνικής Επανάστασης ανάγκασε το Χουρσίτ να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις κατά τις οποίες όμως κατέλαβε τα ισχυρά 

οχυρά του κάστρου, περιορίζοντας τον Αλή στο παλάτι του, 

όπου είχε συγκεντρώσει τους θησαυρούς του, αλλά και πολλά 

βαρέλια πυρίτιδας, απειλώντας να δώσει εντολή για ανατίναξη, 

αν γινόταν έφοδος, πράγμα που δεν ευχαριστούσε το Χουρσίτ 

που εποφθαλμιούσε την περιουσία του εχθρού του. Κατά τα 

τέλη του Νοεμβρίου του 1821, ολόκληρη σχεδόν η φρουρά του 

κάστρου είχε αυτομολήσει στο Χουρσίτ, αφήνοντας στον Αλή 

μόνο 500 άνδρες, από τους οποίους σε λίγο οι 430 

προσχώρησαν στους Τούρκους. 

Εικόνα 16 - Το κεφάλι του Αλή Πασά παρουσιάζεται στο Σουλτάνο 
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Εικόνα 17 - Η Κυρα-Βασιλική με τον Αλή Πασά. Ελαιογραφία 
(158x182 εκ.) έργο του Paul Emil Jacobs (1802-1866) 

Ο θάνατος του Αλή. 

 Τον Ιανουάριο του 1822, έπειτα από σκληρές 

διαπραγματεύσεις, ο Αλή δέχτηκε να παραδοθεί, με τον όρο να 

του δινόταν αμνηστία και κατέφυγε στο μοναστήρι του Αγίου 

Παντελεήμονα που βρίσκεται στο νησί της λίμνης των 

Ιωαννίνων. Εκεί, στις 17 ή 25 του ίδιου μήνα, σκοτώθηκε, μετά 

από σύντομη συμπλοκή, από τον απεσταλμένο του Χουρσίτ, 

Κιοσέ Μεχμέτ (κατ’ άλλους ήταν ο Αλή Χασάν), που είχε έλθει 

δήθεν με το χαρτί της αμνηστίας. Το πτώμα του 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Ali_Pasha_and_Kira_Vassiliki_by_Paul_Emil_Jacobs_1802_1866.jpg
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αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του στάλθηκε ταριχευμένο από 

το Χουρσίτ στην Κωνσταντινούπολη, όπου, αργότερα, θάφτηκε 

σε μια περιοχή έξω από τα τείχη της πόλης. Το ακέφαλο σώμα 

του ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο του σαραγιού, στο 

Ιτς Καλέ, κοντά στο Φετιγιέ Τζαμί. Ο τάφος αυτός (που 

περιβαλλόταν ως το 1944 με ωραίο ψηλό κιγκλίδωμα το οποίο 

αφαιρέθηκε, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, για να 

αντικατασταθεί, τα τελευταία χρόνια, από καινούργιο) 

φαίνεται, πως ήταν τόπος προσκυνήματος για τους Αλβανούς 

κυρίως, Μουσουλμάνους της Ηπείρου και της Αλβανίας, ακόμα 

και κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. 
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Αναστροφή του ήρεμου κλίματος από την κακοήθεια 
φιλοξενουμένου. 

 

τις αρχές Σεπτεμβρίου του 1803, ο Βελής31, 

δευτερότοκος γιός του Αλή, συνοδευόμενος 

από 200 περίπου Αλβανούς, περιηγούνταν 

σε διάφορα μέρη της τοπαρχίας του πατέρα του και έτσι 

βρέθηκε στη Νάουσα. Ο ίδιος και οι της προσωπικής του 

φρουράς φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Ζαφειράκη που είχε 

γνωρίσει, πριν λίγο καιρό, στην αυλή του πατέρα του, οι 

ανώτεροι ακόλουθοί του στα σπίτια διαφόρων προκρίτων της 

Νάουσας και οι υπόλοιποι στο Διοικητήριο, εκεί που 

κατοικούσε η Αλβανική φρουρά. 

Για τρεις μέρες φιλοξενούνταν και τριγυρνούσαν 

στα διάφορα αξιοθέατα της πόλης και συναναστρέφονταν τους 

κατοίκους της πόλης. Το βράδυ της τέταρτης μέρας ο Βελής, 

χορτασμένος από φαγητό, ποτά και διασκέδαση, την ώρα που 

πήγαινε στο δωμάτιό του, διέταξε το Ζαφειράκη να του στείλει 

τη γυναίκα του για να κοιμηθεί μαζί του. Ο Ζαφειράκης 

αγρίεψε τόσο πολύ, που έτοιμος ήταν να τον σκοτώσει, αλλά 

αφού σκέφτηκε ωριμότερα και υπολόγισε το τι θα ακολουθούσε 

μετά από μία τέτοια πράξη, αποφάσισε να κάνει το ακόλουθο 

τέχνασμα: 

Προσποιήθηκε ότι ευχαρίστως θα εκτελούσε την 

εντολή του Βελή και τον παρακάλεσε να περιμένει για λίγο, 

μέχρι να την πείσει και να καλλωπιστεί, όπως αρμόζει στην 

τιμή του επίσημου ξένου. Αφού βγήκε, έστειλε και έφεραν 

                                                           
31

 Τότε ήταν 30 χρονών και ο μεγαλύτερος αδελφός του Μουχτάρ ήταν 34. 

Σ 
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κάποια άλλη γυναίκα που εκδιδόταν, την Κρυστάλω Δούκα. 

Και της είπε να αντικαταστήσει τη σύζυγό του, αφού πρώτα την 

έντυσε με τα αρχοντικά ρούχα της γυναίκας του και τη στόλισε 

με τα κοσμήματά της. Την άλλη μέρα, το πρωί, ο Βελής έφυγε 

για την Κοζάνη και Σιάτιστα, μέσα από το δρόμο του Σελίου. 

Η αντίδραση των Ναουσαίων. 

Ο Ζαφειράκης, αφού περίμενε να φτάσει ο Βελής 

περίπου μέχρι τη Γραμμένη32, κάλεσε τους πιο αξιοσέβαστους 

από τους πολίτες και οπλίτες και τους έφερε στο δωμάτιο που 

ήταν η γυναίκα με τα πολυτελή ρούχα σαν τη σύζυγό του και 

που έκλαιγε.  Διηγήθηκε σε αυτούς το τι έγινε τη νύχτα, 

κρύβοντάς τους όμως ότι αυτή αντικατέστησε τη γυναίκα του. 

Για την προσβολή αυτή του Βελή στον άρχοντα της πόλης και 

κατ’ επέκταση στην ίδια την πόλη ζήτησε ο Ζαφειράκης 

εκδίκηση και όλοι μαζί οργισμένοι αποφάσισαν να τον 

κυνηγήσουν και αφού τον συλλάβουν, να τον σκοτώσουν μαζί 

με την ακολουθία του. Συμβούλευσαν το Ζαφειράκη να 

συγκεντρώσει τους οπλίτες που ήταν στην πόλη για να 

κυνηγήσει και να τιμωρήσει το Βελή, ενώ οι ίδιοι θα φρόντιζαν 

να στείλουν αγγελιοφόρο στο διοικητή της Θεσσαλονίκης να 

τον ενημερώσει για τα όσα έγιναν και να του ζητούσαν τη 

βοήθεια και προστασία του. 

Αμέσως ο Ζαφειράκης έστειλε έναν έμπιστό του στον 

Αγγελή Γάτσο που ήταν στο Περισιώρι, ζητώντας του να πάρει 

όσους περισσότερους άνδρες μπορούσε και να πάει να πιάσει 

                                                           
32

 Τοποθεσία που βρίσκεται στη διαδρομή από τη Νάουσα στο Σέλι, 
περίπου στη μέση της διαδρομής Άγιος Σωτήρης με Σέλι. 
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τα πιο ασφαλή σημεία πίσω από την Τούρλια (Ντούρλια) και 

γύρω από το Σέλι. 

Ο Ίδιος, αφού μάζεψε περίπου 150 νέους, μεταξύ 

των οποίων ήταν και ο Γιαννάκης Καρατάσος, ο νεότερος γιός 

του ήρωα Δεληδήμου, και ο Αγγελάκης Γκοντύλης, τους 

διέταξε να πάρουν μαζί τους τροφή για τρεις ημέρες και έτσι τη 

δεύτερη μέρα, περίπου κατά την 8η μ.μ., έφτασαν στο Σέλι και 

κατασκήνωσαν στις χαράδρες και τα δάση που είναι περίπου 

μισή ώρα έξω από το χωριό. 

Αμέσως έστειλε το πιστό και γρήγορο 

πρωτοπαλλήκαρό του, Δημήτριο Μισυρλή, να κατασκοπεύσει 

και να μάθει πού μένει και τι κάνει στο Σέλι ο Βελής. Μετά από 

τρεις ώρες, επέστρεψε ο Μισυρλής και ενημέρωσε το Ζαφειράκη 

ότι όπως στη Νάουσα έτσι και εκεί ο Βελής συνεχίζει την ίδια 

κραιπάλη και ότι κατάφερε να μάθει σε ποιο σπίτι 

διανυκτερεύει. Το πρωί της επόμενης μέρας, συνεχίζοντας την 

περιοδεία του σε άλλα μέρη, φάνηκε ο Βελής με την ακολουθία 

του έξω από το χωριό, συνοδευόμενοι από κάποιους 

πρόκριτους του χωριού. 

Μόλις πλησίασαν στους πρόχειρους και 

αυτοσχέδιους προμαχώνες που είχαν στήσει οι Ναουσαίοι, ο 

Ζαφειράκης εμφανίστηκε μπροστά τους και κατηγόρησε το 

Βελή για προσβολή και παραβίαση της φιλοξενίας που του 

προσφέρθηκε, λέγοντας και ότι αυτή η προσβολή μόνο με αίμα 

μπορούσε να ξεπλυθεί και ταυτοχρόνως τον πυροβόλησε με τα 

πιστόλια που κρατούσε στα δύο του χέρια. Από ατυχία όμως ή 

εξαιτίας του θυμού του δεν κατόρθωσε να σκοτώσει το Βελή, 

αλλά αντί αυτού τραυμάτισε μόνο ένα Σελιώτη. Αμέσως άρχισε 
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ζωηρή ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των Ναουσαίων και 

των ανδρών του Βελή που κράτησε μέχρι το βράδυ και οι 

απώλειες αυτής της μάχης ήταν 20 Αλβανοί, 3 Σελιώτες και 5 

Ναουσαίοι. 

Ο Βελής, σε αυτή τη συμπλοκή, αποδείχθηκε ανάξιος 

της καταγωγής και της θέσης του, γιατί μόλις άρχισαν οι 

πυροβολισμοί, εγκατέλειψε την ακολουθία του και αφού πήρε 

κάποιους Σελιώτες για οδηγούς του, καλπάζοντας επέστρεψε 

στο χωριό και εγκαταστάθηκε στο ισχυρότερο και ασφαλέστερο 

οίκημα του χωριού. Η ακολουθία του, οπισθοχωρώντας προς το 

χωριό, στη διαδρομή χτυπήθηκε από τους άντρες του Αγγελή 

Γάτσου και οι λίγοι που διασώθηκαν, έφτασαν στο Σέλι και του 

ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα της συμπλοκής. Η οργή και τα 

νεύρα του έγιναν φόβος και η τρεμούλα για τη ζωή του έκανε 

την εμφάνισή της. 

Τη νύχτα που ακολούθησε, ο Αγγελής Γάτσος 

πρότεινε να πολιορκήσουν το Σέλι και έτσι να αναγκαστούν οι 

ίδιοι οι κάτοικοι να τους παραδώσουν το Βελή. Ο Ζαφειράκης 

όμως και κάποιος Σελιώτης δεν συμφώνησαν, γιατί έλεγαν ότι 

αυτό θα κάνει κακό και μεγαλύτερη ζημία στο χωριό, όταν 

αργότερα θελήσει ο Αλής να εκδικηθεί για το πάθημα του γιου 

του. Τελικώς σκέφτηκαν να πιάσουν κρυφά όλες τις εξόδους και 

μονοπάτια που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη 

διαφυγή του ο Βελής και να τον πιάσουν ή να τον σκοτώσουν, 

όταν προσπαθήσει να φύγει από το χωριό. Την ώρα που 

συζητούσαν αυτά ήταν μεσάνυχτα και ξαφνικά άρχισαν να 

ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί, για ένα μισάωρο περίπου. 

Οι αρχηγοί ξαφνιάστηκαν από αυτό το απρόσμενο γεγονός και 
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διέταξαν να πιάσουν κάποιες θέσεις και να περιμένουν να 

μάθουν τι έγινε. 

Λίγο πριν την ανατολή, φάνηκαν στον ορίζοντα 

τέσσερις Ναουσαίοι που επέστρεφαν στην πόλη από την 

εμποροπανήγυρη που γινόταν στα Σέρβια και που είχαν πάει 

εκεί για δικές τους υποθέσεις. Αυτοί ήταν οι αδελφοί 

Ραμαντάνη (ο Λάζος και ο Θωμάς), ο Χρήστος Πλήκας και ο 

Λούσης Πατρίκας μαζί με κάποιο Βλάχο, με το όνομα Γιάννης 

Ζώτος, με ένα Δραζιλοβίτη και δύο Κουτσουφλιανίτες, που 

κουβαλούσαν μαζί τους και τέσσερα κεφάλια Αλβανών. Όταν 

ρωτήθηκαν, τους διηγήθηκαν ότι όταν κατέβαιναν από τα 

Σέρβια, μέσα από τα βουνά, σταμάτησαν σε κάποιο μέρος για 

να διανυκτερεύσουν και όπως συνήθιζαν, άφησαν ελεύθερα τα 

ζώα τους για να βοσκίσουν. Στα μεσάνυχτα περίπου, 

χτυπήθηκαν από μια ομάδα των 25 με 30 Αλβανών που 

ζητούσαν να τους παραδώσουν τα χρήματα και τα ζώα τους. 

Προσποιήθηκαν, στην αρχή, ότι θα το έκαναν, αλλά, ξαφνικά, 

έπιασαν θέσεις και άρχισαν να πυροβολούν κατά των ληστών. 

Οι Αλβανοί ξαφνιάστηκαν, από την αντίδρασή τους και 

εγκατέλειψαν τη μάχη και τους τέσσερις νεκρούς τους και 

έφυγαν. Οι Ναουσαίοι κράτησαν και αυτούς μαζί τους, αφού 

έστειλαν τα ζώα τους με τον άοπλο Δραζιλοβίτη στα σπίτια 

τους. 

Ο Θεοχάρης, στο σπίτι του οποίου έμενε ο Βελής, 

μαζί με δύο οπαδούς του κατόρθωσε, αφού έντυσε το Βελή σα 

βοσκό, μέσα από μονοπάτια, να τον βγάλει ασφαλή από το 

χωριό και αφού περπάτησε μέσα σε απότομες πλαγιές, έφτασε 

στην περιοχή «Στουρνάρι» και εκεί βρήκε αυτούς που έμειναν 
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ζωντανοί από την ακολουθία του, προχώρησε μαζί τους και 

μετά από λίγες ώρες έφτασαν στο Φραγκότσι33. 

Το μεσημέρι της ημέρας εκείνης έμαθε ο Ζαφειράκης 

και οι υπόλοιποι τη δραπέτευση του Βελή και μετάνιωσε, που 

δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Γάτσου ο οποίος στη μητρική 

του γλώσσα34 φώναζε και έβριζε, που δεν τον άκουσαν.   

Τελικώς μπήκαν στο χωριό και στρατοπέδευσαν στο 

σπίτι κάποιου Θεοδοσίου ο οποίος ήταν συμμαθητής και φίλος 

του Ζαφειράκη. Εκεί συγκεντρώθηκαν και οι πρόκριτοι του 

χωριού για να τους υποδεχθούν και ο Ζαφειράκης, με πλάγιο 

τρόπο, τους επέπληξε για τη φυγή του Βελή, αλλά, στο τέλος, 

αφού πείστηκε ότι δε γνώριζαν τίποτε για τη φυγάδευση, 

επέστρεψαν στην πόλη. 

  

                                                           
33

 Χωριό που βρίσκονταν πίσω από το Βέρμιο, σήμερα ονομάζεται Χαραυγή 
Κοζάνης.  Στα 1886 περίπου λεγόταν και Τσιουμαγιά. 
34

 Ήταν Σλαβόφωνος 
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Αποτίναξη των ζυγών του Αλή και διοργάνωση της άμυνας 
της πόλης. 

 

 Ζαφειράκης ενημέρωσε τους υπόλοιπους 

Αλβανούς που έμειναν στην πόλη, μετά 

την αναχώρηση του Βελή, για όλα όσα 

έγιναν στο Σέλι, αλλά και για τα προηγηθέντα και τους είπε ότι 

δεν γίνεται να παραμείνουν ως φρουρά στην πόλη, αφού πια 

δεν αναγνωρίζουν την εξουσία και αρχή του Αλή. Έδωσε σε 

αυτούς το μισθό που είχαν συμφωνήσει και σα δώρο από ένα 

επιπλέον φλουρί. Οι Αλβανοί, που σε όλο το διάστημα που 

έμειναν στη Νάουσα ήταν κατευχαριστημένοι, λυπήθηκαν για 

την εξέλιξη των γεγονότων και με δάκρυα στα μάτια 

αποχώρησαν, αφού πρώτα αποχαιρέτησαν τους φίλους που 

είχαν δημιουργήσει, υποσχόμενοι «μπέσα για μπέσα» ότι ποτέ 

δεν θα πάρουν όπλο εναντίον της Νάουσας και των 

Ναουσαίων. 

Ο Ζαφειράκης, που γνώριζε τον τρόπο σκέψης και 

αντίδρασης, κατανοούσε ότι ο Αλής δεν θα δεχόταν έτσι απλά 

τον εξευτελισμό του γιού του, αλλά θα προσπαθούσε να 

τιμωρήσει παραδειγματικώς τη Νάουσα, τους Ναουσαίους και 

ιδιαιτέρως αυτό τον ίδιο. Έτσι αποφάσισε να ενημερώσει για 

όλα όσα έγιναν το Διοικητή της Θεσσαλονίκης και όλους τους 

ισχυρούς εκεί φίλους του και να τους παρακαλέσει να 

βοηθήσουν την πόλη στην αποστασία της από τον Αλή. Για όλα 

αυτά έγραψε και προς τον Κιζλάρ Αγά στην 

Κωνσταντινούπολη συγκινητική επιστολή και του έστειλε 

αρκετά δώρα. 

Ο 
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Σε σύσκεψη με τους προκρίτους της πόλης και τους 

οπλαρχηγούς του συνέστησε να πάρουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα που έκριναν για τον εξοπλισμό τους και για την 

αποθήκευση τροφίμων, αφού προέβλεπε μια μακροχρόνια και 

πεισματώδη πολιορκία της πόλης από το μανιώδη Αλή και τον 

εξευτελισμένο γιο του Βελή. Έδωσε τις απαραίτητες διαταγές 

στους οπλοποιούς και τους πυριτιδοποιούς να κατασκευάσουν, 

όσο το δυνατό γρηγορότερα, όπλα διαφόρων τύπων και ειδών, 

αλλά και μεγάλη ποσότητα από εκλεκτή πυρίτιδα. Για να μη 

δυσανασχετούν οι τεχνίτες, τους πλήρωνε και από δικά του 

χρήματα, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι ο επερχόμενος πόλεμος 

γινόταν περισσότερο για τη δική του υπόληψη και αξιοπρέπεια 

και ότι οι ανάγκες και τα έξοδά του θα έπρεπε να βαρύνουν 

αυτόν, κατά κύριο λόγο. 

Από τα αμυντικά μέτρα που πάρθηκαν, τα πρώτα 

και σπουδαιότερα ήταν η αποθήκευση τροφίμων σε ποσότητες 

που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες της πόλης, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, και η συντήρηση και επισκευή των τειχών 

της πόλης, ειδικά σε κάποια σημεία που ήταν επισφαλή. Επίσης, 

τοποθέτησε σε όλες τις σκοπιές (καραούλια) γύρω από την πόλη 

φρουρούς που άγρυπνα μέρα και νύχτα φύλαγαν την πόλη με 

στρατιωτική πειθαρχία. Γενικώς η άμυνα της πόλης 

προετοιμάστηκε με λεπτομέρεια και ακρίβεια και ήταν έτοιμη 

να αντισταθεί σε κάθε επίθεση. 

Όταν, τελικώς, έφτασε ο Βελής στη Σιάτιστα, 

συγκάλεσε εκεί όλους τους αρχηγούς των Αλβανών και 

Κονιάρων της ευρύτερης περιοχής και τους διέταξε να 

συστήσουν συμμορίες και συνεχώς να παρενοχλούν με 

επιθέσεις και ληστείες τους Ναουσαίους, ώστε να τους 
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εξασθενήσει. Η έγκαιρη όμως λήψη όλων των παραπάνω 

μέτρων έσωσε πολλούς από τις επιθέσεις, αλλά και το σπουδαίο 

είναι ότι έσωσε τη συγκομιδή των σταφυλιών και του 

καλαμποκιού. Οι φυλασσόμενοι δρόμοι και μονοπάτια 

συνέβαλαν στην εξασφάλιση της συγκοινωνίας και τη 

μεταφορά των προϊόντων αυτών στην πόλη ενόψει της 

πολιορκίας της. 

Για να ξαναποκτήσει  την εύνοια του Βαλή της 

Θεσσαλονίκης και να τον θεωρεί πιστό του, έστειλε με 

απεσταλμένο τους καθυστερούμενους φόρους των 

προηγούμενων τεσσάρων χρόνων, ελπίζοντας ότι ο Βαλής και 

οι υπόλοιποι μπέηδες θα συνέρχονταν από την αδιαφορία τους 

και θα έρχονταν να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της πόλης της 

βασιλομήτορας που βρισκόταν σε κίνδυνο. Δυστυχώς όμως, αν 

και έλαβαν τους φόρους και υποσχέθηκαν βοήθεια, αυτή ποτέ 

δεν πραγματοποιήθηκε. Είναι και από το προηγούμενο 

κεφάλαιο σαφές ότι ο Βαλής της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλα 

υψηλόβαθμα στελέχη της Πύλης στη Θεσσαλονίκη, ήταν 

υποστηρικτές και ανέχονταν τις ενέργειες του Αλή. Η Υψηλή 

Πύλη θεωρείται αδύνατο να μη γνώριζε τα όσα συνέβαιναν στη 

Νάουσα και γενικότερα στις περιοχές που δραστηριοποιούνταν 

ο Αλή Πασάς, αφού ο Αλής με τους ισχυρούς φίλους που είχε 

εκεί, σίγουρα θα ενημέρωνε το Σουλτάνο, όπως και αντίθετα 

έπραττε και η μερίδα των γνωριμιών και ισχυρών φίλων του 

Ζαφειράκη. 

Η οργή του Αλή και η προπαρασκευή του κατά της Νάουσας. 

Ο Ζαφειράκης, από τις πληροφορίες που έπαιρνε 

από τους φίλους του, στα Ιωάννινα, μέσω των Γιάννη Ζώτου 
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και Δημήτρη Λέκου που έστελνε τακτικά εκεί, μάθαινε ότι ο 

Αλής ήταν πάρα πολύ οργισμένος και ότι οι εκεί φίλοι του, 

Τσιαπαλάμας και Μαρίνος, δε μπόρεσαν να κατευνάσουν την 

οργή του, δικαιολογώντας την αντίδραση των Ναουσαίων κατά 

του Βελή. Το μόνο που μπόρεσαν να καταφέρουν ήταν να 

στρέψουν την οργή και επιθυμία του για εκδίκηση στο 

πρόσωπο του Ζαφειράκη σαν το μοναδικό υπεύθυνο της 

προσβολής κατά του Αλή. Αυτό ήταν μεγάλη υπηρεσία για την 

πόλη αφού σε περίπτωση αλώσεώς της δεν θα καταστρεφόταν 

και ο Ζαφειράκης, εάν δεν σκοτωνόταν στις μάχες, θα 

μπορούσε να φυγαδευτεί.  

Ο Αλής, για να μην πάθει το ίδιο ρεζιλίκι, όπως ο 

ίδιος έλεγε, που έπαθε στις προηγούμενες επιθέσεις κατά της 

Νάουσας, σταμάτησε κάθε πολεμική ενέργεια και ασχολήθηκε 

μόνο με τις ετοιμασίες και οργάνωση της νέας του εκστρατείας 

κατά της Νάουσας.  

Η πολιορκία της Νάουσας. 

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 1804, τέσσερα 

τμήματα Αλβανών, αποτελούμενα από 700 με 800 άντρες το 

καθένα από αυτά, κατέλαβαν τη Σκοτίνα και το Χωροπάνι 

(Στενήμαχο). Μετά από λίγες μέρες, κατέλαβαν και το 

Περισιώρι και το Τσαρμορινό. Καμία όμως εχθρική διάθεση δεν 

έδειχναν, αξιοσημείωτο δε είναι ότι δεν ενοχλούσαν ούτε 

έδιωχναν όσους κυνηγούς έφταναν μέχρι τις γραμμές τους. 

Οι Ναουσαίοι, που είχαν προκαταλάβει τα στενά 

του Σελίου, τη Γραμμένη, τη Χονδροσούγλα, το μοναστήρι του 

Προδρόμου και των Ταξιαρχών, όπως και άλλα σημαντικά 
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μέρη, υπέφεραν πολύ από το κρύο και το χιόνι που έπεφτε 

ασταμάτητα εκείνες τις ημέρες.  

Τα τέσσερα σώματα των Αλβανών, στα μέσα του 

ίδιου μήνα περίπου, ενισχύθηκαν με άλλα τρία σώματα και στις 

αρχές Μαρτίου με άλλα πέντε σώματα και κατέλαβαν διάφορα 

σημεία γύρω από την πόλη. Ο Ζαφειράκης κατάλαβε ότι αυτή η 

απραξία των αλβανικών σωμάτων είχε σκοπό την εξάντληση 

των ζωοτροφών και των τροφίμων της πόλης. Ακόμη οι 

Αλβανοί ήλπιζαν στο να εμφανιστεί κάποια μολυσματική 

ασθένεια στην πόλη ή ότι θα δημιουργούνταν εσωτερική 

διαμάχη μεταξύ των Ναουσαίων, έτσι ώστε να είναι 

περισσότερο ευάλωτη η πόλη. Όλα αυτά όμως έδειχναν ότι ο 

Αλής δεν είχε και τόση μεγάλη εμπιστοσύνη στο στρατό του, αν 

και ήταν πολυάριθμος και οργανωμένος, γύρω στις 17 με 18 

χιλιάδες ήταν, όπως μαρτυρεί η παράδοση και το δημοτικό 

τραγούδι.35 

                                                           
35

 Το τραγούδι αυτό μνημονεύει και ο Ν. Γ. Φιλιππίδης στην πραγματεία 
του για την καταστροφή της Ναούσης, στη σελίδα 29 και έχει ως εξής :       
(α) 

Επιφανής αρχηγός των Αλβανών. 
«Τρία πουλάκια κάθουνταν απάν΄στο Καρατάσι  
το΄να τηράει τα Βοδενά και τάλλο κατ΄την Βέροια 
το τρίτο το μικρότερο μοιρολογάει και λέγει, 
-Βάστα καϋμένη Νιάουστα τ΄ Αλή Πασιά τ΄ασκέρι! 
πως το βαστούν τα Γιάννινα χειμών΄ και καλοκαίρι. 
-Τι να βαστάξω η ορφανή και τι να νταγιαντήσω; 
δέν είναι μια δεν είναι δυό δεν είναι τρείς και πέντε 
μόν΄είναι μήνες τέσσαρες και μέρες δεκαπέντε 
άϊντε ντελή Ζαφείρη μου Μπράχο

(α)
 και Κωνσταντίνε μου. 

Υπάρχει και παραλλαγή αυτού του τραγουδιού που αναφέρεται στον 
αριθμό του εχθρικού στρατού και την οποία σώζει ο Π. Αραβαντινός στη 
χρονογραφία της Ηπείρου, τόμος Β, σελίδα 116, του 1856 και έχει ως εξής : 
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Αυτό τον αριθμό των Αλβανών μπορούμε να τον 

δεχτούμε σαν ακριβή ή στο περίπου, παρόλο που φαίνεται 

μεγάλος, ενώ η δύναμη της πόλης δεν ήταν περισσότεροι από 

12.000 κατοίκους36 και από αυτούς έλειπαν 1000 με 1500 οπλίτες 

που βρέθηκαν εκτός της πόλης, γιατί ήταν με τους οπλαρχηγούς 

Καρατάσο και Γάτσο και παρενοχλούσαν τα αλβανικά 

στρατεύματα στα νώτα τους. 

Το ενδεχόμενο του πλιάτσκου (λείας) κέντρισε την 

όρεξη και άλλων Οθωμανών που ζούσαν στη γύρω περιοχή. 

Αυτοί μαζεύτηκαν έξω από την πόλη και ενσωματώνονταν στον 

αλβανικό στρατό. Πολλοί έρχονταν από τις επαρχίες των 

Γρεβενών, ελληνόφωνοι Οθωμανοί που λέγονταν Βαλαάδες, 

από τις επαρχίες των Μογλενών (Καρατζόβα (καρατζά οβασί = 

μαύρος κάμπος), σημερινή Αλμωπία) βουλγαρόφωνοι 

Οθωμανοί και οι Κονιάροι του Σαρηγκιόλ (Πτολεμαΐδα).  

Όλο το Φεβρουάριο και μέρος του Μάρτη οι 

Αλβανοί παρέμεναν στις θέσεις τους, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη 

                                                                                                                             
- Βάστα καϋμένη Νιάουστα τ΄ Αλή Πασιά τ΄ασκέρι 
πως το βαστούν τα Γιάννινα χειμών΄και καλοκαίρι… 
-Τι να βαστάξω η ορφανή και τι να νταγιαντήσω; 
Δεν πολεμούνε κλεφτουργιά, αλλ΄ούτε και ζομπάδες, 
μον΄ πολεμάει Αλή Πασάς με δεκοχτώ χιλιάδες. 

Αναφέρει και ο Φιλιππίδης την παραλλαγή αυτή, τη μνημονεύει δε και ο 
Ζώτος ο Μολοσσός στο «Δρομολογίω Ελλ. Χερσονήσου» τεύχ.Γ΄,σ.265 …. 
Όπως τραγουδιόταν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, μετά τον τρίτο στίχο, 
ακολουθούσαν οι εξής : 

τις σκηπιτάρικες ορδές πώς να τις σταματήσω; 
Δε μ΄πολεμά η κλεφτουργιά δε μ΄πολεμούν ζομπάδες 
με πολεμάει Αλή Πασάς με δεκοχτώ χιλιάδες. 

36
 Κατά τον Pouqueville, η πόλη είχε 2000 οικογένειες και κατά του στρατού 

του Αλή αντιπαρέταξε 4000 ενόπλους. 
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δράση, μόνο μικροσυμπλοκές γίνονταν με τους οπλαρχηγούς 

της Νάουσας που είχαν παραμείνει εκτός της πόλης και κατά το 

διάστημα αυτό προσπαθούσαν να φέρουν, μέσα στην πόλη, 

τρόφιμα, εφόδια και ζωοτροφές. Αυτός ο αποκλεισμός της 

πόλης που ολοένα γινόταν πιο στενός και ο βαρύς χειμώνας 

ανάγκαζε τους Ναουσαίους, που κατείχαν θέσεις έξω από την 

πόλη, να αποσύρονται σταδιακά μέσα στην πόλη και έτσι η 

εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών γινόταν ολοένα και πιο 

δύσκολα. 

Μέσα στην πόλη οι Ναουσαίοι δεν έμεναν με 

σταυρωμένα χέρια, συνεχώς επισκεύαζαν και ισχυροποιούσαν 

τα πιο αδύνατα σημεία των τειχών και προέτρεπαν τους 

οπλοποιούς και τους πυριτιδοποιούς να φτιάξουν, όσο πιο 

σύντομα μπορούσαν, τα απαραίτητα για την υπεράσπιση της 

πόλης εφόδια. 

Σε αυτό τον οργασμό έργων και προετοιμασιών οι 

μερίδες της αντιπολίτευσης και του Ζαφειράκη ήταν ένα σώμα, 

όλοι οι Ναουσαίοι μαζί εργάζονταν για την αντίσταση και τη 

σωτηρία της πόλης. 

Την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου οι Αλβανοί 

φάνηκαν από όλες τις θέσεις που κατείχαν να έρχονται κατά 

της πόλης, αλλά, μετά την ανταλλαγή λίγων μόνο 

πυροβολισμών, ξαναγύρισαν στις θέσεις τους. Το ασέληνο 

πρωινό της 27ης και 28ης βρήκε την πόλη της Νάουσας 

περικυκλωμένη από Αλβανούς οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει, 

μάλιστα, σε απόσταση βολής. Από την ημέρα αυτή, άρχισε η 

τακτική πολιορκία της πόλης και ο κάθε ένας οπλαρχηγός η 
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οπλίτης πήγε και πήρε τη θέση εκείνη για την οποία είχε ορισθεί 

από πριν.  

Την ίδια μέρα ο Πασιόμπεης έστειλε διάγγελμα στην 

πόλη με το οποίο προέτρεπε του κατοίκους να του παραδώσουν 

το Ζαφειράκη και την πόλη. Ζήτησε, επίσης, για τον ίδιο σκοπό 

να συνεννοηθεί με την αντιπολιτευτική μερίδα του Ζαφειράκη, 

αλλά με χλευασμό απορρίφτηκε η πρότασή του.  

Ο Ζαφειράκης ειρωνικά ανακοίνωσε στον 

Πασιόμπεη ότι εάν επιθυμούσε την παράδοση του ίδιου και της 

πόλης, θα έπρεπε να στείλει στην πόλη, για τις απαραίτητες 

διαπραγματεύσεις, τον Ανασελιτσιώτη Ιμπραήμ Μπράχο που 

είχε μαζί του «μπέσα για μπέσα» από τη δεύτερη εκστρατεία του 

Αλή κατά της Νάουσας. Αλλά ο Μπράχος δεν ήταν τόσο 

ανόητος να διακινδυνεύσει να έρθει στη Νάουσα, γιατί 

φοβόταν για τη ζωή του από την αθέτηση της μπέσας του. 

Για όλο το διάστημα, από την 28η Φεβρουαρίου που 

άρχισε η πολιορκία, μέχρι και τα μέσα Μαΐου έγιναν πολλές 

και φονικές συγκρούσεις, κατά τις απόπειρες των Αλβανών να 

καταλάβουν την πόλη που όμως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. 

Αποπειράθηκαν να ανεβούν στο τείχος της πόλης ή να σπάσουν 

τις πύλες του, αλλά πάντα αποσύρονταν, έχοντας μεγάλες 

απώλειες και πολλούς νεκρούς. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

εύστοχοι πυροβολισμοί των αμυνομένων Ναουσαίων 

προκαλούσαν μεγάλες φθορές στους Αλβανούς. Επίσης και οι 

οπλαρχηγοί, Καρατάσος και Γάτσος, που βρίσκονταν εκτός των 

τειχών της πόλης, συμμετείχαν στις συμπλοκές αυτές και πολλές 

φορές έβαζαν μεταξύ δύο πυρών τους επιτιθέμενους Αλβανούς 

του Αλή. 
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Σπουδαιότερη από τις συμπλοκές ήταν αυτή που 

έγινε στην πύλη των Αλωνιών, τη νύχτα της 30ης προς την 31η 

Μαρτίου. Το μέρος του τείχους εκεί ήταν αδύνατο και χαμηλό 

και δεν μπορούσε να αντέξει σε μία μεγάλη και δυνατή επίθεση. 

Αυτό το έμαθαν οι Αλβανοί και με μεγάλη δύναμη πυρός και 

οπλιτών αποπειράθηκαν να παραβιάσουν την πύλη. Κάποιοι 

από αυτούς σκαρφάλωναν πάνω στο τείχος, άλλοι από αυτούς 

πυροβολούσαν ασταμάτητα τους Ναουσαίους φρουρούς που 

βρισκόταν πάνω σε αυτά, άλλοι προσπαθούσαν να σπάσουν 

την πύλη και άλλοι να ανοίξουν μία τρύπα στο τείχος. Η 

πανσέληνος εκείνης της βραδιάς βοηθούσε τις κινήσεις και το 

έργο τους, όπως, επίσης, και το γεγονός ότι ο αρχηγός αυτών 

που φρουρούσαν την πύλη των Αλωνιών, Λάζος Ραμαντάνης, 

βρισκόταν με πυρετό στο σπίτι του. 

Μόλις όμως ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί 

από τη θέση των Αλωνιών για την οποία ήταν υπεύθυνος, 

σηκώθηκε από το κρεβάτι του και πήγε ο γενναίος οπλαρχηγός 

στο μέρος της μάχης. Μετά από τέσσερις ώρες πεισματώδους 

αγώνα οι αδελφοί Ραμαντάνη, μαζί με τριάντα παλληκάρια, 

άνοιξαν την πύλη  και βγήκαν για να καταδιώξουν τους 

Αλβανούς που ήδη είχαν τραπεί σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους 

πολλούς νεκρούς και τραυματίες.37 

                                                           
37

 Στην έξοδο αυτή συμμετείχε και κάποιος Νάτσιος Τσίπος. Καταδιώκοντας  
δύο πολύ καλά ντυμένους και οπλισμένους Αλβανούς, αψήφησε τον 
κίνδυνο, ελπίζοντας στην καλή λεία του και έφτασε μέχρι το κύριο σώμα 
των Αλβανών, κινδυνεύοντας να συλληφθεί ο ίδιος από αυτούς που 
καταδίωκε. Αφού σώθηκε, διηγούνταν ότι οι καταδιωκόμενοι από αυτόν 
Αλβανοί έτρεχαν με τέτοια ταχύτητα, ώστε οι φτέρνες χτυπούσαν στο 
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Από τις επιτυχημένες αποκρούσεις τόσων πολλών 

επιθέσεων, ο Πασιόμπεης και οι αρχηγοί του αποθαρρύνθηκαν, 

το ίδιο και ο ίδιος ο Αλής που αν και βρισκόταν στα Ιωάννινα, 

πληροφορούνταν τακτικότατα για την πορεία των μαχών και 

για τα της πολιορκίας. Αγανακτούσε δε με τους αρχηγούς και 

τους στρατιώτες του, γιατί η εκστρατεία αυτή του κόστισε πολλά 

και θα διέταζε την άρση της πολιορκίας, αν, όπως έλεγε, «δε 

ντρεπόταν τα γένια του». 

  

                                                                                                                             
κεφάλι τους. Όταν, όμως, ρωτιόταν «οι δικές σου οι φτέρνες πού έφταναν, 
όταν έφευγες;» απαντούσε «μια πιθαμή πάνω από το κεφάλι μου». 



 - 97 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

Έλλειψη τροφίμων και νερού. 

σα και αν είχαν προμηθευτεί, τρόφιμα και 

ζωοτροφές οι Ναουσαίοι για να αντέξουν 

στην πολιορκία, ο χρόνος ήταν εναντίον 

τους. Η μακροχρόνια αυτή και στενή πολιορκία έδειξε ότι οι 

προμήθειες ήταν ανεπαρκείς. Σιγά - σιγά άρχισαν να 

ελαττώνονται και μετά από λίγο να εξαντλούνται. Από την 25η 

Ιουνίου έγινε αισθητή η έλλειψη των τροφών και στο τέλος του 

μήνα έγινε τόσο στενή η πολιορκία, ώστε ήταν αδύνατη η 

εισαγωγή προμηθειών στην πόλη και οι πιο φτωχοί από τους 

κατοίκους αναγκάζονταν να αλέθουν το αφρώδες μέρος της 

ρόκας καλαμποκιού (σιουσιάρκα) και να την έχουν για τροφή, 

χωρίς να διαμαρτύρονται για την πείνα τους και τα αίτιά της. 

Για σημαντικό διάστημα οι πολιορκούμενοι τρέφονταν με 

άγρια χόρτα, με τους κορυφοβλαστούς  των δένδρων και με 

ψωμί που κατασκευαζόταν από τα σκύβαλα των ορυζάμυλων. 

Μόνο στο Χατζή-Ίσβο, που ήταν βαθύπλουτος, είχε 

μείνει αρκετή ποσότητα σιτηρών την οποία πουλούσε σε 

υπερβολικά υψηλές τιμές38, τόσο υπερβολικές, που οι φτωχοί δε 

μπορούσαν να αγοράσουν. Σε αυτή την κατάσταση ήταν η 

Νάουσα και ξαφνικά προστέθηκε και η έλλειψη του νερού. 

Αυτό έγινε, όταν κάποιος Μήρτσης από τη 

Λαζαρόπολη που είχε ζήσει πολλά χρόνια στη Νάουσα, αλλά 

τώρα εργαζόταν στα Ιωάννινα και στα ανάκτορα του Αλή, 

γνώριζε τις πηγές της Αράπιτσας και τον τρόπο με τον οποίο 

ερχόταν το νερό μέσα στην πόλη για υδροδότηση και για την 
                                                           
38

 Το σιτάρι πουλούσε 2,5 γρόσια την οκά και το καλαμπόκι 1,6 γρόσια, 
δηλαδή περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη τιμή από την ισχύουσα. 

Ό 
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κίνηση των μύλων. Αυτός, λοιπόν, ακούγοντας, πολλές φορές, 

μέσα στο παλάτι του Αλή να μιλούν για την αντίσταση της 

Νάουσας, για την αμηχανία των αξιωματικών και του ίδιου του 

Αλή, θέλησε να κάνει επίδειξη γνώσεων και να φανεί καλός σε 

αυτούς. Τους είπε, λοιπόν, ότι η Νάουσα μπορεί να κατακτηθεί 

μόνο, εάν στερηθεί το νερό της και πως γνωρίζει τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Η ιδέα αυτή έφτασε στα αυτιά 

του Αλή που την ασπάσθηκε αμέσως και τον έστειλε μαζί με 

όσους άλλους χρειάζονταν στο μέτωπο της Νάουσας για να 

υλοποιήσει το σχέδιό του. Και πράγματι υλοποίησε την 

υπόσχεσή του, φράζοντας με τείχος την Αράπιτσα, λίγο πιο 

πάνω από την πόλη, εκτρέποντάς την στο λάκκο στο Σιασιάκι 

και έτσι περίπου στα μέσα Ιουνίου έγινε αισθητή η έλλειψη του 

νερού μέσα στην πόλη. Ο Ζαφειράκης αντιλήφθηκε το σχέδιο 

του εχθρού και αμέσως κάλεσε τον έμπειρο συντηρητή του 

υδραγωγείου Μπαλιούκα και μέσα σε τέσσερις ημέρες, με τη 

βοήθεια πολλών άλλων πολιτών, άνοιξαν μια νέα υπόγεια 

σήραγγα από τους καταρράκτες των Στουμπάνων (κοντά στον 

πύργο του Ζαφειράκη) μέχρι την πόλη και έτσι το φρέσκο νερό 

έρρεε και πάλι στην πόλη. Δυστυχώς όμως η έλλειψη των 

τροφίμων δε μπορούσε να αντιμετωπιστεί και η πείνα στην 

πόλη ήταν καθολική. Ο κλοιός των Αλβανών γύρω, από τη 

Νάουσα, γινόταν ολοένα και πιο στενός, αφού οι δυνάμεις τους 

είχαν ενισχυθεί και με άλλες εφεδρείες. 

Η παράδοση της πόλης και η δραπέτευση του Ζαφειράκη. 

Ο Ζαφειράκης κατάλαβε καλά ότι η συνέχιση της 

αντίστασης δε μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Η 

ελπίδα ότι θα ερχόταν βοήθεια από το Βαλή της Θεσσαλονίκης 

ή από άλλους έλληνες οπλαρχηγούς έσβηνε και ο κίνδυνος να 
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εμφανιστεί κάποια ασθένεια, μέσα στην πεινασμένη πόλη, ήταν 

όλο και πιο κοντά. Έτσι με τέτοιες συνθήκες ο Ζαφειράκης 

αποφάσισε την παράδοση της πόλης στους Αλβανούς.  

Έγινε σύσκεψη του συμβουλίου των προκρίτων στην 

οποία συμμετείχε και η αντιπολίτευση κι εκεί ανακοίνωσε ότι 

επειδή η πολιορκία της πόλης έγινε, κυρίως, για να εκδικηθεί 

τον ίδιο ο Βαλής, ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία της πόλης 

να έφευγε για να μην ενοχοποιηθεί κανείς άλλος ή η ίδια η 

πόλη, θα άφηνε τη σύζυγο, την κόρη και το γιό του, αφού, 

προηγουμένως, θα είχε συνεννοηθεί με τους φίλους του στα 

Ιωάννινα για την τύχη της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, για 

να εξασφαλίσει την ασφάλεια και το αυτοδιοίκητο της πόλης, 

έστειλε στο στρατόπεδο των Αλβανών για να διαπραγματευθεί 

τους όρους παράδοσης, το γνωστό του Πασιόμπεη, έμπορο, 

Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Αυτός με είκοσι έξι οπαδούς του 

αναχωρεί από την πόλη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και την 

Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί, με τους ισχυρούς φίλους του, θα 

προσπαθήσει να απαλλάξει την πόλη από την εξουσία του Αλή. 

Τα μεσάνυκτα της 4ης Ιουλίου, λοιπόν, και ενώ οι 

διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πόλης συνεχίζονταν, 

ο ίδιος με τους οπαδούς του, εγκαταλείποντας στη Νάουσα τη 

σύζυγό του, τον οκτάχρονο γιό του, Φίλιππο, και την 

τετράχρονη κόρη του, Ευθυμία, άνοιξαν μία κρυφή πύλη 

βορείως της πόλης, πέρασαν απαρατήρητοι από τις Αλβανικές 

φρουρές στον Άγιο Γεώργιο και στα Αλώνια και μέσα από το 

λάκκο, στο Σιασιάκι, πήγε στο Γκολισιάνι39 (Λευκάδια), πήρε 

                                                           
39

 Χωριό περίπου μία ώρα ανατολικώς της Νάουσας. Εκεί είχε και το κτήμα 
του ο Ζαφειράκης (σημερινό κτήμα Χατζηνώτα). 
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από εκεί τέσσερα άλογα και κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη, 

μέσω των Γιαννιτσών. 

Η φυγή του Ζαφειράκη κρατήθηκε μυστική, μέχρι 

να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις που έκανε ο Θεόδωρος 

Χατζηχρήστος για την παράδοση της πόλης και πραγματικά, οι 

διαπραγματεύσεις τελείωσαν ευνοϊκώς για την πόλη, αφού 

εξασφαλίστηκε ότι δε θα γίνει καμία βιαιοπραγία, δεν θα 

πειραχθεί ούτε τρίχα κεφαλής ανθρώπου και ότι θα παραμείνει 

σε ισχύ το διοικητικό σύστημα της πόλης όπως είχε, με τη 

διαφορά όμως ότι θα αναγνωριζόταν η κυριαρχία του Αλή 

στην πόλη και ότι θα εγκαθίστατο Αλβανική φρουρά. Ο 

Πασιόμπεης, μετά τη συνομολόγηση όλων των παραπάνω 

όρων, ζήτησε την παράδοση του Ζαφειράκη και των οπαδών 

του. Εξαγριώθηκε, όταν έμαθε για τη φυγή τους, αλλά με τέχνη 

εξευμένισε την οργή του ο Θεόδωρος Χατζηχρήστος, 

διαβεβαιώνοντάς του ότι αργά η γρήγορα ο Ζαφειράκης και οι 

οπαδοί του θα συλλαμβάνονταν εκ των πραγμάτων και τότε θα 

τους τιμωρούσαν.  

Η κατάληψη της πόλης. 

Αφού συμφωνήθηκαν οι όροι της παράδοσης, με τη 

συνηθισμένη υπόσχεση «μπέσα για μπέσα», το πρωί της 4ης 

Αυγούστου του 1804, λίγο πριν την ανατολή του ήλιου, ο 

Θεόδωρος Χατζηχρήστος έφερε μέσα στην πόλη από την πύλη 

των Μπατανίων40 (νεροτριβών) δύο Αλβανικά αποσπάσματα 

που τα διοικούσε ο αρχηγός Ταήρ Αμπάς41. Αυτά έπιασαν 

διάφορες θέσεις μέσα στην πόλη, όπως και στο νεόκτιστο 
                                                           
40

 Η περιοχή Μπατάνια λεγόταν και Μεγάλος μαχαλάς. 
41

 Αυτός ήταν υπουργός της Αστυνομίας του Αλή Πασά. 
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μέγαρο του Ζαφειράκη. Εκεί βρήκαν τη γυναίκα του που 

σηκώθηκε όρθια να τους υποδεχθεί, κάνοντας όλες τις 

προετοιμασίες που γίνονται για την φιλοξενία ξένων. Έψαξαν 

παντού για το Ζαφειράκη, αλλά με μεγάλη τους έκπληξη 

πληροφορήθηκαν ότι είχε δραπετεύσει μαζί με ομάδα οπαδών 

του. Τέσσερις ώρες μετά την κατάληψη της πόλης από τα δύο 

αλβανικά αποσπάσματα, μπήκε στην πόλη και ο Πασιόμπεης, 

συνοδευόμενος από τρία ή τέσσερα άλλα αποσπάσματα και 

τους υπόλοιπους αρχηγούς του αλβανικού στρατεύματος (εκτός 

του Ανασελιτσιώτη Ιμπραήμ Μπράχο). 

Οι Αλβανοί, συνηθισμένοι στις λαφυραγωγίες 

(πλιάτσικα), αν και είχαν διαταγή από τους αρχηγούς τους να 

μην παραβιάσουν κανένα σπίτι ή κατάστημα και να μην 

κάνουν καμία βιαιοπραγία, δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν 

και να υπακούσουν στις διαταγές τους. Κάποιοι από αυτούς 

όρμησαν μέσα στα ωραιότερα σπίτια, στα πλουσιότερα 

καταστήματα και στις εκκλησίες και άρχισαν να αρπάζουν ότι 

πολύτιμο εύρισκαν. Μόλις όμως έφτασε ο Ταήρ, κατάφερε και 

έσωσε το μεγαλύτερο μέρος από τα διαρπαχθέντα. Αφού 

συνέλαβε τους απείθαρχους και τους αφόπλισε, στη συνέχεια 

τους μαστίγωσε. Για να προλάβει και άλλες παρόμοιες 

βιαιοπραγίες, ο Πασιόμπεης δεν επέτρεψε σε άλλους Αλβανούς 

να μπουν στην πόλη και μόλις αποκαταστάθηκε η ηρεμία, τους 

απέσυρε όλους, εκτός από τα δύο αποσπάσματα που διοικούσε 

ο Ταήρ.  

Όσοι Ναουσαίοι βρέθηκαν στο σπίτι του 

Ζαφειράκη, συνελήφθηκαν, στάλθηκαν ως αιχμάλωτοι στα 

Ιωάννινα και στο σπίτι εγκαταστάθηκε ο Αλβανός αρχηγός. 

Έτσι έληξε, λοιπόν, η Τρίτη και τελευταία πολιορκία της 



 - 102 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Νάουσας από τα στρατεύματα του Αλή Πασά και με την 

κατάληψή της ο Αλής εισέπραττε τέσσερις χιλιάδες (4.000) 

γρόσια ετησίως (ουλουφέν = επιχορήγηση). 

Περιπέτεια Ναουσαίων αιχμαλώτων στα Ιωάννινα. 

Δεκαπέντε μέρες έμεινε στην πόλη ο Πασιόμπεης42 

για να χορτάσει τη δόξα που πήρε από την παράδοση της πόλης 

και για να μελετήσει, σε βάθος, το σύστημα οργάνωσης και 

διοίκησής της, όπως, επίσης, και τα διάφορα στρατηγικά σημεία 

της πόλης τα οποία την είχαν σώσει στη δεύτερη πολιορκία της, 

αλλά αυτόν τον είχαν ταπεινώσει. Αφού τα εξέτασε με κάθε 

λεπτομέρεια, ομολόγησε ότι η άμυνα της πόλης ήταν πάρα 

πολύ καλά οργανωμένη. Στη συνέχεια και αφού διόρισε 

άρχοντα το Μάμαντη και άφησε περίπου 200 Αλβανούς ως 

φρουρά στην πόλη, πήρε τη σύζυγο, τα δύο παιδιά του 

Ζαφειράκη μαζί με όλα τα κοσμήματα και την κινητή του 
                                                           
42

 Ο Πασιόμπεης, μετά από λίγο καιρό, έπεσε στη δυσμένεια του Αλή και 
καταδιώχτηκε αμείλικτα από αυτόν. Όπου και αν κατέφευγε, έβλεπε ότι η 
ζωή του ήταν διαρκώς σε κίνδυνο. Αναζητώντας την ασφάλειά του 
κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου με την εξυπνάδα και τη 
δραστηριότητά του κατόρθωσε κα φτάσει στο αξίωμα του καπουτζήμπαση 
(αρχιθυρωρού) και να κερδίσει την εύνοια και εμπιστοσύνη αυτών που 
ζούσαν στην υψηλή πύλη. Κατόρθωσε, μάλιστα, να βλάψει τον Αλή, αφού 
είχε συμμετοχή στη μετάθεση του γιού του Βελή Πασά από τη Λάρισα στην 
ασήμαντη Ναύπακτο. Διψώντας για εκδίκηση, ο Αλής προσπάθησε να τον 
δολοφονήσει με τα όργανά του στη Κωνσταντινούπολη, απέτυχε όμως και 
τα όργανά του συνελήφθηκαν και ομολόγησαν ότι εκτελούσαν διαταγές 
του. Έτσι καλέστηκε σε απολογία και αφού δεν προσήλθε, θεωρήθηκε 
αποστάτης και στάλθηκε εναντίον του (την άνοιξη του 1820) ο Πασιόμπεης, 
τώρα Ισμαήλ Πασάς, σαν ηγεμόνας των Ιωαννίνων και Δελβίνου και 
αρχιστράτηγος των κατά του Αλή δυνάμεων. Επειδή όμως ενήργησε 
εναντίον του Αλή πολύ αδέξια, στις αρχές του 1821 ανακλήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από το Χουρσίτ Πασά. 



 - 103 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

περιουσία και ξεκίνησε για τα Ιωάννινα, παίρνοντας ακόμη σα 

λάφυρο στον κύριό του τη δεκαοχτάχρονη Ελένη Παπά 

Αγγελάκη, μνηστή του αδελφού του Ζαφειράκη. Η συλλογή 

ωραίων γυναικών για το χαρέμι του Αλή ήταν ξακουστή. Όταν 

μάθαινε ότι κάπου υπάρχει κοπέλα με ξεχωριστή ομορφιά, 

έστελνε τα όργανά του και την άρπαζε με τη βία και την έκλεινε 

στο χαρέμι του. Έτσι και άλλη μία φορά, όταν είχε μάθει ότι στη 

Νάουσα ζούσε μία δεσποινίδα εξαιρετικής ομορφιάς που την 

έλεγαν Μαρία, έδωσε διαταγή να την απαγάγουν. Ο πατέρας 

της όμως έμαθε το τι επρόκειτο να συμβεί και για να γλιτώσει 

την κόρη του, αποφάσισε να την παντρέψει (η προτίμηση του 

Αλή ήταν πάντα οι ανύπαντρες κοπέλες και δεν ενδιαφερόταν 

καθόλου για τις παντρεμένες). Κάλεσε, λοιπόν, γρήγορα τον 

ιερέα και τη στεφάνωσε με τον αγροφύλακα Λόγγο που ήταν 

διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή και έτσι έσωσε την κόρη του. Από 

αυτούς κατάγεται η μετέπειτα γνωστή οικογένεια των 

Λογγαίων. 

Αφού έφυγε νικητής από τη Νάουσα ο Πασιόμπεης, 

μετά από πορεία δέκα ημερών, έφτασε στα Ιωάννινα και αφού 

παρουσιάστηκε στον Αλή, του ανέφερε τα αποτελέσματα της 

πολιορκίας, της παράδοσης και τις ενέργειές του μετά την 

κατάληψη της πόλης και στη συνέχεια του παρουσίασε τους 

αιχμαλώτους. 

Ο Αλής χάρηκε πολύ για την επιτυχία της 

εκστρατείας του και το ότι ήταν κύριος, πλέον, της περίφημης 

και ξακουστής Νάουσας, αλλά στενοχωρήθηκε για τη 

δραπέτευση του Ζαφειράκη που του είχε τάξει να τον γδάρει 

ζωντανό, όταν τον συλλάμβανε. Για την οικογένεια του 

Ζαφειράκη ενδιαφέρθηκαν οι ευγενείς φίλοι του που ζούσαν 
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στην αυλή του και κατόρθωσαν, με δική τους εγγύηση, να 

διαμένει μαζί με τον Αρχιμανδρίτη και εκεί είχε την εκτίμηση 

και περιποίηση που της άρμοζαν. Τη δεκαοχτάχρονη όμως 

Ελένη την κράτησε στο γυναικωνίτη του για δύο χρόνια 

περίπου, έως ότου αρρώστησε από τη στενοχώρια, το κλάμα και 

επειδή δεν έτρωγε καλά. Με την παρέμβαση και πάλι των 

φίλων του Ζαφειράκη ο Αλής μετάνιωσε και αφού την κάλεσε, 

τις ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να την παντρέψει και για άντρα 

της μπορεί να διαλέξει όποιον Ναουσαίο ήθελε. Αυτή παρέμενε 

σιωπηλή και αρνούνταν να απαντήσει, όταν της αναφέρονταν 

ονόματα από επίσημους νέους Ναουσαίους, όταν όμως, προς το 

τέλος, της ανέφεραν το όνομα του Τάση Κανδυλίδη που ήταν 

ένας φτωχός μικροπαντοπώλης, εκείνη ασυναίσθητα 

χαμογέλασε. Το χαμόγελο αυτό ο Αλής το πήρε σα 

συγκατάθεση και αμέσως διέταξε να γίνει αυτός ο γάμος. 

Επίσης αφού την προίκισε πλουσιοπάροχα την έστειλε στη 

Νάουσα με φρουρά δέκα Αλβανών και ενός γέρου δασκάλου 

που ονομαζόταν Αλέξιος και ήταν από το Καπίτσοβο του 

Ζαγορίου και ενεργούσε σαν πληρεξούσιός του, με τη διαταγή, 

χωρίς καμία αναβολή, να γίνει αυτός ο γάμος με 

μεγαλοπρέπεια, αντάξια του δικού του ονόματος και εξουσίας. 

Παιδί αυτού του γάμου ήταν ο γνωστός και εξαίρετος δάσκαλος 

Κωνσταντίνος Κανδυλίδης που δολοφονήθηκε από κλέφτες τη 

νύχτα της 2ας Απριλίου του 1862. 

Ενίσχυση της Αλβανικής φρουράς και η εξόντωσή της. 

Το διάστημα, μετά το 1804, που ο Ζαφειράκης έλειπε 

από τη Νάουσα, για τη διοίκηση της πόλης ο Αλή διόριζε 

εναλλάξ και άλλους πρόκριτους της πόλης. Εκτός από το 

Μάμαντη που διόρισε πρώτο, διόρισε και το Ντίνη 
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(Κωσταντίνος) Ψωμά και τον Κωνσταντίνο Μόσκοβο. 

Προφανώς η εναλλαγή αυτή γινόταν, γιατί οι Ναουσαίοι, 

παρότι διορισμένοι, δε θα εξυπηρετούσαν τα σχέδια του Αλή, 

άποψη περισσότερο αποδεκτή από άλλη που αναφέρει ότι 

αυτοί δεν ήταν ικανοί για τη διοίκηση της πόλης και ότι η πόλη 

δεν ήταν όπως ήταν πριν την κατάληψή της. Ο Αλής, άλλωστε, 

παρά τη συμφωνία παράδοσης της πόλης, δεν είχε παραιτηθεί 

από τα σχέδιά του για να ωφεληθεί από τη Νάουσα που 

κατέλαβε. Έπρεπε να τιμωρηθεί αυτή η πόλη που του 

αντιστάθηκε και του προκάλεσε τόση ζημία, παρά τη συνθήκη 

που αποδέχτηκε, απολαμβάνοντας τη δόξα και τα πλούτη της 

πόλης ως κατακτητής που εκπλήρωσε το πολύχρονο όνειρό του. 

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η μικρή φρουρά 

Αλβανών που εγκαταστάθηκε στη Νάουσα (όπως όριζε η 

συνθήκη παράδοσης), μέσα σε λίγο χρόνο έφτασε να είναι 

χίλιοι περίπου και όπως ήταν φυσικό, δεν υπάκουαν στις 

εντολές του άρχοντα της πόλης και τους νόμους της πόλης παρά 

μόνο στον Αλή. Αποτέλεσμα αυτής της κατοχής ήταν να χάσει η 

πόλη την αίγλη της και οι κάτοικοί της, όπως και οι επισκέπτες 

της να μη νιώθουν την ασφάλεια που είχαν συνηθίσει στο 

παρελθόν. Στους δρόμους της πόλης οι ληστείες και οι 

βιαιοπραγίες ήταν, πλέον, συνηθισμένα φαινόμενα, η 

βιομηχανία  και το εμπόριο που ήκμαζε πριν, τώρα ήταν σε 

παρακμή, αφού οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι πελάτες δε 

μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα και με ασφάλεια, αφού 

φοβούνταν για τις περιουσίες και τη ζωή τους. Οι Αλβανοί, με 

τις όποιες παρανομίες και ακολασίες έκαναν, είχαν τη στήριξη 

και ανοχή της οικογένειας του Αλή και ιδιαιτέρως του γιού του 
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Βελή που ο ίδιος, αλλά και οι παρατρεχάμενοί του ζούσαν στην 

πόλη μέσα στις ακολασίες. 

Η κατάσταση στη Νάουσα ήταν θλιβερή, ο τρόμος 

και η ατιμωρησία των Αλβανών διαρκώς υποβάθμιζε τη ζωή 

στην πόλη και ήταν, πλέον, φανερό ότι ο Αλής προχωρούσε 

στην πλήρη υποταγή της, στην καταστροφή των πόρων της, 

στην καταστροφή της βιομηχανίας και του εμπορίου, αλλά και 

στην αλλαγή της κοινωνικοπολιτικής ζωής των Ναουσαίων. 

Αυτό ίσως και να γινόταν, εάν δεν επενέβαιναν δραστικά οι 

οπλαρχηγοί Καρατάσος, Γάτσος και Καραμπατάκης που είχαν 

απομείνει εκτός της πόλης και με αντάρτικες μεθόδους 

τιμωρούσαν τους αλαζόνες Αλβανούς. Ανασχημάτισαν, λοιπόν, 

τις ομάδες τους και παρακολουθούσαν τους δρόμους και την 

πόλη για να εντοπίσουν τους δράστες των επιθέσεων και των 

βιαιοπραγιών, με σκοπό την αντεκδίκηση. Έτσι, μετά από κάθε 

ληστεία εναντίων Ναουσαίου, ακολουθούσε σαν τιμωρία ο 

φόνος αυτών που έκαναν τη ληστεία ή σε περίπτωση που δε 

μάθαιναν το δράστη, ο φόνος οποιουδήποτε άλλου Αλβανού 

σαν εκδίκηση. Με αυτή τη μέθοδο, σταδιακά, οι χίλιοι Αλβανοί 

που είχαν μαζευτεί στη Νάουσα και που αυξάνονταν συνεχώς, 

άρχισαν να  μειώνονται σημαντικά και μετά από αρκετό καιρό 

έμειναν μόνο περίπου πενήντα άνδρες.  

Το χάσιμο τόσων ανδρών, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, 

εξαγρίωσε τον Αλή, όταν το έμαθε, και έλεγε μάλιστα ότι «αν 

δεν ήταν ο Καρατάσος, ποδάρι δεν θα άφηνα στη Νιάουστα» 

και «το μεν Σούλι με γέρασε, η δε Νιάουστα θα με φάει». 

Στην εξόντωση της Αλβανικής φρουράς βοήθησε και 

ο Ολύμπιος Διαμαντής που είχε στεναχωρηθεί πολύ, γιατί δεν 
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πρόλαβε να έρθει για να βοηθήσει στην τελευταία πολιορκία 

της Νάουσας και ορκίσθηκε να επανορθώσει με τον αγώνα του 

και την εξόντωση των Αλβανών. Υπολογίζεται ότι από το 1804, 

μέσα στα εννέα χρόνια της κατοχής, περισσότεροι Αλβανοί 

εξοντώθηκαν παρά και στις τρεις μαζί πολιορκίες της πόλης. 
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Ενέργειες του Ζαφειράκη στη Θεσσαλονίκη. 

 Ζαφειράκης, που έμενε στη Θεσσαλονίκη, 

με κάποιους από τους ακολούθους του δε 

σταμάτησε να ενημερώνεται και να 

προσπαθεί με ενέργειές του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, 

ώστε η πόλη συντόμως να απαλλαγεί από τον Αλβανικό ζυγό. 

Κατηγόρησε το γενικό διοικητή της Θεσσαλονίκης ότι 

αδιαφόρησε και συνήργησε στην καταπάτηση των 

δικαιωμάτων του Σουλτάνου, επιτρέποντας στους Αλβανούς 

την κατάληψη της Νάουσας. Τον απείλησε, μάλιστα, ότι θα 

ενημερώσει για όλα αυτά απευθείας τον ίδιο το Σουλτάνο. Ο 

Βαλής της Θεσσαλονίκης του υποσχέθηκε ότι θα ξεκινούσε 

διαπραγματεύσεις με τον Αλή για να αποχωρήσουν τα 

στρατεύματά του από τη Νάουσα και τις άλλες περιοχές που 

κατέλαβε από το Σουλτάνο και ότι εάν οι διαπραγματεύσεις 

αυτές δεν έφερναν αποτέλεσμα, τότε θα προχωρούσε σε 

περισσότερο δραστικά μέτρα κατά του Αλή. Υπόσχεση που δεν 

είχε ουσιαστική αξία, αφού ήταν γνωστό ότι ο Αλής, με τα 

χρήματά του, είχε δέσμιο τον ίδιο, αλλά και τον Κιζλάρ-αγά.  

Η ευθεία αντιπαράθεση του Ζαφειράκη με το Βαλή 

και οι κατηγορίες που του απηύθυνε, θα μπορούσε κανείς να 

πει ότι ήταν  ενέργειες παράφρονες και ανεύθυνες, αφού ο 

Βαλής, με την εξουσία που είχε, μπορούσε τον ίδιο, τους φίλους 

του ή και όσους άλλους ήθελε να τους φυλακίσει, να τους 

θανατώσει, να δεσμεύσει την περιουσία τους ή όποια άλλη 

τιμωρία ήθελε μπορούσε να επιβάλλει. Αλλά ο Ζαφειράκης 

γνώριζε καλά ότι δεν κινδύνευε από το Βαλή, γιατί ο ίδιος ήταν 

αναγνωρισμένος άρχοντας και είχε την άμεση υποστήριξη της 

Βασιλομήτορας, επίσης γιατί ήταν πρωτοβάθμιος 

Ο 



 - 109 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

προνομιούχος (Μπερατλής)43 και μόνο από το Σουλτάνο 

μπορούσε να δικαστεί και να τιμωρηθεί. 

Με το σήμερα και το αύριο (Bugün ve yarın, 

τούρκικη φράση), δύο χρόνια ο Ζαφειράκης με τους φίλους του 

έμεινε στη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας για την επέμβαση του 

Βαλή, χωρίς όμως να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα 

περιστατικό όμως ήταν η αφορμή να ερεθίσει τον ευερέθιστο 

χαρακτήρα του και να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το 

Βαλή,  ενεργώντας με άλλα μέσα για την επιτυχία του σκοπού 

του. Την εποχή που γινόταν η μεταφορά στο Λονδίνο της 

ζωφόρου του Παρθενώνα, στις 20 Δεκεμβρίου του 1806, 

βγαίνοντας από το Αγγλικό Προξενείο, συζητώντας με κάποιον 

διερμηνέα, ένας Αλβανός, ξαφνικά, τον πυροβόλησε και τον 

τραυμάτισε ελαφρά στον αριστερό ώμο. Ο Ζαφειράκης με τη 

συνοδεία του αμέσως τον καταδίωξαν για να τον συλλάβουν, 

αλλά κατόρθωσε και χάθηκε μέσα στο πλήθος που εκείνη την 

ώρα ήταν μεγάλο στον κεντρικό δρόμο. Ήταν φανερό ότι αυτή 

η πράξη δεν είχε προσωπικά κίνητρα, αλλά ήταν σχεδιασμένη 

από τα όργανα του Αλή που επιδίωκαν την εξολόθρευση του 

Ζαφειράκη και αυτό επισήμανε ο ίδιος, όταν μετά την 

αποτυχημένη απόπειρα, πήγε στο Βαλή και του διηγήθηκε τα 

όσα έγιναν. Ο Βαλής παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος πίστευε το 

ίδιο, γιατί γνώριζε το πώς σκεπτόταν και ενεργούσε ο Αλής και 

υποσχέθηκε ότι δεν θα άφηνε ατιμώρητη αυτή την πράξη. 

                                                           
43

 Μπερατλήδες ήταν όσοι αγόραζαν αυτό τον τίτλο απευθείας από το 
Σουλτάνο, καταβάλλοντας το ποσό των 2 μέχρι και 10 χιλιάδες γρόσια. Ο 
τίτλος αυτός λεγόταν «Μπεράτι» και τους απήλλασσε από κάθε καταπίεση 
και φορολογία. Οι κάτοχοί του προστατεύονταν απευθείας και 
λογοδοτούσαν μόνο στο Σουλτάνο. 
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Ο Ζαφειράκης, που είχε πάψει πια να πιστεύει τις 

υποσχέσεις του Βαλή, κατάλαβε πολύ καλά πια ότι και στη 

Θεσσαλονίκη η ζωή του κινδύνευε όπως και στη Νάουσα. Έτσι 

νοίκιασε ένα μικρό σκάφος από κάποιο Σκοπελίτη και μετά από 

λίγες μέρες πήγε στη μονή των Ιβήρων, στο Άγιο Όρος, που εκεί 

ήταν ο Ναουσαίος συγγενής του Αγαθάγγελος Κόκκινος. Ο 

Αγαθάγγελος, μαζί και με άλλους πατέρες της μονής, είχαν 

πολύ καλές σχέσεις με πολλούς συνοδικούς, αρχιερείς και 

άλλους ισχυρούς ομογενείς ή και Οθωμανούς στην 

Κωνσταντινούπολη. Έτσι τον προέτρεψαν να πάει, χωρίς καμία 

καθυστέρηση, στην πόλη και αφού έρθει σε επαφή με πολλούς 

από τις παραπάνω γνωριμίες τους, στη συνέχεια να ενεργήσει 

αναλόγως για την απελευθέρωση της πατρίδας. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια του μοναχού Καλλίνικου 

(ή Κυρίλλου) της μονής του Βατοπεδίου ο οποίος και 

υποσχέθηκε να συνοδεύσει το Ζαφειράκη στην 

Κωνσταντινούπολη, να τον παρουσιάσει απευθείας στην ίδια 

τη βασιλομήτορα και να συνηγορήσει και ο ίδιος στα αιτήματά 

του.  Ο σεβάσμιος αυτός γέροντας που ήταν πάνω από 

εβδομήντα ετών, είχε πάει, πολλές φορές, στην Πόλη με το 

κειμήλιο της Αγίας Ζώνης μετά από προσκλήσεις των κατοίκων 

της πόλης για να την προσκυνήσουν. Η τότε βασιλομήτορα που 

καταγόταν από την Ασιατική Γεωργία και από χριστιανούς 

γονείς, όπως και πολλές άλλες βασιλομήτορες, προσκαλούσε 

στα ανάκτορά της το μοναχό για αγιασμό και για την 

εξομολόγησή της. Η είσοδος του μοναχού στα ανάκτορα 

γινόταν κρυφά και με την ανοχή του Κιζλάρ Αγά. Η αρετή και 

οι πολλές και ποικίλες γνώσεις του μοναχού είχαν εντυπωσιάσει 
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τη βασιλομήτορα και γι αυτό τον είχε πολύ ψηλά στην 

υπόληψη και εκτίμησή της. 

Ενέργειες του Ζαφειράκη στην Κωνσταντινούπολη. 

Αφού έμεινε περισσότερο από ένα χρόνο στο Άγιο 

Όρος ο Ζαφειράκης, στη συνέχεια, με τη συνοδεία του μοναχού 

Καλλίνικου, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο μοναχός, με 

την οικειότητα που είχε με τους αυλικούς της βασίλισσας, 

κατάφερε να περάσει το Ζαφειράκη στο παλάτι, αν και η ίδια 

είχε δώσει διαταγή στον Κιζλάρ αγά να επιτρέψει αυτό, αλλά 

αυτός με το σήμερα και αύριο απέφευγε να επιτρέψει την 

είσοδό του στο παλάτι. Ο Κιζλάρ αγάς σίγουρα θα είχε 

ειδοποιηθεί από το Σατράπη της Θεσσαλονίκης για την 

πρόθεση του Ζαφειράκη να πάει στην Κωνσταντινούπολη και 

φοβούνταν να μην αποκαλύψει όλα όσα έγιναν στη 

βασιλομήτορα και μέσω αυτής στο Σουλτάνο και έτσι θα 

αποδεικνυόταν ότι και αυτός ήταν ένοχος στα όσα έκτροπα 

συνέβαιναν στην τοπαρχία της Θεσσαλονίκης. 

Η βασιλομήτορα επέπληξε τον Κιζλάρ αγά για τη 

στάση του και υποσχέθηκε να βοηθήσει την αγαπημένη πόλη 

της αποφασιστικά. Ζήτησε από το Ζαφειράκη λεπτομερή έκθεση 

που να περιλαμβάνει ότι γνώριζε ο ίδιος για τις αυθαιρεσίες 

του Αλή πασά για να την υποβάλει στο Σουλτάνο γιο της. Ο 

Ζαφειράκης και ο μοναχός συμφώνως με την επιθυμία της 

βασιλομήτορος, συνέταξαν μια λεπτομερέστατη έκθεση και την 

έδωσαν πρώτα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρακαλώντας 

τον αφού την διαβάσει και τη διορθώσει, να τους καθοδηγήσει 

για να βρουν κάποιο αρμόδιο εκπαιδευμένο και καλλιγράφο 

μεταφραστή.  
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Ο Πατριάρχης, αφού ενέκρινε την έκθεση, τους 

σύστησε κάποιον Αβρ. Ίπογλου που ήταν κάτοχος της 

Οθωμανικής και Ελληνικής γλώσσας και ασχολούνταν με τη 

μετάφραση του Αστικού κώδικα. Σε αυτόν εμπιστεύτηκαν τη 

μετάφραση της έκθεσής τους. Αφού μετά λίγο καιρό 

μεταφράσθηκε, ο Ζαφειράκης έστειλε την έκθεση με το μοναχό 

στη βασιλομήτορα η οποία με τα ίδια της τα χέρια την έδωσε 

στο Σουλτάνο, απαιτώντας την τιμωρία του Αλή και την 

απελευθέρωση της πόλης από την κυριαρχία του. 

Ο Σουλτάνος, αφού διάβασε την έκθεση, 

αγανάκτησε πολύ κατά των υπουργών του και του Αλή και 

ρωτούσε πώς είναι δυνατόν,  μέσα στην επικράτειά του, να 

γίνονται τόσοι πόλεμοι και πολιορκίες της προνομιούχας 

πόλης, να υπάρχουν τόσες απώλειες υπηκόων του, για τόσα 

πολλά χρόνια, και αυτός να μη γνωρίζει τίποτε. Κάλεσε τον ίδιο 

τον πρωθυπουργό (Μέγα Βεζίρη) και του ζήτησε εξηγήσεις. Ο 

Βεζίρης του απήντησε ότι δεν θεωρούσε τόσο σπουδαίο το 

ζήτημα για να τον απασχολήσει. Τότε ο Σουλτάνος διέταξε 

αμέσως να σταλεί στον Αλή αυστηρή διαταγή να εγκαταλείψει 

τη Νάουσα, αφήνοντάς της στους Ναουσαίους. Αβέβαιη είναι η 

φήμη ότι ο θυμός του Σουλτάνου από την έκθεση του 

Ζαφειράκη ήταν η αιτία να εξορίσει το Βαλή της Θεσσαλονίκης 

και να εξαναγκάσει σε αυτοκτονία τον Κιζλάρ Αγά.  
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Αποχώρηση του Αλή και η επιστροφή του Ζαφειράκη. 

 διαταγή του Σουλτάνου προς τον Αλή για 

την άμεση αποχώρησή του και 

απελευθέρωση της Νάουσας στάλθηκε με 

έκτακτο, ειδικό ταχυδρομείο. Ο Αλής υποσχέθηκε ότι θα 

υπακούσει στον κύριό του, αλλά για τρεις μήνες καθυστερούσε 

και δεν εγκατέλειπε την πόλη. Τότε όμως ακολούθησε και νέα 

πιο αυστηρή εντολή στον Αλή που τελικώς υπάκουσε και έτσι, 

στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1812, όταν ο Μπετόβεν έγραφε 

την 7η και την 8η συμφωνία, απέσυρε τους Αλβανούς του από 

τη Νάουσα. Πονηρός όμως όπως ήταν κράτησε τη φρουρά του 

στα χωριά που ήταν γύρω από τη Νάουσα, στο Σέλι, στη 

Σκοτίνα, στο Περισιώρι, στο Δραζίλοβο, στην Κουτσούφλιανη 

….. και σε άλλα χωριά. 

Απαλλαγμένη η πόλη από τους Αλβανούς του Αλή 

εξέλεξε άρχοντά της το Διαμαντή Μπέρσο και βαθμιαίως 

επανήλθαν, όπως και πριν την κυριαρχία του Αλή, η 

ανεξαρτησία, διοίκηση, τάξη ησυχία και ασφάλεια. Ως 

βοεβόδας στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη ο Ομέρ αγάς 

από την Αδριανούπολη. 

Για να παραλάβει την οικογένεια του Ζαφειράκη 

από τα Ιωάννινα, πήγε εκεί ο Αγγελάκης Γκοντύλης. Ο Αλής 

τον δέχθηκε και προσκάλεσε μαζί τους και το γιό του 

Ζαφειράκη Φίλιππο και στη συζήτηση που έγινε, κατηγόρησε 

τους Ναουσαίους και τον πατέρα του για ισχυρογνώμονες, για 

πεισματάρηδες, για άπιστους και για μπαμπέσηδες, αφού 

καταπάτησαν τη μπέσα τους. Δεν αρνήθηκε όμως και να 

καταδικάσει την απαράδεκτη διαγωγή του γιου του Βελή προς 

Η 
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το Ζαφειράκη και στη συνέχεια, για μεγαλύτερη ασφάλεια, 

έδωσε διαταγή να συνοδεύσει ισχυρή φρουρά την οικογένεια 

του Ζαφειράκη, κατά την επιστροφή της στη Νάουσα. 

Ο Ζαφειράκης έμενε ακόμη στην 

Κωνσταντινούπολη και συναναστρεφόταν εκεί με 

αξιωματούχους του παλατιού,  ισχυροποιώντας περισσότερο 

την ήδη ισχυρή θέση του. Στις αρχές του Ιουλίου του 1814, την 

εποχή που συστάθηκε η «Φιλική Εταιρεία» από τους 

Εμμανουήλ Ξάνθο, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Νικόλαο Σκουφά, 

έφτασε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί έστειλε μήνυμα στους 

φίλους του, στη Νάουσα, ότι ερχόταν. Μετά από δεκαπέντε 

μέρες ξεκίνησε για τη Νάουσα μαζί με φίλους του που έμεναν 

εκεί, πέρασαν από τα Γιαννιτσά και πήραν και άλλους φίλους 

και συγγενείς τους που ήταν εκεί και έτσι με μία πολυάριθμη 

ακολουθία μπήκε στη Νάουσα, την 21η Ιουλίου, μέσα σε 

ασταμάτητους πυροβολισμούς. Την επομένη όλοι οι 

υποστηρικτές, αλλά και οι υπάλληλοί του έτρεχαν να 

προλάβουν τις εντολές του και να μοιράσουν σε όλη την πόλη 

τα δώρα που τους έφερε από την Κωνσταντινούπολη και τη 

Θεσσαλονίκη και για τους πολύ φτωχούς μια καλή ποσότητα 

σιταριού. Οι οπλαρχηγοί Καρατάσος και Γάτσος του έδωσαν 

την υποστήριξή τους με δάκρυα χαράς στα μάτια. 

Μετά από λίγες μέρες, ο άρχοντας Διαμαντής 

Μπέρσος, σε γενική συνέλευση των πολιτών, υπέβαλε την 

παραίτησή του από τα κοινά της πόλης, αν και οι πρόκριτοι 

μαζί με το Ζαφειράκη τον προέτρεπαν να ανακαλέσει την 

απόφασή του, αφού ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τη διοίκησή 

του και τη διαχείριση των κοινών, αλλά ο Διαμαντής επέμεινε. 
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Στη συνέχεια και αφού έγινε δεκτή η παραίτησή του, εκλέχθηκε 

για άρχοντας της πόλης ο Ζαφειράκης. 

Αποδεικνύεται  πολιτικά έξυπνη η καλά 

οργανωμένη είσοδός του στη Νάουσα και το κλίμα των 

επόμενων ημερών με τον τρόπο που το διαμόρφωσε, όπως, 

επίσης, είναι λογική και αναμενόμενη η αντίδραση του 

εκλεγμένου άρχοντα Διαμαντή Μπέρσου, όπως και η εκλογή 

του Ζαφειράκη που από εκείνη τη στιγμή ήταν πανίσχυρος και 

με στενές σχέσεις με τους αξιωματούχους της υψηλής Πύλης 

στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι η παράταξη του Ζαφειράκη, με 

τη στήριξη του Σουλτάνου και της πύλης, επέβαλε την 

κυριαρχία της στην πόλη, επισκιάζοντας την αντιπολίτευση 

που είχε την εύνοια και υποστήριξη του Αλή, αλλά ήταν χωρίς 

δύναμη πλέον.  

Ο Ζαφειράκης με το αβυσσαλέο, άσβηστο μίσος του 

κατά του Αλή και με τη δύναμη της εξουσίας του άρχοντα της 

πόλης ισχυροποιούσε τη θέση του, επιβαλλόμενος με κάθε 

τρόπο στους πολιτικούς του αντιπάλους. Συλλαμβάνοντας 

πολλούς από αυτούς, όπως τους γιους του Αντωνίου 

Περδικάρη, Αναστάσιο, Γεώργιο και Γρηγόρη, ο ίδιος ο 

Αντωνάκης Περδικάρης κατόρθωσε και διέφυγε στα 

Γιαννιτσά, το ίδιο και με άλλους οπαδούς του Παπαφιλίππου 

και του Μάμαντη. 
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Η Νάουσα το 1822 – Οι επικεφαλής των δύο αντίπαλων 
παρατάξεων. 

 

ριν επεκταθούμε στα γεγονότα της καταστροφής, 

συμφώνως και με τη σειρά που ακολούθησε ο ίδιος ο 

Στουγιαννάκης, θα αποκαλύψουμε τη ζωή και το 

χαρακτήρα των αρχηγών από τις δύο αντίπαλες παρατάξεις 

που υπήρχαν, εκείνη την εποχή, στη Νάουσα, το Ζαφειράκη και 

το Μάμαντη, όπως ακριβώς τους περιγράφει ο Στουγιαννάκης, 

φανερός υποστηρικτής και οπαδός του πρώτου. 

Ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου Λογοθέτης44 γεννήθηκε 

το 1773 και ανατράφηκε από τον πατέρα του ελληνοπρεπώς. 

Είχε πνεύμα οξύ και ευφυΐα σπάνια, οι καλύτεροι δάσκαλοι της 

εποχής εκείνης όπως ο Αναστάσιος Εμμανουήλ, ο Μάντος 

Παπαγγελάκης και ο Δημήτριος Μπαρλαούτας τον δίδασκαν 

όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και ιδιαιτέρως στο σπίτι του, 

αμειβόμενοι πλουσιοπάροχα γι αυτό από τον πατέρα του. 

Ευμαθής και φιλόπονος, τολμηρός και δραστήριος βοηθήθηκε 

και από την τύχη και αύξησε την πατρική του περιουσία, αφού 

πρώτα συνεταιρίστηκε με το βαθύπλουτο Θωμά Χατζηχειμώνα 

και αφού κληρονόμησε ένα πλούσιο συγγενή του που πέθανε 

στη Γερμανία. Φίλαρχος και φιλόδοξος, ομιλητικός, μειλίχιος, 

χαρωπός, γενναιόδωρος θεωρούσε πρώτη των αρετών το 

ευεργετείν, οξύθυμος και ευερέθιστος, αλλά μπορούσε να 

συγκρατεί τον εαυτό του, όταν νόμιζε ότι ο θυμός του θα έφερνε 

μεγάλη βλάβη. Μέσα στα πολλά αυτά φυσικά και επίκτητα 

πλεονεκτήματά του σκιά ήταν και τα μεγάλα του ελαττώματα 
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που δεν ήταν δυνατό να εξαλειφθούν ή έστω να μετριασθούν 

μέσα από την παιδεία του και από τους μεγάλους δασκάλους 

του. Με την υπερβολική φιλοδοξία και εγωισμό του κανένα 

άλλον δεν ανεχόταν σαν ανώτερο ή ίσο του45. Ο ευερέθιστος 

χαρακτήρας του που δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει, τον 

έκανε, πολλές φορές, βίαιο και τον έσπρωχνε σε αυθαιρεσίες και 

αυτοδικίες. Σε όλη του τη ζωή, οποιοδήποτε πράγμα ή κτήμα 

επιθυμούσε, το έπαιρνε αυθαιρέτως και ας μη δινόταν αυτό, 

πλήρωνε όμως μετά και πάνω από την αξία του. Με τέτοιο 

τρόπο πήρε δύο σπίτια δίπλα στο σπίτι του πεθερού του και 

πάνω σε αυτά έκτισε το μεγαλοπρεπές μέγαρό του. Απίθανη 

όμως φαίνεται η κατηγορία ότι σφετερίστηκε δημόσιο χρήμα, 

αφού τα έσοδά του ήταν τόσο πολλά, που μπορούσε να ζει 

πολυτελέστατα, να βοηθεί και να αμείβει γενναιόδωρα τους 

φίλους και αυτούς που τον υπηρετούσαν. Αλλά η επίμονη 

άρνησή του να δίνει λόγο για τη διαχείριση των δημοσίων 

εσόδων και η περιφρόνηση που έδειχνε σε όσους το ζητούσαν, 

δικαιολογεί μερικώς την κατηγορία αυτή. Για να φαίνεται δε 

μεγαλοπρεπής, εκτός από τα εξήντα άτομα της πολιτοφυλακής 

(φρουρά του) που πληρώνονταν από το κοινό ταμείο, 

διατηρούσε και άλλα 30-40 άτομα που όπως έλεγε, τα πλήρωνε 

ο ίδιος. Δε γνωρίζουμε μέχρι πού φτάνει η ίδια του ενοχή στη 

δηλητηρίαση του Λούση Παπαφιλίππου, επίσης δε γνωρίζουμε 

ακριβώς την ενοχή του στη δολοφονία του Δημητρίου Υπάτρου 

που κατά τον Leake έγινε από την παράταξή του. Άδικη όμως 

είναι η κρίση κάποιων που λένε ότι από ιδιοτέλεια και 

φιλοδοξία προκάλεσε την επανάσταση και με αυτήν έφερε την 

καταστροφή και ερήμωση της πατρίδας του, αν και ο ίδιος ο 
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Στουγιαννάκης, στη σελίδα 83, γράφει ότι η πολιτική αντιζηλία 

μεταξύ του Ζαφειράκη του Μάμαντη και των οπαδών τους 

ήταν παρόμοια με αυτή των Αθηναίων Αριστείδη και 

Θεμιστοκλή, Κίμωνα και Περικλή και των οπαδών τους. Επίσης 

αναφέρει ότι πραγματικά υπάρχει η παράδοση που λέγεται από 

πολλούς για τα γεγονότα του 1822 η οποία χαρακτηρίζει το 

Μάμαντη, το Ζαφειράκη και τον Καρατάσο σαν προδότες, 

ολετήρες και αίτιους της καταστροφής της πατρίδας. Έτσι ήταν 

ο χαρακτήρας του Ζαφειράκη. Το ανάστημά του ήταν μέτριο 

και ήταν εύρωστος και ευκίνητος. Το πρόσωπό του ήταν 

ωοειδές, με μέτωπο που προεξείχε, μύτη ευθεία και καστανά 

μάτια που άστραφταν. Φορούσε όλα τα είδη των ενδυμασιών 

που ήταν συνηθισμένα εκείνη την εποχή. Βάδιζε με 

μεγαλοπρέπεια και πάντοτε τον ακολουθούσαν 5-6 οπαδοί του. 

Χειριζόταν επιδέξια όλα τα όπλα, πήγαινε τακτικά με τους 

φίλους του για κυνήγι και εκεί επιδείκνυε το πόσο καλός 

σκοπευτής ήταν. Εκτός από το κυνήγι και την σκοποβολή ήταν 

καλός και στην ιππασία και όταν «διατελούσε εν ευθυμία ή 

ήταν σε νευρική διέγερση» με το άλογό του έτρεχε στους 

δρόμους, χωρίς να τον εμποδίζει τίποτε, και έφιππος ανέβαινε 

μέχρι τον τέταρτο όροφο του σπιτιού του. Για όλα αυτά κάποιοι 

τον αποκαλούσαν τρελό. 

Ο Μάμαντης (Δραγατάς) ήταν 7-8 χρόνια μεγαλύτερος του 

Ζαφειράκη, ψηλός και παχύσαρκος και αναγκαστικά 

βραδυκίνητος, είχε κεφάλι στρογγυλό και ήταν μελαχρινός, 

μαυρομάλλης, με μάτια μελανά και βλοσυρά, είχε μέτωπο 

πλατύ, μεγάλη μύτη, το δέρμα του κάτω από το σαγόνι του 

σχημάτιζε «δίπλα» και ήταν σαν να είχε και δεύτερο σαγόνι. 

Δεν είχε τα φυσικά και ηθικά πλεονεκτήματα του Ζαφειράκη 
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και δεν έτυχε καλής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρόλο που ήταν 

ευφυής, έμεινε αμαθής και ελαττωματικός. Ήταν περήφανος, 

δοξομανής και φίλαρχος, υστερούσε όμως από διοικητικά 

προσόντα. Ανεπιτήδειος στο να χαλιναγωγεί τα πάθη του και 

προπαντός τον παράλογο θυμό του, πολλές φορές έβριζε και 

ήταν βάναυσος. Η δύναμή του στην πόλη προερχόταν από τους 

πολλούς συγγενείς του. Είχε μεγάλη κτηματική περιουσία και 

περνούσε «βίον αβρόν». Ήταν ιδιότροπος και συνεχώς 

δυσφορούσε, ειδικά, αφού μετά το θάνατο της μνηστής του, δε 

θέλησε να παντρευτεί άλλην, αν και δεν ήταν και τόσο 

εγκρατής. Ούτε με τους  εμπίστους του δε μοιραζόταν τις 

σκέψεις και αποφάσεις του. Μνησίκακος και εκδικητικός δε 

συγχωρούσε ποτέ για καμία αδικία που του έγινε ή έστω και να 

μελετήθηκε να του γίνει. Την εποχή εκείνη ο Ζαφειράκης είχε 

εξορίσει το Μάμαντη ο οποίος ζούσε στη Θεσσαλονίκη (σελίδα 

233) και το ότι δεν ήταν, μέσα στην πόλη, είναι 

αδιαμφισβήτητο. Παρακολούθησε και παρέστη σα θεατής στην 

εκστρατεία του Αμπουλουμπούτ και στις δραματικές σκηνές της 

κατακρεούργησης των συμπολιτών του. Αυτό συντέλεσε στο να 

πιστέψουν πολλοί ότι υπήρξε προδότης και συνεργός της 

καταστροφής. Κατά τις φρικτές όμως εκείνες μέρες βεβαιώνεται 

από πολλούς ότι φάνηκε πάρα πολύ ευεργετικός σε πολλές 

οικογένειες, σώζοντάς τες από το θάνατο. Πιθανόν να πέθανε το 

1828. 

Η δολοφονία του Δημητρίου Υπάτρου. 

Γύρω στα τέλη του 1820, ήρθε στην πόλη, ως ξένος 

επισκέπτης, ο Μετσοβίτης Φιλικός Δημήτριος Ύπατρος 

(Δημήτριος Φουρκιώτης), σταλμένος από τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη στον Αλή πασά με απόρρητα έγγραφα σχετικά με τη 
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συνεργασία του με τη Φιλική Εταιρεία και διάφορες άλλες 

επιστολές για τους οπλαρχηγούς Καρατάσο, Γάτσο κ.ά. 

Ως ξένος, λοιπόν, φιλοξενήθηκε, κατά μία 

πληροφορία, στο σπίτι του δάσκαλου Δημητρίου Μπαρλαούτα 

που βρίσκεται στην ενορία του Αγίου Γεωργίου. Συμφώνως με 

άλλες πληροφορίες όμως ο Ύπατρος, πριν έρθει στη Νάουσα, 

είχε ενημερωθεί από τους Φιλικούς της Θεσσαλονίκης για την 

πολιτική κατάσταση της Νάουσας και το ρόλο του καθενός και 

τελικώς φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Λούση Παπαφιλίππου. Ο 

Ζαφειράκης, στην αρχή, αρνήθηκε να τον συναντήσει, αλλά 

τελικώς άλλαξε γνώμη, τον δέχθηκε και συνομίλησε μαζί του. 

Πιθανόν γιατί γνώριζε ότι ο Καρατάσος και ο Γάτσος είχαν 

ενταχθεί στη φιλική εταιρεία, αλλά ο ίδιος δεν κρίθηκε 

κατάλληλος για μύηση στην εταιρεία από το μοναχό που 

έστειλε, για να του κάνει κατήχηση, ο επίσκοπος Αρκαδίας 

Ιγνάτιος. Για τους φιλικούς ο Ζαφειράκης θεωρούνταν 

επικίνδυνος για τα μυστικά της εταιρείας εξαιτίας των 

ιδιαίτερων σχέσεων που είχε με το Παλάτι στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Μετά τη συνάντησή του με το Ζαφειράκη, ο 

Ύπατρος ήταν σκυθρωπός και δυσαρεστημένος, την επόμενη 

μέρα όμως, μαζί με το Σπυρίδωνα Πιπέρη46 περιηγήθηκε σε 

διάφορα μέρη της πόλης και έξω από αυτήν και τελικώς 

φαινόταν ευχαριστημένος από τα μέρη που περιεργάστηκε. 

Αφού επέστρεψε στο κατάλυμά του, σχεδίασε σε χάρτη όλες τις 
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 Ο Σπυρίδωνας Πιπέρης ήταν λόγιος, πάμφτωχος και ζούσε μαζί με τη 
μονογενή κόρη του Λεμονιά. Καρατομήθηκε και αυτός από τους Τούρκους 
στρατιώτες του Αμπού Λουμπούτ. 
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τοποθεσίες που παρατήρησε. Το βράδυ της τρίτης μέρας 

προσκλήθηκε από το Ζαφειράκη και συζήτησαν ζωηρά μέχρι 

και τα μεσάνυχτα για κάποιο σπουδαίο θέμα. Την επόμενη 

μέρα, μαζί με τον Πιπέρη, επισκέφτηκε και τους υπόλοιπους 

προκρίτους της πόλης και συνομίλησε μαζί τους για πολλές 

ώρες και στη συνέχεια ξαναπήγε στο Ζαφειράκη και 

γευμάτισαν μαζί. 

Το δωμάτιο, στο οποίο φιλοξένησε ο Ζαφειράκης 

τον Ύπατρο, βρισκόταν στο δεύτερο όροφο και κάτω ακριβώς 

από το δωμάτιο της κόρης του Ευθυμίας. Στο ταβάνι του 

δωματίου αυτού υπήρχαν μικρές τρύπες, κλεισμένες με 

χρωματιστό γυαλί, που μέσα στην πλούσια διακόσμηση του 

ταβανιού ήταν σχεδόν απαρατήρητες. Από τις τρύπες αυτές 

μπορούσε η κόρη και η γυναίκα του Ζαφειράκη να βλέπουν και 

να ακούν όλα όσα γίνονταν στο κάτω δωμάτιο που έμενε ο 

φιλοξενούμενος, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον ίδιο. 

Τις μέρες εκείνες, έτυχε να φιλοξενεί και η κόρη του 

Ζαφειράκη μία συνομήλικη φίλη της, γειτόνισσα, που ήταν 

μνηστή ενός από τους έμπιστους του Ζαφειράκη. 

Η κοπέλα αυτή, αργότερα, διηγούνταν : «Η 

παρουσία αυτού του όμορφου ξένου μας κέντρισε την 

περιέργεια και τον παρακολουθούσαμε μέσα από τις γυάλινες 

τρύπες στις συζητήσεις που έκανε με το Ζαφειράκη και που 

ήταν έντονες, με πολλές χειρονομίες και κινήσεις του κεφαλιού. 

Δε μπορέσαμε όμως να καταλάβουμε τι έλεγαν, γιατί μιλούσαν 

χαμηλοφώνως. Είδαμε όμως το Ζαφειράκη να παίρνει ένα 

διπλωμένο χαρτί από το γραφείο του και αφού το διάβασε δύο 

φορές, με μεγάλη προσοχή, στη συνέχεια έγραψε πάνω σε αυτό 
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κάτι, έκανε το σημάδι του σταυρού και αφού το ξαναδίπλωσε, 

το έδωσε στον ξένο. Μετά συνεχίστηκε η συζήτηση και ο 

Ζαφειράκης, σε κάποια στιγμή, κάλεσε με τον υπηρέτη του δύο 

παλληκάρια στα οποία έδωσε εντολή, για την επόμενη μέρα, να 

συνοδεύσουν τον ξένο μέχρι το Σέλι. Αφού έφυγαν, ο 

Ζαφειράκης συνόδευσε τον ξένο μέχρι την εξώπορτα και αφού 

φιλήθηκαν, του είπε :“Ο Θεός μαζί μας”». 

Το πρωί της πέμπτης μέρας, συνοδευόμενος από τα 

δύο παλληκάρια του Ζαφειράκη (Κ.Μουσλή και Δημ. 

Νούχ(κ)ο), ξεκίνησε για το Σέλι που μετά θα συνέχιζε προς το 

Φραγκότσι για να πάει στην Κοζάνη και από εκεί στην Ήπειρο 

και στους Σουλιώτες.  

Στη διαδρομή μεταξύ Νάουσας και Σελίου, 

πυροβολήθηκε και χτυπήθηκε θανάσιμα με σφαίρα που ήλθε 

μέσα από τους θάμνους που ήταν δίπλα στο δρόμο. Οι οδηγοί 

του, τρομαγμένοι, το έβαλαν στα πόδια, ήρθαν στο Ζαφειράκη 

και του διηγήθηκαν το περιστατικό. Αυτός αμέσως, μαζί με 

πολλούς από την ακολουθία του και με τον Ιερέα 

Παπαγεωργίου, πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί βρήκαν 

το πτώμα του Υπάτρου σχεδόν γυμνό, ούτε το ρολόι του ούτε 

χρήματα, αλλά και ούτε άλλα έγγραφα βρέθηκαν πάνω στο 

πτώμα και το άλογο του δολοφονημένου είχε εξαφανιστεί 

(βρέθηκε, μετά από τρεις μέρες, από ένα βοσκό, σε ένα χωριό, σε 

απόσταση τρεις ώρες δυτικώς της Έδεσσας). 

Ο Ζαφειράκης διέταξε να ταφεί το θύμα και αυτό 

έγινε εκεί επιτόπου σε μία γωνία, δίπλα στο δρόμο και το μέρος 

εκείνο από τότε το έλεγαν «το μνήμα του Φράγκου».  
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Επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οι ίδιοι οι οδηγοί 

σκότωσαν τον Ύπατρο, εκτελώντας διαταγή του ίδιου του 

Ζαφειράκη, για να εξαφανίσει όλα τα έγγραφα και σχέδια που 

είχε μαζί του. Την άποψη αυτή έχει και ο Γερβίνος (Α΄σελ 157 

και 332), την ίδια άποψη και ο Πουκεβίλλ (Β΄154), λέγοντας ότι 

ο Ζαφειράκης μαζί με δύο άλλους τον δολοφόνησαν μέσα στο 

σπίτι του. Τις απόψεις αυτές ενισχύει και το γεγονός ότι, μετά 

από λίγες μέρες, έστειλε ο Ζαφειράκης το γιο του Φίλιππο στην 

Κωνσταντινούπολη.  

Ο Πουκεβίλλ (Β΄152), επίσης, λέγει ότι ο 

Ζαφειράκης αφού δολοφόνησε τον Ύπατρο, πήγε ο ίδιος στο 

βεζίρη Μαχμούτ της Λάρισας και του παρέδωσε την 

αλληλογραφία του Υπάτρου. Η ενοχή του Ζαφειράκη στη 

δολοφονία του Υπάτρου φαίνεται και από την μελαγχολία που 

τον έπιασε μετά το γεγονός. Από τη μέρα του φόνου έχασε τη 

ζωηρότητα και ενεργητικότητά του, έγινε δύστροπος, 

απρόσιτος, οργίλος και πολλές φορές παράφορος, μέχρι και 

μανιώδης. Τα πρώην αστραφτερά μάτια του έγιναν ζοφερά. 

Κλείνονταν για πολλές μέρες στο ιδιαίτερο δωμάτιό του και 

βημάτιζε άτακτα, χειρονομώντας και μονολογώντας 

ασυνάρτητα. Για όλα αυτά χαρακτηρίστηκε από κάποιους 

παράφρονας ή ότι βασανιζόταν από τις τύψεις της συνείδησής 

του. Ρέμβαζε, για πολλές ώρες, στον καταρράκτη Δουμπάνους 

(Στουμπάνους) και σπανίως εμφανιζόταν στο κοινό για τις 

δημόσιες υποθέσεις που την περίοδο εκείνη τις ρύθμιζαν οι 

συνάρχοντές του. Τέλος, και το γεγονός ότι η Πύλη 

ευχαριστήθηκε πολύ από αυτή τη διαγωγή του Ζαφειράκη και 

τον ευχαρίστησε με φιρμάνι, όπως γράφει ο Σπυρίδωνας 

Τρικούπης στο «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», τόμος 
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Β΄σελίδα 171, έκδοση Β΄ Λονδίνο 1861, μας επιτρέπει να μην 

έχουμε αμφιβολίες γι αυτό.  

Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι την 11η 

Νοεμβρίου, γιορτή του Αγίου Μηνά, όταν ενώ βρισκόταν στην 

εκκλησία του Αγίου Μηνά που είχε πανηγύρι, του αναγγέλθηκε 

ότι επέστρεψε από το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη ο γιος 

του Φίλιππος. Αμέσως έφυγε για να τον υποδεχθεί. Από εκείνη 

τη μέρα ο Ζαφειράκης και πάλι άλλαξε, ήταν πιο ήρεμος αλλά 

οι κινήσεις του ήταν ακόμη βιαστικές και νευρικές. Από τότε 

λέγεται ότι μυούνταν στη Φιλική Εταιρεία από κάποιο 

Μπαλάνο ο οποίος, λίγο πριν την επανάσταση, ήρθε στη 

Νάουσα μαζί με τον Πρόξενο της Δανίας Εμμανουήλ 

Κυριακού.    
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Η κατάσταση στην πόλη μετά την δολοφονία του Υπάτρου.  

 κατάσταση στην πόλη, μετά τη δολοφονία, δεν ήταν 

καλή, όλοι γνώριζαν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Η 

αντιπολίτευση όλη κατηγορούσε το Ζαφειράκη για 

την πράξη του και προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο, ο 

Ζαφειράκης διατάζει τη φυλάκιση τριάντα τεσσάρων <34>  

πολιτικών του αντιπάλων. Στους 34 πολιτικούς αντιπάλους δε 

συμπεριλαμβάνονται ο Περδικάρης που ήταν φυγάδας στα 

Γιαννιτσά και ο Μάμαντης που τον είχε εξορίσει στη 

Θεσσαλονίκη.  

Η μεταμέλεια του Ζαφειράκη, η μύησή του στη 

Φιλική Εταιρεία, ο πόλεμος της πύλης με τον Αλή πασά και η 

επανάσταση της Χαλκιδικής είναι τα σημαντικά και καίρια 

θέματα των πριν την επανάσταση γεγονότων. 

Την πτώση των Ιωαννίνων και το θάνατο του Αλή 

πασά τα έμαθαν την 10η Φεβρουαρίου. Στις 15 Φεβρουαρίου 

του 1822, υπό την προεδρία του Ζαφειράκη και παρουσία του 

Καρατάσου και Γάτσου, έγινε σύσκεψη και λήφθηκε η απόφαση 

για τον τρόπο άμυνας, μετά τη γενική εξέγερση που 

οργανωνόταν σε όλη τη Μακεδονία. Από τότε, με τα όποια 

μέσα υπήρχαν, άρχισαν να ισχυροποιούνται τα αμυντικά μέσα 

της πόλης και να τελειοποιούνται τα όπλα. Τελειοποιήθηκαν 

έτσι 150 τουφέκια που έστελναν μια σφαίρα βάρους 25 δραμιών 

μαζί και με άλλα μικρότερα κομμάτια, σε απόσταση χιλίων 

βημάτων. Προσπάθησαν, τότε, να κατασκευάσουν και δύο 

τηλεβόλα, αλλά δε μπόρεσαν να τα αποπερατώσουν. 

Η 



 - 126 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Η καταστολή της επανάστασης της Χαλκιδικής από 

τον Αμπού Λουμπούτ τον ανάγκασε να διατάξει τον εξοπλισμό 

όλων των Οθωμανών και τον αφοπλισμό των Χριστιανών 

κατοίκων της Βέροιας και της Νάουσας, παίρνοντας ως 

ομήρους τους επιφανέστερους από τους κατοίκους των πόλεων 

της Μακεδονίας και να τους κρατεί στις φυλακές της 

Θεσσαλονίκης. Η Βέροια, η Κοζάνη, η Σιάτιστα, η Κλεισούρα, η 

Καστοριά, το Μοναστήρι, η Αχρίδα, η Κορυτσά και πολλές 

άλλες χριστιανικές πόλεις έδωσαν ομήρους. Από τη Νάουσα 

απαιτούσε να πάει ο ίδιος ο Ζαφειράκης στη Θεσσαλονίκη και 

να εκφράσει υποταγή ή να στείλει ως όμηρο το γιο του, έτσι, 

τελικώς η Νάουσα ήταν η μόνη που αρνήθηκε να δώσει 

ομήρους. 

Πολεμικά Συμβούλια – Αποφάσεις – Ξεσηκωμός.  

Η παραμονή στις φυλακές των τριάντα τεσσάρων 

πολιτικών αντιπάλων του Ζαφειράκη κρατούσε διχασμένη την 

πόλη. Η μεταμέλεια του Ζαφειράκη, ως προς το θέμα της 

επανάστασης από την ροή των γεγονότων, δεν ήταν αρκετή για 

ένα γενικό ξεσηκωμό και αυτό φαινόταν και το γνώριζαν καλά 

όλοι οι πρόκριτοι των γύρω της Νάουσας πόλεων. 

Κατά τη συζήτηση του παραπάνω συμβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 1822, ήρθε μήνυμα ότι ο βοεβόδας ζητούσε 

να συναντήσει το Ζαφειράκη για να συζητήσει μαζί του για 

κάποια θέματα. Ο Ζαφειράκης πήγε και του έδωσε 

καθησυχαστικές εξηγήσεις για τη φυλάκιση των αντιπάλων του 

και μετά από αμοιβαίες φιλοφρονήσεις έφυγε και επανήλθε στο 

συμβούλιο που είχε διακοπεί.  
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Την ώρα της συζήτησης ήρθε ο Μιχαήλ Στ. 

Κούντσης κατευθείαν από τη Χαλκιδική, φέρνοντας την κακή 

είδηση ότι η επανάσταση εκεί απέτυχε, περιγράφοντας τη 

μεγάλη καταστροφή που έγινε. Αυτή η είδηση, αντί να 

αποθαρρύνει τους Ναουσαίους που ετοιμάζονταν για την 

επανάσταση, τους έδωσε περισσότερο θάρρος, γιατί νόμιζαν ότι 

ο στρατάρχης θα παρέμεινε στη Χαλκιδική, απασχολημένος με 

τα στρατεύματά του, μέχρι να αποκαταστήσει πλήρως την τάξη 

και ότι δε θα μπορούσε να διαθέσει άλλες δυνάμεις για να 

αντιμετωπίσει τη σχεδιαζόμενη επανάσταση της Μακεδονίας, 

με ορμητήρια τη Νάουσα και τη Σιάτιστα. 

Τελικώς στο συμβούλιο της 15ης Φεβρουαρίου 

αποφασίστηκαν τα παρακάτω μέτρα :  

α) Να φροντίσουν αμέσως να καταλάβουν διάφορες 

οχυρωματικές θέσεις  που βρίσκονταν στα περίχωρα της πόλης.  

β) Να καταλάβουν τα στενά και τις διαβάσεις του 

Αλιάκμονα και ειδικώς αυτά που επικοινωνούν με τα 

Κονιαροχώρια (η περιοχή του Ξηρολίβαδου) για να 

εμποδίζεται έτσι τυχόν επίθεση από την Πτολεμαΐδα.  

γ) Δύο σώματα, αποτελούμενα από 1000 με 1500 

άντρες, με επικεφαλής τους οπλαρχηγούς Καρατάσο και Γάτσο 

να σταλούν για να καταλάβουν τη Βέροια και την Έδεσσα, 

ταυτοχρόνως να παροτρύνουν τους κατοίκους των πόλεων 

αυτών να επαναστατήσουν και σε περίπτωση που αρνηθούν, να 

κάψουν τις πόλεις τους.47 

                                                           
47

 Το σχέδιο για την κατάληψη της Έδεσσας και την εξέγερση των κατοίκων 
της εγκαταλείφτηκε εξαιτίας του ότι η γεωγραφική της θέση δεν ήταν 
σπουδαία και του ότι οι κάτοικοί της ήταν στην πλειοψηφία τους Τούρκοι. 
Αυτό υποστήριζε και ο Παναγιώτης Ναούμ που ήταν από την Έδεσσα. Τη 
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δ) Να εκλέξουν μία πενταμελή διοικητική επιτροπή 

(εκτός από αυτή που υπήρχε) της οποίας καθήκον θα ήταν να 

επαγρυπνεί, να περιτρέχει την πόλη και να προλαμβάνει τις 

κάθε παρεκτροπές ή αυτοδικίες των κατοίκων και σε περίπτωση 

που εντοπίζει τέτοια φαινόμενα, να τα δικάζει. 

ε) Να εκλέξουν ακόμη μία τετραμελή επιτροπή της 

οποίας έργο θα ήταν η φροντίδα της περιφρούρησης και της 

συγκομιδής των καρπών, αλλά και της συνετής και δίκαιης 

διάθεσης αυτών. 

στ) Γενικός αρχηγός των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων διορίστηκε ο Καρατάσος και βοηθός του ο Γάτσος 

που θα αναλάμβανε τη στρατιωτική πειθαρχία και τη διανομή 

όπλων και πολεμοφοδίων σε όποιους δεν είχαν δικά τους, 

ντόπιους και ξένους. 

ζ) Να σταλούν έμπιστοι ταχυδρόμοι σε όσες πόλεις 

ήταν μυημένες στον αγώνα (όπως η Καστοριά, η Κλεισούρα, η 

Σιάτιστα κ.α.) για να γνωστοποιήσουν τις παραπάνω 

αποφάσεις της συνέλευσης και την ύψωση της σημαίας της 

επανάστασης, τη 19ην Φεβρουαρίου που ήταν Κυριακή της 

Ορθοδοξίας. 

Τέτοιου είδους θέματα που αφορούσαν την 

επανάσταση και την οργάνωσή της διεκπεραιώνονταν όλα με 

τέλειο τρόπο, αλλά το μόνο που δε σκέφτηκαν να οργανώσουν, 

ήταν η ασφάλεια και η μεταφορά των γυναικόπαιδων, των 

γερόντων και των ασθενών, σε περίπτωση ανάγκης. Αυτό, κατά 

το Στουγιαννάκη, ήταν το σπουδαιότερο σφάλμα αυτών που 

οργάνωσαν όλα τα παραπάνω ζητήματα, δικαιολογώντας τους 

                                                                                                                             
Βέροια όμως έπρεπε να την καταλάβουν, γιατί ήταν σπουδαία στρατηγική 
θέση όπως επέμεναν οι οπλαρχηγοί.  
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εν μέρει ότι ήταν σίγουροι για την καλά οχυρωμένη θέση της 

πόλης, για την παλληκαριά των κατοίκων της και γενικώς για 

το ότι δεν περίμεναν ότι οι Τούρκοι θα συγκέντρωναν τόσο 

πολύ στρατό για να καταλάβουν την πόλη. 

Στρατηγικά σημεία και κατάληψή τους – Σύνθεση των 
οπλιτών. 

Στις επόμενες τρεις μέρες (16,17 και 18 

Φεβρουαρίου), ο Ζαφειράκης συνεδρίαζε με τους οπλαρχηγούς 

και συζητούσε για την έγκαιρη κατάληψη όλων των αμυντικών 

θέσεων και ειδικά όλων των δρόμων και μονοπατιών από και 

προς τον κάμπο. Στις συσκέψεις αυτές έπαιρναν μέρος και οι 

αδελφοί Ραμαντάνη, ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος 

Σιούγκαρης, ο Δημήτρης Καραμήτσιος και ο Αργύρης 

Καραμπατάκης. Συζητούσαν, επίσης, τρόπους για να 

εμψυχώσουν τους κατοίκους των πεδινών χωριών και να 

στρατολογήσουν οπλίτες από αυτά. 

Για το λόγο αυτό στάλθηκαν ο Τσερνοπέτρης, 

πρωτοπαλλήκαρο και έμπιστος του Καραμπατάκη, με 80 άντρες 

για να καταλάβει και να περιφρουρεί τις θέσεις «Φουντούκι» 

που ήταν οι δίοδοι του ποταμού Λουδία, ο Μιχάλης Στογιάνος 

με το Δεληγιάννη, τον Πιτσιάβα και 110 άντρες τις διαβάσεις 

του ποταμού στο χωριό Πράχνανη48 και την κοιλάδα της 

Μπάνιας49. Ο Γάτσος πήγε μόνος του στα χωριά Δραζίλοβο 

(Μεταμόρφωση), Περισιώρι, Κουτσούφλιανη, Φέτιτσα (Πολλά 

Νερά) και Βελαβόδα για να διατάξει την από τους κατοίκους 

                                                           
48

 Χωριό 4,5 ώρες Βορειοανατολικώς της πόλης. 
49

 Χωριό που το κατοικούσαν 60-70 οικογένειες, 2 ώρες ΒΑ της πόλης που 
είχε πηγή με θειούχο νερό και πήρε το όνομα Μπάνια – Λουτρά. 
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των χωριών αυτών φρούρηση των διαφόρων επίκαιρων θέσεων 

και ειδικά της Παλιοκαλιάς και της Μπαλαβόδας (Πισοδέρι). 

Αφού ρυθμίστηκαν όλα τα παραπάνω, ο 

Καρατάσος σα γενικός αρχηγός, στο συμβούλιο της 18ης 

Φεβρουαρίου, αποφάσισε ότι για την κατάληψη της Βέροιας 

έφταναν 800-1000 άντρες υπό την αρχηγία του Ζαφειράκη με 

το Δημήτρη Σιούγκαρη και το Λάζο Ραμαντάνη και ότι σαν 

οπισθοφυλακή και εφεδρεία, σε περίπτωση ανάγκης, έπρεπε να 

στρατοπεδεύσουν άλλα δύο σώματα από 250-300 άντρες στο 

Δοβρά και στο Τουρκοχώρι (σημερινή Πατρίδα). Αφού 

ρυθμίστηκε και αυτό, απαριθμήθηκαν οι οπλίτες της πόλης και 

των περιχώρων και βρέθηκαν να έχουν ως εξής : 

1200 Ναουσαίοι υπό την αρχηγία του 
Καρατάσου. 

1000 Ναουσαίοι υπό την αρχηγία του 
Ζαφειράκη. 

650 Ναουσαίοι υπό την αρχηγία του 
Γιαννάκη Καρατάσου. 

40  Περισιωρίτες. 
120 Δραζιλοβίτες. 
50  Οσλιανίτες. 
250 Από άλλα ορεινά χωριά, όλοι υπό την 

αρχηγία του Αγγελή Γάτσου και των 
Σιουγκαραίων. 

160 Από άλλα ΒΑ χωριά υπό την αρχηγία του 
Μιχαήλ Κούντση 

140 Από τα χωριά του Κοπανού, Γιάντσιστας 
(Άγιος Γεώργιος), Βέστιτσα (Αγγελοχώρι) 
και Σελβοχώριον (Ζερβοχώρι) υπό την 



 - 131 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

αρχηγία του Αργύρη Καραμπατάκη και 
του ΤσερνοΠέτρη. 

230 Από τα χωριά Διχαλεύρι, Αρκουδοχώρι, 
Τσιόρνοβο (Φυτειά), Μαρούσια και 
Σκοτίνα υπό την αρχηγία του Δημήτρη 
Καρατάσου.  

450 Σελιώτες, Σκοτινιώτες και 
Κουτσουφλιανίτες μοιράστηκαν στα 
διάφορα σώματα. 

450 Από τα χωριά Σαρακίνοβο (Σαρακινοί), 
Τέχοβο (Καρυδιά) και από άλλα ορεινά 
χωριά. 

250 Τελευταίοι που ήρθαν, κατά την έναρξη 
των εχθροπραξιών, υπό την αρχηγία του 
Διαμαντή Ολυμπίου. 

Όλοι οι οπλίτες έφταναν τους πέντε χιλιάδες και με 

αυτή τη δύναμη ήλπιζαν να αντισταθούν στην τουρκική 

στρατιά, να τη νικήσουν και να διαδώσουν την επανάσταση 

και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Αυτή η μικρή δύναμη 

οπλιτών είχε θάρρος και γενναιότητα να σταθεί απέναντι στη 

στρατιά του Αμπού Λουμπούτ,  γιατί είχε έμφυτη την ανδρεία, 

διοικούνταν από γενναίους και έμπειρους αρχηγούς, η 

εμπειρία τους στα όπλα και τον πόλεμο ήταν μεγάλη, από 

μικρή ηλικία, και μπορούσαν να χρησιμοποιούν το τουφέκι και 

το γιαταγάνι το ίδιο επιδέξια. Το ότι γνώριζαν και οι ίδιοι 

αυτές τους τις ικανότητες και το ότι ήταν τέλειοι σκοπευτές, 

διπλασίαζε το θάρρος και την αυτοπεποίθησή τους και 

μπορούσαν έτσι να αντιπαραταχθούν σε διπλάσιο, ακόμη και 

τριπλάσιο αριθμό εχθρών. 
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Το μόνο αποθαρρυντικό ήταν ότι δεν είχε έρθει 

ακόμη καμία ενισχυτική δύναμη από τις γύρω ελληνικές πόλεις, 

όπως είχαν υποσχεθεί, για να ξεκινήσει η εξέγερση.  
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Κήρυξη της Επανάστασης στο ναό του Αγίου Δημητρίου. 

η 19η Φεβρουαρίου 1822, Κυριακή της 

Ορθοδοξίας, στον τότε Μητροπολιτικό ναό 

του 

Αγίου Δημητρίου γινόταν 

λειτουργία και είχε 

συγκεντρωθεί μεγάλος 

αριθμός κατοίκων, 

οπλισμένοι και άοπλοι, 

μικροί και μεγάλοι, 

άντρες και γυναίκες. 

Μετά το τέλος της 

λειτουργίας, ψάλθηκε 

παράκληση με την οποία ο 

πρωτοσύγκελος Ζαχαρίας 

έβγαλε ένα μικρό 

πατριωτικό λόγο με τον οποίο συγκίνησε και προέτρεπε τους 

κατοίκους στον ιερό υπέρ της πατρίδας και πίστης αγώνα. Ο 

Ζαφειράκης πρόσθεσε ότι οι ελπίδες για την επιτυχία του 

αγώνα δεν ήταν μάταιες και ότι αυτή τη στιγμή όλες οι πόλεις 

της Μακεδονίας περιμένουν το σύνθημα της επανάστασης και 

αμέσως θα πάρουν τα όπλα για να συμμετάσχουν και αυτές 

στον αγώνα της απελευθέρωσης. 

Στη συνέχεια, ο πρωτοσύγκελος Ζαχαρίας πήρε από 

την Αγία Τράπεζα τη σημαία με τον αναγεννώμενο φοίνικα και 

την επιγραφή «Εν Τούτω Νίκα» από τη μία πλευρά και την 

επιγραφή «Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» από την 

Τ 

Εικόνα 18 - Αναγεννώμενος Φοίνικας, 
έμβλημα της Νάουσας 
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άλλη50, την ασπάστηκε ο ίδιος και οι υπόλοιποι κληρικοί και 

στη συνέχεια βγήκαν από την εκκλησία ψάλλοντας το 

«Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού …»  και 

έστησαν αυτήν έξω από την εκκλησία. Ο ναός του Αγίου 

Δημητρίου, μαζί με τον ευρύχωρο αυλόγυρό του, δε μπορούσε 

να χωρέσει τόσους κατοίκους, διότι λέγεται ότι 8 με 10 χιλιάδες 

ανδρών, γυναικών και παιδιών συγκεντρώθηκαν εκεί. Είναι 

αδύνατο να περιγραφεί η γενική συγκίνηση που είχε καταλάβει 

το πλήθος. Και όση ώρα μιλούσαν ο πρωτοσύγκελος Ζαχαρίας 

και ο Ζαφειράκης, επικρατούσε απόλυτη ησυχία, αλλά όταν ο 

ιερέας σήκωσε στα χέρια του το ιερό λάβαρο, ο ενθουσιασμός 

όλων εκδηλώθηκε με ζητωκραυγές, φωνάζοντας ότι με μεγάλη 

τους χαρά προτιμούν να πεθάνουν παρά να προδώσουν την 

ελπίδα του Έθνους για απελευθέρωση. Ακόμη και από το 

γυναικωνίτη ακούγονταν φωνές ενθουσιασμού που έδειχναν το 

ηρωικό φρόνημα εκείνων που στη συνέχεια θα έγραφαν ένα 

από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας της ελληνικής 

επανάστασης. Το σύνθημα «με τις σιουσιάρκες51 θα κυνηγήσουμε το 

Λουμπούτη και τ’ασκέρι του» μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα, 

δημιουργώντας ένα απερίγραπτο κλίμα ενθουσιασμού και 

συγκίνησης στο περίβολο του ναού, με τους ιερείς να κρατούν 

                                                           
50

 Είναι παρόμοια σημαία με αυτή των αδελφών Υψηλάντη. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η παρουσία του αναγεννώμενου φοίνικα στη σημαία του 
Υψηλάντη: ο Φοίνικας, μυθικό πτηνό της Αραβίας, είχε μορφή αετού με 
ερυθρόχρυσα φτερά και κύκλο ζωής γύρω στα 500 χρόνια, όταν 
αντιλαμβανόταν το θάνατό του, έκανε φωλιά από αρωματικά ξύλα, τα 
οποία άναβαν οι καυστικές ακτίνες του ήλιου και καιγόταν μαζί μ' αυτά. 
Λίγες ώρες μετά, αναγεννιόταν από τις στάχτες του. Παρόλο όμως το 
βαθυστόχαστο νόημα της σημαίας αυτής, δε χρησιμοποιήθηκε στην 
κυρίως Ελλάδα. 
51

 Το ξυλώδες μέρος της ρόκας του καλαμποκιού. 
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ψηλά, με τα χέρια τους, την ιερή σημαία και τους οπλίτες με 

επικεφαλής τους Ζαφειράκη και Καρατάσο, μαζί και οι άλλοι 

αρχηγοί, να περιφέρονται στο πλήθος και όλοι, αγγίζοντας τη 

σημαία, ορκίζονταν ότι ποτέ δε θα την εγκαταλείψουν.  

 

Εικόνα 19 - Σημαία Υψηλάντη 

 

Αν και όλοι γνώριζαν ότι με την απόφασή τους 

αυτή διέτρεχαν τον κίνδυνο να χάσουν τα προνόμιά τους, την 

περιουσία τους, ακόμη και την ίδια την ζωή τους,  κανένας από 

τους παρόντες δε δίστασε, αλλά ούτε έδειξε μικροψυχία. Εκεί 

όλος ο λαός, άντρες και γυναίκες, από όλες τις παρατάξεις, 

κατέβηκαν από τον Άγιο Δημήτριο στο Κιόσκι με την ιερή 

σημαία μπροστά και ψάλλοντας όλοι οι υπόλοιποι στη 

συνέχεια. Εκεί στο κιόσκι έγινε Αγιασμός και προς το μεσημέρι 

άρχισε να διαλύεται το πλήθος, πηγαίνοντας ο καθένας στην 

καθορισμένη για τον καθένα από τους αρχηγούς θέση. 
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Δύο σημαντικά ακόμη γεγονότα έγιναν κατά τη 

διάρκεια της ίδιας μέρας: Ένα είναι η δραπέτευση τεσσάρων 

από τους τριάντα τέσσερις πολιτικούς αντιπάλους του 

Ζαφειράκη που κρατούνταν στις φυλακές, ο Αναστάσιος 

Περδικάρης (γιός του Αντωνάκη Περδικάρη, γιατρού και 

αρχηγού πολιτικής παράταξης), πρώην μνηστήρας της κόρης 

του Ζαφειράκη, ο Κωνσταντίνος Μόσκοβος52, ο Αναστάσιος 

Τζιώνας και ο Γιάγκος Αυξεντίου. Ο πρώτος κατέφυγε στα 

Γιαννιτσά που ήταν και ο πατέρας του και οι άλλοι τρεις στη 

Βέροια. Δεύτερο είναι ότι, μέσα στο κλίμα του ενθουσιασμού 

της επανάστασης, μία ομάδα όρμησε στο Διοικητήριο και εκεί 

κατέσφαξαν το Βοεβόδα, τον Κατή (ιεροδικαστή) Αβδούλ 

Βεχάπ53 και τους λίγους ακολούθους τους που δεν είχαν 

αντισταθεί καθόλου. Η πράξη αυτή που χαρακτηρίστηκε σα 

δολοφονία, τάραξε και στενοχώρησε τους αρχηγούς της 

επανάστασης, αλλά και ολόκληρη την πόλη. Ο Ζαφειράκης, 

μετά από συνεννόηση με τους άλλους αρχηγούς, διέταξε τον 

Αγγελάκη Γκοντύλη και το Δημήτρη Μισυρλή να καταδιώξουν 

και να συλλάβουν τους υπαίτιους της πιο πάνω δολοφονίας, 

αλλά αυτοί, αν και προσπάθησαν πολύ, δεν το κατόρθωσαν, 

μπόρεσαν μόνο να συλλάβουν τέσσερα άτομα που αφού 

αποδείχτηκε ότι ήταν αθώοι και δεν είχαν καμία ανάμιξη, 

αφέθηκαν ελεύθεροι54. 

                                                           
52

 Ο Κωνσταντίνος Μόσκοβος ήταν ένας από αυτούς που διοίκησαν την 
πόλη, την περίοδο της απουσίας του Ζαφειράκη. 
53

 Το όνομα του Κατή είναι γνωστό από το από 12-4-1822 έγγραφο του 
Αρχ.Ιερ.Βεροίας. 
54

 Δυο ή τρεις από αυτούς αποκαλύφθηκαν, μετά την άλωση της πόλης, από 
τους Τούρκους και απαγχονίστηκαν, οι υπόλοιποι παρέμειναν άγνωστοι. 
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Συμβούλιο στη Μονή Δοβρά - Απόπειρα κατάληψης της 
Βέροιας. 

ην επόμενη μέρα, το πρωί (20 Φεβρουαρίου 

1822), έγινε νέο πολεμικό συμβούλιο στην 

εκκλησία της Ελεούσης που τώρα 

αποκαλείται Μοναστήρι του Δοβρά. Στο συμβούλιο αυτό δε 

μετείχαν μόνο αρχηγοί και στρατιωτικοί της Νάουσας, όπως ο 

Καρατάσος, ο Ζαφειράκης και ο Γάτσος, αλλά οπλαρχηγοί από 

τον Όλυμπο και εκπρόσωποι άλλων πόλεων που ετοιμάζονταν 

να ξεσηκωθούν, όπως από την Καστοριά ο Γιάννης 

Βαρβαρέσκος, από τη Σιάτιστα ο Νιόπλιος, από τα Βοδενά 

(Έδεσσα) ο Παναγιώτης Ναούμ και άλλοι από άλλες πόλεις, με 

θέμα συζήτησης  τη γενική εξέγερση όλων των πόλεων, το 

συντονισμό του αγώνα και σε συνέχεια της προηγούμενης 

σύσκεψης την κατάληψη της Βέροιας. 

Στη σύσκεψη αυτή προβληματίστηκαν πολύ όλοι 

(εκτός από τους Ναουσαίους) για το ότι από τη Νάουσα 

συμμετείχε μόνο η παράταξη του Ζαφειράκη και όλοι οι 

αντιπολιτευόμενοι δε μετείχαν, αφού ήδη τους είχε 

φυλακισμένους και ευλόγως αναρωτιόνταν, πώς θα επιτύγχανε 

η επανάσταση, όταν δεν τη στήριζε το σύνολο της πόλης, όπως 

εκφράζονταν μέσα από τις παρατάξεις. Αποτέλεσμα της 

σύσκεψης αυτής ήταν να αντιληφθούν όλοι την αναγκαιότητα 

της σύμπνοιας και ότι έπρεπε να συμφιλιωθούν οι παρατάξεις 

της Νάουσας55. Έτσι πιέστηκε ο Ζαφειράκης και δέχθηκε να 

                                                           
55

 Ο Φιλιππίδης γράφει σελ. 39-42 : «…αλλά επειδή οι προύχοντες της 
Νάουσας ήταν διαιρεμένοι σε δύο πολιτικές μερίδες και επειδή ο σκοπός 
του επικείμενου αγώνα απαιτούσε τη συνένωση όλων των χριστιανών, 

Τ 
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τους απελευθερώσει από τις φυλακές της Νάουσας για να 

μετέχουν στη σύσκεψη. Αφού έγινε αυτό και ήρθε η αντίπαλη 

του Ζαφειράκη παράταξη, στη συνέχεια όλοι μαζί ορκίστηκαν 

πίστη μεταξύ τους και αφοσίωση στον κοινό αγώνα, στη 

συνέχεια, όπως και έπρεπε, συζήτησαν για τα στρατιωτικά 

σχέδια που θα έπρεπε να κάνουν, όπως, επίσης, και για την 

επικείμενη επιχείρηση όσον αφορά την κατάληψη της Βέροιας. 

Ο Ζαφειράκης, βασιζόμενος στις υποσχέσεις 

κάποιων προκρίτων της Βέροιας για το ότι μόλις ξεκινήσει η 

επανάσταση και παρουσιαστεί ισχυρή δύναμη επαναστατών, 

τελικώς, θα εξεγειρόταν και η πόλη της Βέροιας, ζητούσε να 

εισβάλουν και να καταλάβουν την ακρόπολή της56. Μετά από 

συζήτηση ορίσθηκε ο Ζαφειράκης να καταλάβει, νωρίς το πρωί, 

τη βόρεια συνοικία και να περιμένει εκεί, στη γέφυρα της 

Μπαρμπούτας, για να δώσει το σύνθημα ο Καρατάσος, ώστε να 

μπει στην πόλη και την Οθωμανική συνοικία, με σκοπό τη 

συγκράτηση των Οθωμανών. 

Ο Δημήτρης Σιούγκαρης ορίσθηκε να καταλάβει τις 

θέσεις στους μύλους και στον Παλιοφόρο, με σκοπό να 

εμποδίσει τους Οθωμανούς της μεσημβρινής συνοικίας και να 

τους κρατεί εγκλωβισμένους μέσα στα σπίτια τους. 

                                                                                                                             
όπως καταλάβαιναν αυτοί που συμμετείχαν στη σύσκεψη, έστειλαν και 
έφεραν από τη Νάουσα την ηγεσία της αντίπαλης του Ζαφειράκη 
παράταξης, τους συμφιλίωσαν μεταξύ τους «δια του Χριστού ασπασμού», 
ορκίζοντάς τους να ξεχάσουν τη διχόνοια και σαν αδέλφια να 
συνεργαστούν στον επικείμενο αγώνα. Αφού έγινε αυτό, συζήτησαν για τα 
στρατηγικά μέτρα …..» 
56

 Περιοχή Καϊλιάς, σε ύψωμα 25-30 μέτρων, τοποθεσία μεταξύ της 
Οθωμανικής και Εβραϊκής συνοικίας, Διοικητήριο. 
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Ο Λάζος Ραμαντάνης ορίστηκε να πιάσει τις 

βορειοδυτικές εξόδους της πόλης για το Ξηρολίβαδο και για 

την Καστανιά και μόλις πάρει το σύνθημα του Καρατάσου, να 

μπει και αυτός στην πόλη. Ο Καρατάσος θα έδινε το σύνθημα 

της εισβολής από τις συνοικίες Γύφτικος Μαχαλάς και Άγιοι 

Ανάργυροι. 

Το σχέδιο ήταν τέλεια οργανωμένο και η διαθέσιμη 

δύναμη των 1800 ανδρών ήταν αρκετή για την επιτυχία της 

αποστολής. Δυστυχώς όμως αστάθμητοι παράγοντες και το ότι 

στα μέσα της νύχτας έμαθαν ότι έφτανε στην πόλη, από τη 

Θεσσαλονίκη, πολυάριθμο Τουρκικό σώμα, τους ανάγκασε να 

υποχωρήσουν για να μην περικυκλωθούν το ξημέρωμα, 

βάζοντας φωτιά μόνο σε κάποια Τουρκικά σπίτια στην άκρη 

της πόλης. Έτσι απέτυχε η απόπειρα κατάληψης της Βέροιας. 

Η αποτυχημένη επίθεση για την κατάληψη της Βέροιας. 

Ο Αμπού Λουμπούτ πασάς βρισκόταν στη 

Χαλκιδική, όταν έμαθε από τους μπέηδες των Γιαννιτσών τα 

όσα συνέβαιναν στη Νάουσα. Δίσταζε να πιστέψει ότι η πόλη 

της Νάουσας που ευημερούσε, και που απολάμβανε τόσα 

ιδιαίτερα προνόμια, θα τολμούσε να διακινδυνεύσει όλα της τα 

αγαθά για μία μόνο ιδέα. Γνώριζε όμως ότι σε πολλές άλλες 

ελληνικές πόλις ετοιμάζονταν εξεγέρσεις και φοβούνταν, μήπως 

αυτές συμπαρασύρουν και τους Ναουσαίους. Επειδή όμως ήταν 

της απόλυτης εμπιστοσύνης του ο μπέης των Γιαννιτσών, Αχμέτ 

Μπέης, και επειδή εκτός αυτού είχε και άλλες πληροφορίες για 

τα σχεδιαζόμενα στη Νάουσα, ήταν αναγκασμένος να τις 
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πιστέψει και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα57. Πηγαίνοντας δε 

ο ίδιος να καταστείλει την επανάσταση της Χαλκιδικής, είχε 

διατάξει τον (τοποτηρητή του) Κεχαγιά Μπέη, να πάει με 

σοβαρή στρατιωτική δύναμη στη Βέροια και διέταξε τους 

μπέηδες της Έδεσσας και των Γιαννιτσών να στρατολογήσουν 

εθελοντές και να είναι έτοιμοι για κάθε περίπτωση. 

Ο Κεχαγιά Μπέης, συμφώνως με τη διαταγή του 

στρατάρχη Αμπού Λουμπούτ, έστειλε πρώτα δύο τμήματα 

στρατού στη Βέροια, το ένα με επικεφαλής τον Αλή μπέη και το 

άλλο με τον Ταήρ μπέη, με εντολή να περάσουν πρώτα από τα 

χωριά του Βαρδάρη και του Ρουμλουκιού και μετά να πάνε στη 

Βέροια. Όταν, τελικώς, έφτασαν αυτά τα δύο τμήματα στον 

προορισμό τους, μετά από δύο ώρες έφτασε και ο ίδιος με 

άλλους  1500 άνδρες. Αφού πληροφορήθηκε όλα όσα 

συνέβαιναν εκεί, αμέσως προκατέλαβε τα μέρη Καρά Αχμέτ, 

Μπαρμπούτα και Μύλοι και μόλις οι επαναστατημένοι 

Ναουσαίοι πλησίασαν για να καταλάβουν τα ίδια μέρη 

(περίπου στις 2 τα ξημερώματα), τους υποδέχθηκαν με 

καταιγισμό πυροβολισμών. 

Ο Καρατάσος παραξενεύτηκε πολύ γι αυτά που 

αντιμετώπιζαν, γιατί ήξερε ότι τα μέρη αυτά ήταν αφρούρητα. 

Έστειλε, λοιπόν, τον Καραμήτρο να βρει το Ζαφειράκη και να 

μάθει τι συμβαίνει. Εκεί βρήκε το Ζαφειράκη να μάχεται για να 

πιάσει τα μέρη συμφώνως με την αποστολή του. Στη συνέχεια 

                                                           
57

 Διόρισε επόπτη του Καζά Βεροίας, διέταξε απογραφή των κατοίκων και 
αφοπλισμό τους, αντικατέστησε το Δερβέναγα Βέροιας με το Σουλεϊμάν 
Κόντο που ήταν πολύ έμπειρος και συνιστούσε στους Τούρκους διαρκή 
ομόνοια και επαγρύπνηση. 
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διέταξε ένα σώμα από 70 άντρες να περιφρουρεί τις εισόδους 

και εξόδους  και ο ίδιος με τους υπόλοιπους άντρες του μπήκε 

στο Γύφτικο μαχαλά και προχώρησε σχεδόν μέχρι την αγορά. 

Εκεί βρέθηκε να είναι περικυκλωμένος από εχθρούς, δεχόταν δε 

πυροβολισμούς ακόμη και από τις πόρτες και τα παράθυρα των 

Χριστιανικών και τσιγγάνικων σπιτιών. Βρίσκοντας τρόπο 

διαφυγής και τσατισμένοι από την αποτυχία της αποστολής 

τους άρχισαν να πυροβολούν στην τσιγγάνικη συνοικία και να 

βάζουν φωτιά σε σπίτια και αχυρώνες. Τελικώς αφού καήκαν 

περίπου δέκα σπίτια και λίγοι αχυρώνες αποχώρησαν χωρίς 

κανένα νεκρό, αλλά με πολλούς τραυματίες.  

Η συμπλοκή στη Μπαρμπούτα ήταν περισσότερο 

λυσσαλέα, αφού εκεί οι Τούρκοι είχαν πιάσει καλύτερες θέσεις 

και ήταν πολύ περισσότεροι σε αριθμό. Ο Ζαφειράκης που είχε 

σκοπό να καταλάβει μέχρι και την ακρόπολη, ξαφνιάστηκε από 

τους πυροβολισμούς και την αντίσταση που βρήκε. 

Ανακτώντας αμέσως την ψυχραιμία του, άφησε στη θέση του 

τον Αγγελάκη Γουντύλη και αφού πήρε ένα σώμα από 150 

άνδρες, πέρασε το ρυάκι της Μπαρμπούτας και κατέλαβε το 

δρόμο που οδηγούσε στην ακρόπολη και την Εβραϊκή 

συνοικία. Έτσι οι τούρκοι βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο πυρά και 

τελικώς αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους 

τρεπόμενοι σε φυγή. Οι Εβραίοι, παρότι είχαν διαταχθεί από 

τον Κεχαγιά Μπέη να έχουν τις πόρτες των σπιτιών τους 

ανοιχτές, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, τρομοκρατήθηκαν  

και τις έκλεισαν, σβήνοντας και τα φώτα. Έτσι οι Τούρκοι 

στρατιώτες, όταν καταδιώκονταν από τους Ναουσαίους 

επαναστάτες με τις πάλες και τα μαχαίρια στα χέρια, πηδούσαν 

μέσα στο ρυάκι της Μπαρμπούτας για να γλιτώσουν και άλλοι 
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έπεφταν κάτω κάνοντας το νεκρό. Ο Ζαφειράκης κατάλαβε το 

τι έγινε, συγκέντρωσε τους άντρες του και αποχώρησε προς το 

Δοβρά, αφού πρώτα μάζεψαν ως λάφυρα τα όπλα των νεκρών 

τούρκων. Οι απώλειες του Ζαφειράκη από τη μάχη αυτή ήταν 

μόνο πέντε άντρες και άλλοι δεκατέσσερις τραυματίες. 

Μικρότερης διάρκειας, αλλά πολύ πιο πεισματώδης 

και με μεγαλύτερες απώλειες ήταν η συμπλοκή στη δυτική 

πλευρά της πόλης και αυτό γιατί αυτή η πλευρά φρουρούνταν 

από Βεροιώτες Τούρκους που γνώριζαν καλά τα μέρη και ήταν 

έμπειροι και καλά εξασκημένοι. Η ομάδα του Λάζου 

Ραμαντάνη δέχθηκε επίθεση τη στιγμή που προχωρούσε, 

ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά επειδή δε γνώριζε ποιες θέσεις 

έχουν οι εχθροί και πόσοι περίπου είναι, ο Λάζος Ραμαντάνης 

διέταξε συντεταγμένη υποχώρηση. Οι Τούρκοι, βλέποντας πόσο 

μικρή ήταν η ομάδα των επαναστατών Ναουσαίων, άρχισαν να 

τους καταδιώκουν. Κατά την οπισθοχώρηση, μόλις έφτασαν σε 

μέρος που επέτρεπε το ταμπούρωμα, ο Ραμαντάνης διέταξε να 

καλυφθούν και να περιμένουν τους τούρκους που τους 

καταδίωκαν. Μόλις φάνηκαν οι τούρκοι, διέταξε πυρ και πολύ 

εύστοχα όλοι άδειασαν τα όπλα τους πάνω στο πλήθος. Το 

έδαφος καλύφθηκε από νεκρούς και τραυματίες, ενώ στα πυρά 

ανταπάντησαν οι Τούρκοι. Η δεύτερη και η τρίτη, επίσης 

εύστοχες ομοβροντίες των ταμπουρωμένων Ναουσαίων, 

ανάγκασαν τους Οθωμανούς σε υποχώρηση και φυγή. Ο 

Ραμαντάνης για λίγο τους καταδίωξε, μέχρι την είσοδο της 

πόλης, αλλά δεν τόλμησε να μπει μέσα, γιατί δε γνώριζε και τα 

αποτελέσματα των άλλων συμπλοκών. Μόλις πήγε 4 το πρωί η 

ώρα, αποχώρησε και αυτός με την ομάδα του για το Δοβρά, 

τραυματισμένος ελαφρά στον αριστερό του ώμο. Από τους 
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άντρες του Ραμαντάνη σκοτώθηκαν τρεις, μεταξύ των οποίων 

και ο Δημήτρης Μπαλιούκας, ενώ τραυματίστηκαν επτά. 

Άγνωστες είναι οι απώλειες των Τούρκων σε νεκρούς και 

τραυματίες, αλλά από την ανησυχία, τα κλάματα και την 

εξαγρίωσή τους συμπεραίνεται ότι ήταν μεγάλες. 

Η ομάδα του Δημήτρη Σιούγκαρη είχε ορισθεί να 

φρουρεί τις θέσεις στους μύλους και στον Παλιοφόρο, με σκοπό 

να εμποδίσει τους Οθωμανούς της μεσημβρινής συνοικίας να 

πάρουν μέρος στις συμπλοκές. Άκουγαν τους συνεχόμενους 

πυροβολισμούς από όλες τις πλευρές της πόλης και 

ανησυχούσαν πολύ, γιατί δε γνώριζαν τι συμβαίνει στα μέτωπα 

των άλλων ομάδων. Δε μετακινούνταν δε γιατί δεν είχαν 

ακούσει ακόμη τους συνθηματικούς πυροβολισμούς που είχαν. 

Λέγεται ότι τρεις φορές σκέφτηκε ο Σιούγκαρης να μπει και 

αυτός μέσα στην πόλη, αλλά μετά από ωριμότερη σκέψη και 

αφού τον ηρεμούσαν και οι υπόλοιποι, έμεινε σταθερός στις 

θέσεις του. Το πρωί μόνο πληροφορήθηκε από κάποιον 

κηπουρό και στη συνέχεια διαπίστωσε ο ίδιος ότι τα μέρη 

εκείνα φρουρούνταν και στα σπίτια εκείνων των συνοικιών 

υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες. Στη συνέχεια και με την ανατολή 

του ηλίου ξεκίνησε και αυτός για το Δοβρά. Εκεί τον 

υποδέχθηκαν και οι υπόλοιποι με μεγάλη χαρά, γιατί νόμιζαν 

ότι αυτός με τους άντρες του είχε χαθεί στις συμπλοκές της 

νύχτας. 

Είναι πολύ πιθανό το σχέδιο της εισβολής των 

επαναστατημένων Ναουσαίων να προδόθηκε στους Τούρκους, 

γιατί, όπως μαθεύτηκε αργότερα, καμία άλλη είσοδο ή θέση δεν 

είχαν προκαταλάβει οι Τούρκοι, παρά μόνον εκείνες που είχε 
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συμφωνηθεί να καταληφθούν από τους Ναουσαίους 

οπλαρχηγούς για την πραγματοποίηση της επίθεσης εναντίον 

της πόλης. Πώς προδόθηκε το σχέδιο και από ποιους ήταν και 

συνεχίζει να είναι άγνωστο, αφού στη σύσκεψη του Δοβρά 

συμμετείχαν πολλοί και από πολλές πόλεις. Οποιαδήποτε 

υπόθεση ή και συμπέρασμα σίγουρα θα εξυπηρετούσε άλλα 

συμφέροντα, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καμία 

απόδειξη ή έστω και ένδειξη. 

Ανακρίσεις του Κεχαγιά Μπέη. 

Με το φώς της ημέρας, ο Κεχαγιά μπέης κάλεσε τις 

αρχές της πόλης και τους Οθωμανούς πρόκριτους και ζήτησε να 

τον ενημερώσουν για όλα όσα συνέβησαν και για οτιδήποτε 

άλλο γνώριζαν σχετικά με τις επαναστατικές κινήσεις στην 

ευρύτερη περιοχή. Αυτοί, όπως ήταν φυσικό, δεν είχαν να του 

πουν τίποτε, γιατί και οι ίδιοι δε γνώριζαν. Κατόπιν διέταξε να 

του φέρουν μπροστά του τους Βεροιείς ομήρους που 

κρατούσαν, αλλά και άλλους πρόκριτους της Βέροιας και τους 

πέρασε από αυστηρή ανάκριση. Εξοργισμένος από τις 

απαντήσεις τους, γιατί δεν γνώριζαν τίποτε, διέταξε αμέσως να 

απαγχονιστούν πέντε από τους πιο επιφανείς προκρίτους. Μετά 

όμως από επίμονες παρακλήσεις των μπέηδων και αφού 

διαβεβαίωναν ότι όλοι τους ήταν αφοσιωμένοι και πιστοί 

υπήκοοι του Σουλτάνου, τους άφησε ελεύθερους. 

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από Οθωμανούς και 

Ιουδαίους προκρίτους, επισκέφτηκε τις περιοχές που έγιναν οι 

συγκρούσεις με τους επαναστατημένους Ναουσαίους και που 

μέχρι εκείνη τη στιγμή φυλάσσονταν αυστηρά και δεν 
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επιτρεπόταν η μετακίνηση των νεκρών, αλλά ούτε και των 

τραυματιών ακόμη. Έχασε την ψυχραιμία του και λύσσαξε από 

το κακό του, όταν διαπίστωσε ότι, κατά τις συγκρούσεις της 

νύχτας, είχε χάσει 47 άνδρες, ενώ περισσότεροι από 130 ακόμη 

ήταν τραυματισμένοι, χωρίς να λογαριάζονται και οι 

Οθωμανοί κάτοικοι της Βέροιας που και αυτοί είχαν, επίσης, 

πολλές απώλειες. 

Συγκέντρωση εθελοντών από τα περίχωρα της Νάουσας. 

Μετά την αποτυχημένη επίθεση για την κατάληψη 

της Βέροιας, οι Ναουσαίοι δεν έχασαν το ηθικό τους, ενίσχυσαν 

τις θέσεις τους και αισιοδοξούσαν ότι συντόμως θα ερχόταν η 

βοήθεια που περίμεναν από την ελεύθερη Ελλάδα. Αντί αυτής 

όμως πληροφορήθηκαν από τους Ολύμπιους οπλαρχηγούς ότι 

η βοήθεια αυτή δε θα έφτανε ποτέ, εξαιτίας των ανόητων 

χειρισμών του διορισμένου από τον Δημήτριο Υψηλάντη, 

αρχηγού της Επανάστασης Γρηγόρη Σάλα, οι ίδιοι όμως θα 

έρχονταν να βοηθήσουν τον αγώνα. 

Στην πόλη, οι επόμενες δύο μέρες, πέρασαν χωρίς 

τίποτε το σημαντικό, ενισχύονταν τα οχυρωματικά έργα και σε 

24ωρη βάση φυλάσσονταν όλες οι σκοπιές μέσα, έξω, αλλά και 

στα περίχωρα της πόλης. Ο χρόνος αυτός αξιοποιήθηκε από 

τους αρχηγούς, στέλνοντας εκ νέου επιστολές στις γειτονικές 

πόλεις και σε διάφορους άλλους οπλαρχηγούς, προτρέποντάς 

τους να συμμετάσχουν και αυτοί στον αγώνα που ξεκίνησε ήδη 

με την επίθεση κατά της Βέροιας. Ταχυδρόμοι των παραπάνω 

επιστολών ήταν ο Καραμήτρος και ο Δημήτρης Μπαζάκας. Ο 

πρώτος μετέφερε την αλληλογραφία  με τους Ολύμπιους 
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οπλαρχηγούς και ο δεύτερος με τις πόλεις της Κοζάνης, της 

Σιάτιστας κ.α. Λέγεται ότι σε διάστημα 13 ημερών οι παραπάνω 

δύο ταχυδρόμοι πήγαν στον προορισμό τους και επέστρεψαν 

τέσσερις φορές, φέρνοντας πάντα το ίδιο καθησυχαστικό 

μήνυμα, ότι δηλαδή ετοιμάζονταν και συντόμως θα έρχονταν 

να βοηθήσουν την επανάσταση. 

Την τρίτη μέρα ήρθε στην πόλη ο Καραμήτσιος, 

αναγγέλλοντας ότι ο Μιχάλης Κούντσης συγκρούστηκε με ένα 

σχετικά μεγάλο σώμα από Γιαννιτσιώτες, στο δάσος που 

βρίσκεται κοντά στο χωριό Πράχνανη (Άσπρο Εδέσσης, που 

βρίσκεται 4 ώρες βορειοανατολικώς της Νάουσας). Αυτοί, με 

διαταγή του Αχμέτ Μπέη, ήθελαν να περάσουν το ποτάμι (ήταν 

ένας παραπόταμος του Λουδία που χυνόταν στη λίμνη των 

Γιαννιτσών) και να κατευθυνθούν προς τη Νάουσα. Επίσης 

ανήγγειλε ότι και ο Αργύρης Καραμπατάκης είχε συμπλοκές 

με άλλο σώμα από 45 Γκέγκηδες που λεηλατούσαν το 

Ζερβοχώρι και απειλούσαν τα άλλα γύρω χωριά. Από αυτούς 

σκότωσε τους 7 και κυνήγησε  τους υπόλοιπους που ξέφυγαν. 

Αμέσως διατάχθηκε ο Καραμήτσιος, που ήταν από 

την Όσλιανη (Αγία Φωτεινή), να πάει στην Κατράνιτσα, στο 

Γραμματικό και σε άλλα βορειοδυτικά χωριά για να 

στρατολογήσει νέους εθελοντές και να δώσει μήνυμα στον 

Αγγελή Γάτσο, που ήταν εκεί, ότι έπρεπε να αφήσει στο πόδι 

του τον αδελφό του Πέτρο για να φρουρεί τον τομέα που του 

ανατέθηκε και ο ίδιος  να περάσει από τη Νάουσα για να πάρει 

κάποιους οπλίτες και στη συνέχεια να πάει να καταλάβει τις 

θέσεις στο Αρκουδοχώρι και στο Χωροπάνι (Στενήμαχο). 
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Εικόνα 20 - Αρκοχώρι (Αρκουδοχώρι) 

 

Κατά γράμμα εκτέλεσε την εντολή αυτή ο 

Καραμήτσιος και συγκέντρωσε περίπου 250 εθελοντές από τα 

παραπάνω χωριά και τις γύρω περιοχές. Επιστρέφοντας όμως 

από το δρόμο Μπιτολίων – Σαριγκιόλ (Μοναστηρίου-

Πτολεμαΐδας) ήρθε σε συμπλοκή με σώμα που αποτελούνταν 

από 1000 περίπου Γενίτσαρους. Η συμπλοκή ήταν λυσσαλέα, οι 

πυροβολισμοί ανταλλάσσονταν για 5 ώρες και τελικώς οι 

άντρες του Καραμήτσιου κατάφεραν με μια κατά μέτωπο 

επίθεσή τους, μαχόμενοι ανάμεσα στο εχθρικό σώμα με τα 

σπαθιά στα χέρια, να διαφύγουν, χάνοντας μόνον τρεις από 

τους συντρόφους τους. Οργισμένος ο Καραμήτσιος από αυτό το 
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περιστατικό, με τους άντρες του πήγε στο Γραμματικό και έβαλε 

φωτιά στα σπίτια της Τουρκικής συνοικίας, με σκοπό να 

αναγκάσει τους Τούρκους κατοίκους να βγουν έξω. Αυτοί όμως 

πρόλαβαν και κατέφυγαν στην Κατράνιτσα, ειδοποιώντας και 

τους εκεί Τούρκους κατοίκους, σώζοντάς τους έτσι από τη 

σφαγή. Μετά όλα αυτά το σώμα του Καραμήτσιου πήρε το 

δρόμο για την Νάουσα. Κατά τη διαδρομή και μέσα σε ένα 

φαράγγι βρήκαν ένα σώμα από 25 Κονιάρους να κρύβεται 

μέσα στη βλάστηση, δυτικώς του Παλιοκαλιά. Αφού τους 

κατέσφαξαν, έφτασαν στη Νάουσα στις 7 Μαρτίου του 1822, 

μία μέρα πριν τη κήρυξη της Επανάστασης στο Λιβάδι του 

Ολύμπου. 

 
Εικόνα 21 - Σέλι 
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Επαναστατικό κλίμα και στα περίχωρα της Νάουσας. 

ι συγκρούσεις αυτές άνοιξαν, επιτέλους, τα 

μάτια των κατοίκων στα γύρω χωριά. 

Πείστηκαν ότι η επανάσταση δεν ήταν 

μόνο λόγια στον αέρα, αλλά ήταν πια ένα γεγονός και οι ίδιοι 

έπρεπε να νοιαστούν για την ασφάλεια και επιβίωσή τους. 

Εκτός από τους οπλίτες που ήδη συμμετείχαν στην επανάσταση, 

πολλοί άλλοι χωρικοί ήρθαν στη Νάουσα για να αγωνισθούν 

και αυτοί μαζί με τους Ναουσαίους για την πολυπόθητη 

ελευθερία της πατρίδας. Οι περισσότεροι όμως δεν έκαναν το 

ίδιο, φρόντισαν και μετέφεραν σε ασφαλές κρυψώνες τις 

περιουσίες τους (ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί) και στη 

συνέχεια κατέφευγαν σε ήσυχες και ασφαλέστερες γι αυτούς 

περιοχές. Έτσι οι Σελιώτες, οι Σκοτεινιώτες, οι Μαρουσιώτες και 

οι Τσιορνοβίτες κατέφυγαν στη Βέροια, οι κάτοικοι από τα 

χωριά Περισιώρι, Δραζίλοβο (Μεταμόρφωση), Κουτσούφλιανη, 

Όσλιανη (Αγία Φωτεινή)και άλλα βόρεια χωριά κατέφυγαν 

λίγοι στην Έδεσσα, αλλά οι περισσότεροι μαζί και με άλλους 

Εδεσσαίους στα μέρη των Σερρών, της Τζουμαγιάς και της 

Δράμας. Στα ερειπωμένα χωριά τα σπίτια καταστρέφονταν από 

τους επαναστάτες ή από τον τουρκικό στρατό, ψάχνοντας 

πάντα για χρήματα ή άλλα πολύτιμα αγαθά. 

Για δεκαεννέα μέρες οι επαναστάτες που 

βρίσκονταν στην περιοχή του Δοβρά, παρενοχλούσαν τους 

Τούρκους της Βέροιας, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση ή 

ανταπάντηση από αυτούς. Οι επαναστάτες που βρίσκονταν 

στην Νάουσα συνέχιζαν τις οχυρωματικές τους εργασίες, 

μοίραζαν όπλα και πολεμοφόδια  στους νεοφερμένους και 

Ο 
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γενικώς ήταν σε εγρήγορση, περιμένοντας τη βοήθεια του 

Διαμαντή από τον Όλυμπο. 

Οι Συγκρούσεις στην περιοχή του Δοβρά. 

Η ηρεμία που έδειχναν οι Τούρκοι του Κεχαγιά-

μπέη, μένοντας μέσα στην Βέροια, χωρίς να βγαίνουν για να 

καταδιώξουν τους επαναστάτες, ήταν σκόπιμη. Δύο οι βασικοί 

λόγοι της απραξίας αυτής: Πρώτος είναι ότι ο Κεχαγιά-μπεης 

ήταν υποχρεωμένος να αναφέρει και να πάρει οδηγίες από τον 

ανώτερό του Αμπού Λουμπούτ, δεύτερος και πολύ σημαντικός 

ήταν ότι φοβόταν να μειώσει τη δύναμη του στρατού που έμενε 

μέσα στην πόλη, για το λόγο μήπως και βρουν ευκαιρία και 

ξεσηκωθούν οι Χριστιανοί κάτοικοι της Βέροιας. 

Τελικώς το πρωί της 19ης μέρας, επικεφαλής 4000 

πεζών στρατιωτών και λίγων ιππέων, ξεκίνησε με κατεύθυνση 

τους επαναστάτες που βρίσκονταν στο Δοβρά, οδηγούμενος 

εκεί από αρκετούς Βερροιώτες Οθωμανούς.  

Οι επαναστάτες χάρηκαν που, επιτέλους, τελείωνε η 

κουραστική αναμονή. Συμφώνως με το σχέδιό τους, ο 

Ζαφειράκης με το Ραμαντάνη θα καταλάμβαναν την πλαγιά 

της Διαβόρνιτσας58 (Τριλόφου), ο Σιούγκαρης τους γηλόφους 

και την πλευρά από τον Κρεβατά μέχρι το Τουρκοχώρι 

(Πατρίδα), ένα μικρό σώμα του Καρατάσου θα παρενοχλούσε 

από τα πλάγια τον εχθρό και ο ίδιος ο Καρατάσος με 250 
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 Javornica = Διαβόρνιτσα ή Γιαβόρνιτσα, πρώην Νέα Κούκλενα, σημερινός 
Τρίλοφος. 
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άντρες θα καταλάμβανε τη μονή του Δοβρά59 και θα άδειαζε το 

χωριό  από τα γυναικόπαιδα και τους ανήμπορους. 

Στις 7 το πρωί περίπου, μόλις φάνηκαν οι 

εμπροσθοφυλακές του Κεχαγιά-μπέη, άρχισαν να πυροβολούν 

εναντίον τους οι άντρες του Σιούγκαρη που φύλαγαν στην 

περιοχή του Κρεβατά, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας 

πολλούς Τούρκους χάρη στην ταχυβολία και ευθυβολία τους. Ο 

Κεχαγιά-μπέης προσπάθησε να εντοπίσει από πού βαλλόταν ο 

στρατός του, αλλά επειδή δε μπορούσε να διακρίνει τίποτε, 

ξεκίνησε να πηγαίνει προς το μέρος εκείνο για να το ερευνήσει 

καλύτερα. Αλλά μόλις προχώρησε στα 100 μέτρα, ακολούθησε 

και άλλη ομοβροντία πυροβολισμών και τον ανάγκασε να 

επιστρέψει πίσω στην ασφάλεια που του παρείχε η μεγάλη 

απόσταση. Μη γνωρίζοντας, τελικώς, από ποιο μέρος δεχόταν 

τους πυροβολισμούς και ποιες άλλες τοποθεσίες είχαν 

καταλάβει οι επαναστάτες, υπέθεσε ότι θα ήταν 

συγκεντρωμένοι στο μοναστήρι και στους γύρω του λόφους. Με 

τη λανθασμένη του αυτή εντύπωση χώρισε το στρατό του σε 

πέντε τμήματα και διέταξε το πρώτο να καταδιώξει τους 

επαναστάτες που είχαν πιασμένες τη θέση γύρω από τον 

Κρεβατά, το δεύτερο με το τρίτο μαζί να καταλάβουν τους δύο 

λόφους που είναι γύρω από το μοναστήρι και τα υψώματα που 

είναι πάνω από αυτό και το τέταρτο με το πέμπτο να επιτεθούν, 

από διαφορετικά σημεία, για να καταλάβουν τη μονή που ήδη 
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 Το μοναστήρι του Δοβρά βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Βερμίου, 

σε υψόμετρο 50-60 μέτρα από την πεδιάδα και γύρω του έχει δύο λόφους 

που το προφυλάγουν, κρύβοντάς το από τη θέα του κάμπου. 
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θα βρισκόταν περικυκλωμένη από όλες τις πλευρές, χωρίς να 

υπάρχει οδός διαφυγής για τους επαναστάτες. 

Επειδή όμως οι διαταγές που δόθηκαν ήταν πολύ 

βιαστικές ή ίσως έγινε κακή συνεννόηση μεταξύ τους ή έγινε 

κακή εκτέλεση των εντολών, το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν 

έφεραν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Το πρώτο απόσπασμα που 

έπρεπε να καταδιώξει τους επαναστάτες της γύρω του Κρεβατά 

περιοχής, προχώρησε σχεδόν μέχρι το χωριό, έτσι έγιναν 

αντιληπτοί και όταν έφτασαν σε απόσταση βολής, δέχθηκαν 

τους πυροβολισμούς των επαναστατών. Μέχρι να συνέλθουν 

από την ξαφνική αυτή εξέλιξη, αφού από διώκτες έγιναν 

διωκόμενοι, ο Δημήτρης Σιούγκαρης διέταξε την καταδίωξή 

τους με τα σπαθιά στα χέρια. Μόλις και μετά βίας το 

απόσπασμα, καταδιωκόμενο από τους άντρες του Σιούγκαρη, 

πρόλαβε και έφτασε πίσω στην ασφάλεια του στρατοπέδου, 

έχοντας όμως αρκετές απώλειες σε άντρες και οπλισμό. 

Τα δύο άλλα αποσπάσματα μπερδεύτηκαν και δεν 

ακολούθησαν τη διαδρομή που είχε σχεδιαστεί να 

ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα να διασταυρωθούν οι πορείες 

τους και να συγκρουστούν μεταξύ τους, ενώ οι επαναστάτες 

που παρακολουθούσαν αυτό το μπέρδεμα, διασκέδαζαν και 

χαίρονταν με την εύνοια της τύχης τους. Τελικώς μόνο το 

τέταρτο απόσπασμα, αφού ανέβηκε το μεσαίο λόφο, κατάφερε 

και επιτέθηκε εναντίον των πολύ καλά οχυρωμένων 

επαναστατών. Η επίθεση κράτησε περίπου δύο ώρες, το 

απόσπασμα μη μπορώντας να φτάσει καν τους οχυρωμένους 

που με ομοβροντίες πυροβολισμών τους κρατούσαν μακριά 

τους, δεχόταν και επιθέσεις από άλλους επαναστάτες που ήταν 
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και αυτοί οχυρωμένοι στις γύρω πλαγιές και ανάμεσα στη 

ζωηρή βλάστηση. Έτσι και αυτοί οπισθοχώρησαν στη θέση του 

στρατοπέδου τους, φθάνοντας μαζί και με τα άλλα δύο 

αποσπάσματα που είχαν χτυπηθεί μεταξύ τους. 

Στο στρατόπεδο, αφού διαπιστώθηκε η 

ολοκληρωτική αποτυχία της αποστολής, μετά από δύο ώρες 

(δηλαδή περίπου στις 11.00 το πρωί) ο Κεχαγιά-μπέης διέταξε 

και πάλι επίθεση, με την ίδια ακριβώς διάταξη και αποστολή. 

Αλλά και πάλι η τέλεια οργανωμένη αντίσταση του Καρατάσου 

μέσα από την μονή, οι επιθέσεις των ομάδων που κατείχαν τους 

λόφους και η ξαφνική έφοδος των Σιουγκαραίων από τα νώτα 

των Τούρκων ματαίωσαν και τη δεύτερη αυτή απόπειρα των 

Τούρκων να καταλάβουν το μοναστήρι. Οι συγκρούσεις αυτής 

της δεύτερης απόπειρας κράτησαν μέχρι το απόγευμα στις 4.00 

και μετά το παραπάνω αποτέλεσμα ο Κεχαγιά-μπέης άφησε εκεί 

κάποια αποσπάσματα για να φρουρούν και με τον υπόλοιπο 

στρατό του έφυγε προς τη Βέροια για να υποδεχθεί το στρατηγό 

Εμπού Λουμπούτ. 

Ο Στρατηγός Μεχμέτ Εμίν Αβδουλάχ πασά ή 

Αβδούλ Ρομπούτ ή Εμπού Λουμπούτ ή Αμπουλουμπούτ που 

βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβανόμενος τη 

σοβαρότητα της κατάστασης με την εξέγερση της Νάουσας, 

αλλά και με όλες τις επαναστατικές κινήσεις που εντόπιζε στη 

περιοχή του, έστειλε λεπτομερή αναφορά στην 

Κωνσταντινούπολη με την οποία ενημέρωνε την Υψηλή Πύλη 

για τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία. Σε 

απάντηση αυτής του της αναφοράς, του διαβιβάστηκε 
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Σουλτανικό φιρμάνι60 με το οποίο τον διέταζε να πάει ο ίδιος με 

το στράτευμά του εναντίον της Νάουσας και να τιμωρήσει την 

πόλη και τους επαναστάτες με αυστηρό και παραδειγματικό 

τρόπο, δηλαδή να σφάξει όλους τους άντρες, να πάρει σα 

σκλάβους τα γυναικόπαιδα, να μοιράσει τις περιουσίες στους 

πιστούς του στρατιώτες και τέλος να παραδώσει στη φωτιά και 

τη στάχτη τα σπίτια τους, ώστε στο μέλλον εκεί ούτε φωνή 

ανθρώπινη να μην ακουστεί ξανά. Τη διαταγή αυτή ο 

                                                           
60

 Το φιρμάνι έλεγε: Προς τους Περινούστατόν μοι Βεζύρην Χουρσίτ Χουσεΐν 
πασιάν ανεξάρτητον Στρατάρχην και Γενικόν Επόπτην των Δερβενίων 
ολοκλήρου της Ρούμελης, τον δοξασμένον Στρατηγόν Εμπού Λουμπούτ 
πασιάν και πανιερωτάτους ιεροδικαστάς Βεροίας και Ναούσης. 
Δια του παρόντος υψηλού μου Αυτοκρατορικού Φιρμανίου φέρω εις 
γνώσιν υμών ότι από της εκρήξεως της επαναστάσεως των βρωμερών 
ερπετών των καλουμένων «ρουμ», οι άπιστοι κάτοικοι της πόλεως 
Ναούσης και τινών χωρίων των πέριξ ποικιλοτρόπως υπονομεύοντες και 
υποσκάπτοντες την ύπαρξιν του ιερού Χαλιφάτου των Ισλάμ και της 
μεγάλης Αυτοκρατορικής Επικρατείας εξακολουθούσι να ενισχύωσι τα 
επαναστατικά σώματα, χορηγούντες εις αυτά άνδρας, όπλα, τρόφιμα και 
λοιπά μέσα. Περί τούτου δε εβεβαιώθημεν απολύτως τόσον εκ των κατ’ 
επανάληψιν υποβληθεισών εκθέσεων παρά του Εξοχωτάτου Διοικητού 
Θεσσαλονίκης, όσον και εκ των κατά διαφόρους καιρούς λαμβανόντων 
χώραν επαναστατικών κινημάτων εις την περιφέρειαν εκείνην. Τούτου 
ένεκεν αποφασίσαντες όπως δια παντός απαλείψωμεν από προσώπου της 
γής την κατηραμένην ταύτην εστίαν των κακοβούλων και βλεδυρών 
απίστων, διατάσσομεν όπως υμείς, ο Δοξασμένος Στρατλαρχης Λουμπούτ 
πασιάς εκστρατεύσητε όσον τάχιστα εκ Θεσσαλονίκης μετά του υφ’ υμας 
στρατού κατά των απαισίων τούτων απίστων και τιμωρήσητε αυτούς, 
εφαρμόζοντες απαρεγκλίτως τον γνωστόν ιερόν Φετφάν του πανσόφου και 
περικλεούς Σεϊχουλισλιαμάτου, ήτοι αυτούς μεν τους ιδίους να 
διαπεράσητε εν στόματι ρομφαίας, τας γυναίκας και τα τέκνα των 
εξανδραποδίσητε, τα υπάρχοντά των διανείμητε εις τους Πιστούς νικητάς, 
τας δε εστίας των παραδώσητε εις το πυρ και την τέφραν. Ούτως είη 
βοηθός μεθ’ ημών ο προφήτης και το ιερόν αυτού Κοράνιον. 

Εγράφη εν τη ευδαίμονι Πύλη εν έτει 1237 του Δζεμαζιούλ Αχήρ. 
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Λουμπούτ τη διαβίβασε στις αρχές και τους προκρίτους της 

Βέροιας, συστήνοντάς τους να εφαρμόσουν αυστηρά τον ιερό 

Φετφά κατά των επαναστατημένων, όπως επίσης και ότι στο 

εξής απαγορευόταν η κυκλοφορία των κατοίκων χωρίς 

πιστοποιητικό ή ειδική άδεια. 

Όταν έμαθε ότι σε βοήθεια των Ναουσαίων πήγε 

εκεί και ο Ολύμπιος Διαμαντής με τους άντρες του, διέταξε να 

ετοιμαστούν 6.000 άντρες από το στρατό του, να εφοδιασθούν 

με τρόφιμα για πορεία, μέχρι να φτάσουν στη Βέροια και αφού 

μπήκε ο ίδιος επικεφαλής, ξεκίνησαν για τη Βέροια. Εκεί 

έφτασαν περίπου στις 8.00 μ.μ. στα τέλη (27) Μαρτίου του 1822 

και αμέσως ζήτησε από τον Κεχαγιά-Μπέη να τον ενημερώσει 

για την πορεία των μαχών και την πρόοδο των ενεργειών του. 

Έκπληκτος άκουσε να του αναφέρει τις αποτυχίες που είχε ο 

αυτοκρατορικός στρατός εκείνη την ημέρα. Επειδή φοβήθηκε, 

μήπως έρθουν ενισχύσεις από άλλα μέρη για να βοηθήσουν 

τους επαναστάτες, διέταξε τον Κεχαγιά-Μπέη να πάρει και 

άλλους άντρες από αυτούς που έφερε μαζί του ο ίδιος και μετά 

τα μεσάνυχτα να επιτεθεί στους Ναουσαίους και πάση θυσία να 

καταλάβουν τις οχυρωμένες θέσεις τους. 

Στις 5.00 το πρωί, ο Κεχαγιά-Μπέης, αφού πήρε και 

άλλους δύο χιλιάδες άντρες από αυτούς που έφερε μαζί του ο 

Λουμπούτ, συνέχισε το σχέδιο που είχε και εφαρμόζοντάς το 

διέταξε έφοδο κατά των επαναστατών. Τρεις συνεχόμενες φορές 

αποπειράθηκαν με έφοδο να καταλάβουν τις θέσεις των 

επαναστατών, αλλά τίποτε δεν κατάφεραν, από παντού 

δέχονταν ομοβροντίες πυροβολισμών και ο στρατός του 

αποδεκατιζόταν. Οι μάχες αυτές είχαν διαρκέσει τέσσερες ώρες, 
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όταν ο Κεχαγιά-Μπέης διέταξε γενική επίθεση. Στην επίθεση 

αυτή ένα σώμα του στρατού του κατάφερε να περάσει τα 

προσκόμματα και να καταλάβουν τα χαμηλά και δυτικά μέρη 

της μονής. Ο Καρατάσος που υπερασπιζόταν τη μονή, στενά 

πολιορκημένος, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση και όλες οι 

ομάδες των επαναστατών που είχαν θέσεις έξω και στην γύρω 

από τη μονή περιοχή, με επιθέσεις τους δεν κατάφεραν να 

διώξουν τους τούρκους και να λύσουν την πολιορκία του 

Καρατάσου.  

Ο Ζαφειράκης βρισκόταν σε αμηχανία, σταθερός 

στις θέσεις που κατείχε και άκουγε τους πυροβολισμούς από τις 

συνεχείς επιθέσεις. Μετά από πολλή σκέψη κάλεσε τον Αγγελή 

Γάτσο που βρισκόταν στη θέση της Κουτίχας και αφού 

συζήτησαν, αποφάσισαν να αφήσουν τις θέσεις τους και να 

πάνε να βοηθήσουν τους πολιορκημένους που κινδύνευαν. Με 

τόση ορμή και πείσμα επιτέθηκαν στους Τούρκους, μόλις 

έφτασαν, ώστε ο Κεχαγιά-Μπέης τρόμαξε, γιατί νόμισε ότι ήρθε 

μεγάλη βοήθεια από άλλους επαναστάτες για να λύσουν την 

πολιορκία της μονής και για μια στιγμή διέταξε κατάπαυση του 

πυρός για να επαναξιολογήσει την κατάσταση. Οι επαναστάτες 

όμως, ωφελημένοι από αυτή τη διακοπή των επιθέσεων, 

συνεννοήθηκαν με τους Σιουγκαραίους και συγκέντρωσαν τις 

δυνάμεις τους, αναγκάζοντας τον εχθρό σε οπισθοχώρηση.  

Η ώρα είχε πάει 4.00 μ.μ. και ενώ η μάχη ακόμη 

συνεχιζόταν και το αποτέλεσμά της ήταν αβέβαιο, ο Καρατάσος 

αποπειράθηκε να εξέλθει από το μοναστήρι, αλλά όταν είδε ότι 

τα γύρω υψώματα ακόμη τα κρατούσαν οι επαναστάτες, 

αποσύρθηκε και πάλι μέσα στον χώρο της μονής. Η μάχη 
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συνεχίσθηκε και κράτησε μέχρι τη νύχτα. Τότε οι επαναστάτες 

που ήταν εκτός της μονής, αφού δε μπόρεσαν να διασπάσουν 

το μέτωπο του εχθρού και να απαλλάξουν τον Καρατάσο από 

την πιεστική αυτή πολιορκία, αποσύρθηκαν στον πίσω λόφο 

που βρίσκεται μεταξύ του Δοβρά και της Διαβόρνιτσας 

(Τριλόφου), έτοιμοι όμως να γυρίσουν άμεσα πίσω, εάν γινόταν 

και πάλι επίθεση των εχθρών. 

Τα μεσάνυχτα περίπου ο Καρατάσος με τους άντρες 

του, έχοντας τα όπλα στον ώμο και τα πιστόλια στα χέρια, 

κατάφεραν να περάσουν αθόρυβα μέσα από τις γραμμές των 

κουρασμένων εχθρών που εκείνη την ώρα οι σκοποί τους 

κοιμόντουσαν. Ακολουθώντας ευθεία πορεία, έφτασαν στην 

περιοχή Ροδιά και εκεί τους σταμάτησε ο σκοπός των 

επαναστατών που κρατούσαν την περιοχή. Έτσι έληξε η μάχη 

του Δοβρά, μία μάχη από τις πιο ηρωικές της επανάστασης, 

αφού οι συγκρούσεις κράτησαν δεκατρείς ώρες και οι απώλειες 

για τους επαναστάτες ήταν δεκατρείς μόνο νεκροί και σαράντα 

τραυματίες, ενώ για τους εχθρούς ήταν σημαντικότερες, 

περίπου χίλιοι τριακόσιοι νεκροί και πολύ περισσότεροι 

τραυματίες, χάνοντας και δύο σημαίες. Η επιτυχία αυτή έδωσε 

μεγάλη χαρά στους επαναστατημένους Ναουσαίους, ειδικώς 

όταν επιστρέφοντας στη Νάουσα ο Καρατάσος, έφερε μαζί του 

ως τρόπαιο τις δύο Τούρκικες σημαίες. Σημαντικό ήταν ότι μετά 

την επιτυχία αυτή κατάλαβαν ότι αν και πολεμούσαν ένας προς 

πέντε (κατά άλλους ένας προς εννέα), ο Τουρκικός στρατός 

ήταν πολύ κατώτερος των Αλβανών και ο τρόπος που μαχόταν 

διέφερε κατά πολύ από εκείνους. 
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Οι επαναστατημένοι Ναουσαίοι, με τις οδηγίες του 

Καρατάσου, μετά την αποτυχία της επίθεσης για την κατάληψη 

της Βέροιας, προτίμησαν να μείνουν εκτός της Νάουσας στην 

περιοχή του Δοβρά που έγιναν οι παραπάνω μάχες για τους 

λόγους ότι : α)  Να αποφύγουν τον άμεσο αποκλεισμό της 

πόλης, πράγμα που κατόρθωσαν, γιατί ο Κεχαγιά-Μπέης, αν 

και ήταν σίγουρος ότι οι επαναστάτες δε διέθεταν μεγάλο 

στρατό, δεν τόλμησε να επιτεθεί κατά της πόλης, φοβούμενος 

μην υποπέσει σε παγίδα του έμπειρου  Καρατάσου, β) Η θέση 

του Δοβρά, ψηλά και κοντά στη Βέροια, τους επέτρεπε να 

παρακολουθούν πιο εύκολα τις κινήσεις του τουρκικού στρατού 

και με τις πληροφορίες των φίλων τους που μπορούσαν να 

περνούν μέσα από τις τουρκικές γραμμές, να γνωρίζουν και να 

υπολογίζουν τις προθέσεις του στρατηγού, γ) Νόμιζαν ότι θα 

αργούσε πολύ να έρθει από τη Χαλκιδική ο στρατάρχης 

Αμπουλουμπούτ με το στρατό του και γνώριζαν ότι ο 

στρατηγός Κεχαγιά-Μπέης με τα σώματα που έφερε μαζί του 

από τη Θεσσαλονίκη, για να καταστείλει την επανάσταση, 

φοβούνταν να αφήσει αφύλακτη τη Βέροια και να τους επιτεθεί 

με όλες του τις δυνάμεις, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να 

επαναστατήσει και η Βέροια ή να την καταλάβουν επαναστάτες 

από άλλες περιοχές που πιθανόν να το θεωρούσαν ευκαιρία, δ) 

Συμφώνως με όλες τις πληροφορίες που είχαν, πίστευαν 

ακράδαντα ότι ερχόταν σε βοήθειά τους ο στρατηγός Γρηγόρης 

Σάλας, οι ολύμπιοι οπλαρχηγοί και οι επαναστατημένοι 

έλληνες των γύρω πόλεων και κοινοτήτων. Φτάνοντας ο 

στρατηγός Σάλας στον Όλυμπο, θα κατευθυνόταν και θα 

επιτιθόταν στη Βέροια, από όλες τις πλευρές, και τελικώς θα την 

καταλάμβανε. 



 - 159 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

Κατάληψη του Δοβρά από τους Τούρκους. 

Ο Κεχαγιά-Μπέης δε μπόρεσε το βράδυ της ίδια 

μέρας να καταμετρήσει τις απώλειες του στρατού του. Πήγε στη 

Βέροια και έκανε την αναφορά του στο στρατάρχη, 

γνωρίζοντάς του το αποτέλεσμα της μάχης και την άλλη ημέρα, 

το πρωί, πήγε στο στρατόπεδό του και διέταξε και πάλι γενική 

έφοδο εναντίον του αποκλεισμένου (όπως νόμιζε) Καρατάσου 

στη μονή του Δοβρά. Μέσα σε κλίμα γενικής επίθεσης από 

τέσσερες πλευρές, άρχισαν να πυροβολούν και να προχωρούν, 

φοβούμενοι όμως ότι η σιγή από την πλευρά των 

πολιορκημένων στο μοναστήρι επαναστατών ήταν κάποιο 

τέχνασμα που δε μπορούσαν να κατανοήσουν ακόμη. Δεν 

πέρασε καθόλου από το νου τους η σκέψη ότι μέσα στη νύχτα 

θα είχε καταφέρει ο Καρατάσος, με τους άντρες του, να περάσει 

τις γραμμές τους και να διαφύγει. Τελικώς, με πολλές 

προφυλάξεις, τόλμησαν να φτάσουν κοντά στην πύλη της 

μονής και να την παραβιάσουν, μη βρίσκοντας δε κανένα μέσα 

σε αυτή τη λεηλάτησαν και την πυρπόλησαν, όπως και το 

χωριό, ζητωκραυγάζοντας. Τον ηγούμενο του μοναστηριού 

Γεράσιμο τον συνέλαβαν και τον έστειλαν στη Βέροια όπου 

απαγχονίστηκε. Και η τύχη όμως των κατοίκων του χωριού δεν 

ήταν ευχάριστη: Τριάντα πέντε γυναικόπαιδα 

εξανδραποδίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. 

Μετά από όλα αυτά ο Κεχαγιά-Μπέης έρριξε το 

βλέμμα του στο πεδίο της μάχης. Χλώμιασε, όταν κατάλαβε το 

μέγεθος της απώλειας του στρατού του και μονολογώντας 

έστρεψε το βλοσυρό του βλέμμα προς τη Νάουσα, κουνώντας 

το κεφάλι του απειλητικά. Στη συνέχεια, ζήτησε να δει τα 
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πτώματα και τους τραυματίες των επαναστατών, αλλά δε 

βρήκαν ούτε ένα και αυτό γιατί κοινό χαρακτηριστικό των 

Μακεδόνων κλεφτών και αρματολών ήταν να μην 

εγκαταλείπουν νεκρούς και τραυματίες, αλλά να τους παίρνουν 

μαζί τους και τους μεν τραυματίες να τους φροντίζουν με 

επιμέλεια, τους δε νεκρούς να τους θάβουν εκτός του πεδίου της 

μάχης. Εάν όμως κάποιους νεκρούς δεν μπορούσαν να τους 

μεταφέρουν, έκοβαν το κεφάλι τους, το έπαιρναν μαζί τους και 

το έθαβαν, γιατί δεν ήθελαν να βεβηλωθούν τα πρόσωπα των 

νεκρών από την Τουρκική αγριότητα.  

Αφού διέταξε να θάψουν τους νεκρούς και να 

μεταφέρουν τους τραυματίες στην Βέροια, πήγε και ο ίδιος για 

να δώσει στο στρατάρχη την τελική έκθεσή του για τα γεγονότα 

και τις εχθροπραξίες των δύο αυτών ημερών, μειώνοντας κατά 

πολύ τις απώλειές του. Ο Στρατάρχης όμως από την πολλή 

ταραχή του, από τα μασημένα λόγια του και από τις πολλές 

υποκλίσεις του, κατάλαβε το μέγεθος της απώλειας του στρατού 

του και νευριασμένος ζήτησε αναλυτικές πληροφορίες. 

Αναγκασμένος να του δώσει πληροφορίες, ομολόγησε τις 

τεράστιες απώλειες, αλλά τις δικαιολόγησε στην πολύ καλά 

οχυρωμένη θέση των επαναστατών. Ο Στρατάρχης, κουνώντας 

το κεφάλι του, απέδωσε ευθύνες σε αυτόν για τις κινήσεις του 

που είχαν ως αποτέλεσμα την αποτυχία του να κατατροπώσει 

τους επαναστάτες. Στην συνέχεια, περιμένοντας ενισχύσεις, δεν 

έπραξε τίποτε, αλλά διέταξε μόνο να περιποιηθούν και να 

φροντίσουν τους τραυματίες τους. 

Ο Αμπού Λουμπούτ, προνοώντας να μην πάρει 

μεγαλύτερες διαστάσεις η επανάσταση, επειδή συμφώνως με τις 
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πληροφορίες που του μετέφεραν, η Νάουσα ήταν το κέντρο των 

επαναστατικών κινήσεων, πήρε σπουδαία μέτρα για την 

εκπόρθησή της. Έστειλε επιστολές σε όλους τους υποδιοικητές, 

διατάζοντάς του χωρίς καμία καθυστέρηση να στρατολογήσουν 

και να στείλουν μπροστά στη Νάουσα άτακτα στίφη 

(βασιβοζούκους), υποσχόμενος σε αυτούς άφθονη και εύκολη 

λεία. Στη δελεαστική αυτή πρόσκληση του Στρατάρχη 

ανταποκρίθηκαν πολλοί που ήλπιζαν στον εύκολο πλουτισμό, 

ικανοποιώντας και τις αρπακτικές τους διαθέσεις, έτσι 

συγκεντρώθηκαν :  

2.500 Ανασελιτσιώτες ή Γρεβενιώτες Βαλαάδες. 
1.500 Κονιάροι του Σαρηγκιόλ και της 

Φλώρινας. 
1.000 Γκέγκηδες. 
1.500 Μογλενιώτες ή Καρατζοβαλήδες. 
700 Μαγιαδαλήδες και Γιουρούκηδες. 
350 Ασηκλάρηδες και Γενιτσιώτες. 
250 Βοδενιώτες και από τα πεδινά χωριά. 
300 Βεροιείς.  
2.500 Από την περιοχή του Μοναστηρίου. 
Σύνολο όλοι μαζί ήταν 10.600 άτακτοι που ενωμένοι 

με τον τακτικό στρατό ανέβαζαν την Τουρκική δύναμη σε 

20.600 άνδρες. 

Συνεχίζοντας τις ενέργειές του ο στρατάρχης Αμπού 

Λουμπούτ έστειλε τον στρατηγό Κεχαγιά-Μπέη, μαζί με ισχυρό 

σώμα στρατού να καταλάβει και να κατασκηνώσει στις 

σημαντικές θέσεις που βρίσκονταν μεταξύ των περιοχών της 

Ροδιάς και του Χωροπανίου και που από αυτές τις θέσεις 

φαινόταν η επαναστατημένη πόλη της Νάουσας. Ο ίδιος, 

αργότερα, αφού άφησε περίπου 2.000 άνδρες για να φρουρούν 
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την πόλη της Βέροιας, με το πυροβολικό61 και τους υπόλοιπους 

άνδρες του κατευθύνθηκε στην παραπάνω θέση που είχε 

στρατοπεδεύσει ο Κεχαγιά-Μπέης και έστησε τη σκηνή του σε 

μέρος που μπορούσε να βλέπει την πόλη. 
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 Τα πυροβόλα αυτά πρέπει, αργότερα, να τα μετέφεραν κατά την 
πολιορκία της πόλης και αφού διαπίστωσε ο ίδιος την αξιοπιστία των 
οχυρωματικών έργων της Νάουσας, φαίνεται ξεκάθαρα από το παρακάτω 
έγγραφο που συντάχθηκε μετά την άλωση της πόλης.  

Προς τον 
Πανιερώτατον και Σοφολογιώτατον Ιεροδίκη Βεροίας και πάντας εν γένει 
τους Άρχοντας και Ισχυρούς του τόπου, ων την δόξαν και ισχύν αυξάνει 

Κύριος. 
«Γνωστόν τυγχάνει τοις πάσιν ότι οι άπιστοι κάτοικοι της πόλεως Ναούσης, 
εσχάτως επαναστατήσαντες κατά του κραταιοτάτου ημών Άρχοντος και 
Χαλίφου των Πιστών, είχον κατασκευάσει εκτός και εντός της πόλεως 
οχυρώματα και πύργους (τάμπια), εξ ών μέχρι της τελευταίας των στιγμής 
εξηκολούθουν να ανθίστανται και μάχωνται κατά του Στρατού των 
Μουσουλμάνων και ότι ως εκ τούτου ηναγκάσθημεν να διατάξωμεν όπως 
μεταφερθώσι δύο τηλεβόλα μέσου διαμετρήματος εις το στρατόπεδον της 
Ναούσης και ότι συνεπεία της διαταγής ημών ταύτης τα εν λόγω τηλεβόλα 
αποσπασθέντα εκ του Φρουρίου Βεροίας μετηνέχθησαν ενταύθα και 
εχρησιμοποιήθησαν κατά των εν λόγω οχυρωμάτων των απίστων 
επαναστατών. Ήδη την σήμερον οι εν λόγω άπιστοι επαναστάται, δόξα τω 
Παντοδυνάμω Θεώ, κατετροπώθησαν και ηττήθησαν, ο δεν αγών ημών 
θεωρείται κατ’ ουσίαν ότι έληξεν.  
Συνεπώς επειδή τα εν λόγω τηλεβόλα θεωρούνται περιττά πλέον δια τον 
υφ’ ημάς στρατον, τούτου ένεκεν απεφασίσθη όπως ταύθα μεταφερθώσι 
και τοποθετηθώσι και πάλιν εν τω Φρουρίω Βεροίας, δια το οποίον άλλως 
τε είναι προωρισμένα». Εγράφη εν του Ντιβανίου της Θεσσαλονίκης και εν 
τω στρατοπέδω Ναούσης τη 30ή του ιερού μηνός ‘Ρετζέπ εν έτει 1237, ήτοι 
τη 22

α
 Απριλίου 1822. 
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Οχύρωση των επαναστατών – συνέχεια πολιτικής 
αντιπαράθεσης. 

ι επαναστατημένοι, βλέποντας να έρχονται 

προς αυτούς όλες οι δυνάμεις του 

Στρατάρχη, υποχώρησαν με τάξη στα 

υψώματα και τους γύρω λόφους και οχυρώθηκαν στα πιο 

γνωστά και ασφαλή γι αυτούς μέρη της Κω(ου)τίχας και της 

Σμίξης. Οι παραπάνω θέσεις που επέλεξαν και οχυρώθηκαν οι 

Ναουσαίοι, δε μειονεκτούσαν από τη θέση του Δοβρά. Ήταν 

γνωστές σε αυτούς και από άλλες μάχες.  

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, προαισθανόμενοι 

τους κινδύνους που πλησίαζαν, άλλοι έφευγαν και 

κατευθύνονταν προς τα Γιαννιτσά ή τη Θεσσαλονίκη και άλλοι 

μέσα στην ασφάλεια που παρείχαν τα τείχη της Νάουσας. Η 

πόλη ήταν ασφαλής ακόμη και η πολεμική ιστορία των 

Ναουσαίων παρείχε περισσότερη ασφάλεια σε όλους όσους 

συγκεντρώνονταν μέσα σε αυτήν. Ο Ζαφειράκης, 

παρασυρόμενος από τον ορμητικό χαρακτήρα του, κάμει για 

δεύτερη φορά το ίδιο λάθος, φοβούμενος ότι δεν θα έχει τον 

απόλυτο έλεγχο του αγώνα και της άμυνας της πόλης: 

Συλλαμβάνει και κλείνει πάλι στις φυλακές πολλούς από τους 

πολιτικούς του αντιπάλους που είχε ελευθερώσει, κατά τη 

σύσκεψη στη μονή του Δοβρά και πριν την επίθεση κατά της 

Βέροιας, με την κατηγορία ότι οι αντίπαλοί του ήταν όργανα 

των Τούρκων. Η πράξη του αυτή φανερώνει ότι ακόμη και 

εκείνες τις ώρες η πολιτική επικράτηση ήταν το ζητούμενο και η 

απόδοση ευθυνών και η συκοφαντία των αντιπάλων πράξη 

συνήθης. 

Ο 
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Από τις αργές κινήσεις του Αμπού-Λουμπούτ οι 

Ναουσαίοι καταλάβαιναν ότι έχει σκοπό, στην αρχή, να 

προσπαθήσει με διαπραγματεύσεις να υποτάξει την 

επαναστατημένη πόλη και ότι συντόμως θα έστελνε πρεσβεία 

στην πόλη, αλλά και σε αυτούς που ήταν στρατοπεδευμένοι 

στην περιοχή της Κουτίχας. Για το λόγο αυτό, σε σύσκεψη που 

έγινε με τους οπλαρχηγούς, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση 

που ο στρατηγός Αμπού-Λουμπούτ στείλει αντιπρόσωπό του 

για να διαπραγματευτεί μαζί τους, αυτό θα το αντιλαμβανόταν 

πρώτα ο Καρατάσος που ήταν στρατοπεδευμένος με τους 

άντρες του στην Κουτίχα ή ο Λάζος Ραμαντάνης που ήταν 

στρατοπεδευμένος στη Σμίξη (Πλακένια Δραγασιά), κανείς 

όμως δεν θα διαπραγματευόταν μαζί του, απλά και μόνο θα 

τον υποδέχονταν με φιλοφρονήσεις και θα τον έστελναν με 

συνοδεία στη Νάουσα που θα βρισκόταν η προσωρινή 

κυβέρνηση και εκεί ο ίδιος ο Ζαφειράκης θα συνδιαλεγόταν 

μαζί του και θα του απαντούσε ότι δεν παραδίδεται η πόλη, 

συμφόνως πάντα με το πνεύμα της ελληνικής επανάστασης. 

Πρόταση του Στρατάρχη για παράδοση της πόλης. 

Πραγματικά, ξημερώνοντας, περίπου στις 9.00, σε 

κάποιον σκοπό από το στρατόπεδο του Καρατάσου 

εμφανίστηκε ένας άοπλος αγγελιοφόρος, χριστιανός στο 

θρήσκευμα, απεσταλμένος από το στρατάρχη και ζήτησε να δει 

τον αρχηγό. Αφού τον οδήγησαν στον Καρατάσο, του μετέφερε 

ότι ο στρατάρχης επιθυμεί να στείλει κάποιον έμπιστό του που 

θα συνομιλήσουν μαζί του, αλλά πριν το κάνει αυτό, θα πρέπει 

να έχει το λόγο της τιμής του αρχηγού ότι δεν θα κακοποιηθεί ο 

πρέσβης του και ότι θα του φερθούν φιλικά. Ο Καρατάσος του 
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απήντησε ότι το πρόσωπο του πρεσβευτή, οποιασδήποτε φυλής, 

θρησκείας και τάξης, είναι ιερό, ακόμη και αν ο ίδιος ο 

στρατάρχης θέλει να αναλάβει το ρόλο του πρεσβευτή ισχύουν 

τα ίδια, άρα μπορεί να στείλει όποιον ο ίδιος επιθυμεί ή και να 

έρθει ο ίδιος και να διαπραγματευτούν φιλικά. 

Μετά από δύο ώρες φάνηκε ο έμπιστος του 

στρατάρχη Ισούφ Μπέης62 τον οποίο υποδέχθηκε ο ίδιος ο 

Καρατάσος με πολλά χαμόγελα και φιλοφρονήσεις. Ο Ισούφ, 

μετά τις τυπικές ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, δήλωσε στον 

Καρατάσο το σκοπό της παρουσίας του εκεί με εντολή του ίδιου 

του στρατάρχη. Ο Καρατάσος του ανταπάντησε όσα είχαν από 

πριν συνεννοηθεί, κατά τη σύσκεψη των οπλαρχηγών. Εκείνος 

όμως δεν το έβαλε κάτω, πιεστικά προσπάθησε με κολακείες, με 

υποσχέσεις για πλούτη και δόξα να δελεάσει τον Καρατάσο και 

να τον πείσει να παραιτηθεί από την επανάσταση και να 

υπηρετήσει το Σουλτάνο. Ο Καρατάσος, αφού ατάραχος 

απέρριψε τις δελεαστικές προτάσεις του, διέταξε δέκα από τα 

καλύτερα παλληκάρια του να συνοδέψουν, με ασφάλεια, τον 

Ισούφ Μπέη στον άρχοντα της Νάουσας. 

Οι οπλίτες οδήγησαν τον Ισούφ Μπέη στο 

Διοικητήριο. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Γιαννάκης Καρατάσος, τον 

οδήγησε ο ίδιος σε ένα δωμάτιο υποδοχής και τον 

περιποιήθηκε. Εκείνος και πάλι δήλωσε στο Γιαννάκη 
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 Ισούφ Μπέης. Κάποιοι λένε ότι αυτός ήταν ο Γκαζή Ζαδέ Ισούφ Μπέης 
(δηλαδή απόγονος του Γκαζή Εβρενός), γιός του Αχμέτ Μπέη. Οι Ναουσαίοι 
πάντα έτρεφαν μεγάλη υπόληψη στους απογόνους του ιδρυτή της πόλης.  
Κάποιο άλλοι λένε ότι ήταν Κωνσταντινοπολίτης, κάποιοι άλλοι ότι ήταν 
Ιωαννίτης. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ήταν από παλαιά γνωστός του 
Ζαφειράκη. 



 - 166 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Καρατάσο το σκοπό της παρουσίας του εκεί, με εντολή του 

ίδιου του στρατάρχη, αλλά ο Γιαννάκης του απήντησε ότι δεν 

ήταν αυτός ο αρμόδιος για να διαπραγματευτεί μαζί του και 

ότι αργότερα θα έρθει ο άρχοντας με τον οποίο θα μπορέσει να 

διαπραγματευτεί και να του ανακοινώσει όσα ο ίδιος ο 

στρατάρχης του είπε. 

Πραγματικά, μετά από λίγο, ήρθε και ο Ζαφειράκης 

ακολουθούμενος από μία επιτροπή εμπίστων του και από 

άλλους είκοσι οπλίτες. Χαιρέτησε με φιλοφρόνηση τον ξένο και 

μετά το δεύτερο με τεμενά χαιρετισμό (όπως ήταν το έθιμο 

στους Οθωμανούς) και τη συνηθισμένη για την υγεία του 

ερώτηση, τον ρώτησε σε τι χρωστούσε την τιμή της επίσκεψής 

του. 

Ο Ισούφ απήντησε ότι είναι απεσταλμένος από τον 

ίδιο το στρατάρχη Αμπού Λουμπούτ για να μιλήσει 

εμπιστευτικώς με τον άρχοντα της πόλης που δεν είχε την τιμή 

να τον γνωρίζει ο ίδιος. Ο Ζαφειράκης του απήντησε ότι αυτός 

ο ίδιος είναι ο άρχοντας Ζαφειράκης τον οποίο ήρθε να 

συναντήσει, αλλά δεν έχει τίποτε το απόρρητο από τους άλλους 

και ότι οτιδήποτε είχε να του μεταφέρει, να το έλεγε μπροστά σε 

όλους. 

Ο Ισούφ Μπέης, αφού πήρε το λόγο είπε ότι η 

Αυτού Μεγαλειότητα, ο Σουλτάνος, ήταν πολύ οργισμένος, 

όταν άκουσε ότι επαναστάτησε η πόλη της Νάουσας, η πόλη 

που στο παρελθόν του ήταν τόσο πιστή και ότι ο ίδιος διέταξε 

τον στρατάρχη Αμπού Λουμπούτ να καταπνίξει την 

επανάσταση, τιμωρώντας πολύ αυστηρά τους απείθαρχους και 
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πρωταίτιους και να καταστρέψει ολοσχερώς την πόλη και τους 

πολίτες της. Ο στρατάρχης όμως ερχόταν να καταστείλει την 

επανάσταση με αγαθές προθέσεις, αλλά η παράτολμη επίθεση 

κατά της Βέροιας και οι μάχες στο Δοβρά μείωσαν τις αγαθές 

του προθέσεις. Σεβόμενος όμως τον άγιο και σεπτό ιδρυτή της 

πόλης Γκαζή Εβρενό και χωρίς να θέλει να καταστρέψει την 

πόλη που λεγόταν και «κήπος της βασιλομήτορος», τους 

προτείνει να αποδεχθούν τα παρακάτω: 

1. Να αφοπλιστούν όλοι οι πολίτες, να 
παραδοθούν στην ευσπλαχνία του Σουλτάνου και να 
δηλώσουν πίστη, υπακοή και υποταγή σε αυτόν. 

2. Να παραδοθούν στο στρατάρχη όσοι 
οπλαρχηγοί και οπλίτες ήλθαν από άλλες πόλεις και χωριά για 
βοήθειά τους, και 

3. Η αποδοχή των παραπάνω όρων να συνοδευτεί 

και από την παράδοση του άρχοντα της πόλης, της επιτροπής 

και τριάντα από τους πιο έγκριτους πολίτες της πόλης. 

Ο στρατάρχης, σε περίπτωση που αρνηθούν να 

αποδεχθούν τα παραπάνω, έχει τη δύναμη και την υπομονή να 

τιμωρήσει όσους επαναστάτησαν, συμφώνως με τη θέληση του 

Σουλτάνου. 

Αφού ακούστηκε η πρόταση και οι όροι του 

στρατάρχη, πήρε το λόγο ο Ζαφειράκης και χαμογελώντας 

ειρωνικά του απήντησε ότι ο πρώτος ο όρος μπορεί να γίνει 

αποδεκτός, αλλά κανείς τους δεν μπορεί να πάρει μία τέτοια 

απόφαση παρά μόνο να συγκληθεί ο λαός σε συνέλευση για να 

το αποφασίσει ο ίδιος. Θα καλέσει, λοιπόν, σε συνέλευση τους 

πολίτες για να αποφασίσουν, εάν αποδεχθούν ή όχι τις 

προτάσεις. Για το δεύτερο δε όρο είπε ότι οι οπλαρχηγοί και οι 

οπλίτες των γύρω χωριών και όσοι άλλοι ήλθαν από άλλες 
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πόλεις να βοηθήσουν την επανάσταση, δεν είναι ποντίκια για 

να πιαστούν στη φάκα και να τους παραδώσουν, αλλά είναι 

άντρες με τα όπλα στα χέρια και η δίψα της ελευθερίας τους 

έφερε στην πόλη και στον κοινό αγώνα. Για τον τρίτο όρο είπε 

ότι θεωρεί δύσκολη έως αδύνατη την αποδοχή του, γιατί ήταν 

και η αρχική αιτία της επανάστασης η αποστολή ομήρων. Η 

Νάουσα αρνήθηκε να στείλει ομήρους στο στρατάρχη, όπως 

αυτός διέταζε, και το ίδιο θα κάνει και τώρα, γιατί κανένας δε 

θέλει από μόνος του να βάλει τον εαυτό του και να κλειστεί σε 

φυλακές, αλλά είναι προτιμότερο να πεθάνει από σφαίρες 

αντίπαλου στρατιώτη, πολεμώντας για την ελευθερία του και 

την ελευθερία της πατρίδας του. 

Μετά από αυτά τα λόγια, έπεσε μεγάλη σιωπή. 

Διακόπτοντάς την ο Ζαφειράκης είπε στο Μπέη ότι πέρασε η 

ώρα (ήταν 5η μ.μ.) και δεν υπάρχει χρόνος να προσκληθούν οι 

πολίτες σε συνέλευση. Γι’ αυτό, εάν επιθυμεί, μπορεί να μείνει 

στην πόλη φιλοξενούμενός του μέχρι την άλλη ημέρα το πρωί 

που θα γίνει η συνέλευση και θα του δοθεί η οριστική απάντηση 

ή εάν επιθυμεί, να επιστρέψει στο στρατάρχη.  

Ο Ισούφ Μπέης, αφού σκέφτηκε την πρόταση του 

Ζαφειράκη, έστειλε έναν από τους ακολούθους του για να 

ενημερώσει το στρατάρχη ότι για εκείνη την νύχτα θα 

παρέμεινε στην πόλη και ότι την επομένη, μετά το μεσημέρι, θα 

επέστρεφε στο στρατόπεδο μεταφέροντας και την οριστική 

απόφαση των πολιτών. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από το 

Ζαφειράκη και όλη τη συνοδεία του, βγήκε περίπατο στο 

Κιόσκι. Εκεί, εκτός από τους φρουρούς που ήταν πάνω στους 

πύργους, δε συνάντησαν κανέναν άλλο. Επικρατούσε απόλυτη 
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ησυχία. Στη συνέχεια, πηγαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, ο 

Μπέης ξαφνιάστηκε, βλέποντας την αγορά να είναι ανοιχτή, οι 

τεχνίτες να εργάζονται κανονικά και ο κόσμος να 

συμπεριφέρεται σα να μη διέτρεχε κανένα κίνδυνο. Ήταν μία 

ήσυχη ημέρα σαν όλες τις άλλες. 

Το δείπνο που προσέφερε ο Ζαφειράκης στον Ισούφ 

Μπέη και στην επιτροπή της πόλης, καθόλου δεν έμοιαζε με 

συγκέντρωση αρχηγών επαναστατημένης πόλης με τον 

αντιπρόσωπο του αντίπαλου στρατοπέδου. Οι χαλαρές 

συζητήσεις, οι φιλοφρονήσεις και η ευθυμία ήταν τα κύρια 

χαρακτηριστικά του δείπνου, όπως, επίσης, και το γεγονός ότι 

δεν έγινε κατανάλωση κρασιού από όλους, αφού ο Μπέης 

απείχε από τη  χρήση αυτού του ποτού. Στο τέλος του δείπνου, 

ο Ισούφ Μπέης έθιξε και πάλι το θέμα της αμνηστίας, αλλά ο 

Ζαφειράκης τον διέκοψε λέγοντάς του ότι δεν ήταν η ώρα 

κατάλληλη για τέτοιου είδους συζητήσεις. Πριν όμως ο ίδιος 

αποχωρήσει για να κοιμηθεί και πάλι τους είπε ότι οποιαδήποτε 

και αν είναι η απόφαση των πολιτών την επόμενη μέρα, η 

πόρτα της αμνηστίας δεν κλείνει και ότι με χίλια ή και 

πεντακόσια πουγκιά ο στρατάρχης κλείνει τα μάτια του και 

αναχωρεί από την πόλη. Ο Ζαφειράκης τότε, χαμογελώντας, 

του είπε: «Ες αύριον τα σπουδαία» και τον οδήγησε στο 

δωμάτιό του. 

Από βραδύς ο Ζαφειράκης είχε διατάξει, για την 

επόμενη μέρα, να γίνει συνέλευση στο Διοικητήριο που θα 

συμμετείχαν οι πρόκριτοι από διάφορες συνοικίες και τα πιο 

επίλεκτα μέλη από κάθε συντεχνία. Συγκεντρώθηκαν περίπου 

150-160 άτομα και συζητούσαν μέσα στη μεγάλη αυλή του 
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διοικητηρίου.  Μετά από λίγο ο Ζαφειράκης με την Επιτροπή, 

τον Ισούφ Μπέη, το Γιαννάκη Καρατάσο και 50 οπλίτες 

έφτασαν και αυτοί εκεί. 

Παίρνοντας το λόγο ο Ζαφειράκης, ενημέρωσε, με 

κάθε λεπτομέρεια, τη συνέλευση για την εκστρατεία και την 

απόπειρα για την κατάληψη της Βέροιας, το αποτέλεσμά της, τα 

γεγονότα από τις διήμερες μάχες στο Δοβρά, καθώς, επίσης, και 

τις ελπίδες του ότι σύντομα θα επαναστατήσουν και άλλες 

Ελληνικές κοινότητες, περιμένοντας στρατιωτικές ενισχύσεις 

μαζί με το στρατηγό και ότι όλο το ελληνικό έθνος, σε στεριά 

και θάλασσα, βρίσκεται σε κατάσταση εξέγερσης. Ενημέρωσε, 

στη συνέχεια, ότι με την εξέλιξη των παραπάνω ο στρατός του 

στρατάρχη Αμπού Λουμπούτ θα τα βρει δύσκολα και δε θα 

μπορέσει να υποτάξει και να καταλάβει την πολύ καλά 

οχυρωμένη πόλη της Νάουσας. Αλλά, παρόλα αυτά, ο 

στρατάρχης εξακολουθεί να στέλνει απεσταλμένους, να βάζει 

όρους για παράδοση της πόλης και χορήγηση αμνηστίας στους 

κατοίκους της. Συνεχίζοντας τους παρουσίασε τους όρους που 

τους έβαζε ο στρατάρχης μέσω του απεσταλμένου του. Γέλια και 

φωνές αποδοκιμασίας από τους συγκεντρωμένους 

ακολούθησαν τους όρους και ο Ζαφειράκης τους προέτρεψε να 

διαλύσουν ήσυχα τη συνέλευση και να παραμείνουν μόνο 7-8 

από τους πιο εύπορους, πηγαίνοντας δε προς τον Ισούφ Μπέη 

του ανακοίνωσε την αρνητική απάντηση του λαού της 

Νάουσας στις προτάσεις του σχετικώς με την αποδοχή των 

όρων για την αμνήστευση.  

Ο Ισούφ Μπέης του επανέλαβε τη δεύτερη 

αντιπρόταση, δηλαδή ότι με χίλια ή και πεντακόσια ακόμη 
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πουγκιά ο στρατάρχης κλείνει τα μάτια του και φεύγει, χωρίς 

να δει καν την πόλη.  

Ο Ζαφειράκης, φωνάζοντας μαζί του τους 

παραπάνω 7-8 που ζήτησε να παραμείνουν και αφού διέταξε να 

αποφυλακιστούν δέκα από τους πιο εύπορους πολιτικούς του 

αντιπάλους που κρατούσε φυλακισμένους, όλους μαζί τους 

οδήγησε σε ένα απόκεντρο δωμάτιο του Διοικητηρίου και τους 

ανακοίνωσε ότι : «Η επανάσταση είναι πια γεγονός. Αν όμως 

δεν επαναστατήσουν και άλλες ελληνικές πόλεις, όπως είχαν 

συνεννοηθεί, για να διασπαστούν οι δυνάμεις του στρατάρχη 

και αν δε φτάσει εγκαίρως η αναμενόμενη βοήθεια, τότε η 

Νάουσα μοιραία θα έχει την τύχη της Χαλκιδικής». 

Έκπληκτοι όλοι άκουσαν το Ζαφειράκη να 

συνεχίζει: «Παρόλα αυτά η πόρτα της μεσολάβησης για 

αμνηστία δεν έχει κλείσει, ακόμη, οριστικά. Ο στρατάρχης 

μπορεί να πεισθεί για να στραφεί αλλού, αν του προσφέρουμε, 

όπως λέει ο εκπρόσωπός του, χίλια πουγκιά, με αυτά είναι 

ικανοποιημένος, αλλά επειδή τα χίλια είναι πολλά, ίσως να 

συμβιβαστεί και στα πεντακόσια. Τι λέτε για όλα αυτά 

συμπολίτες μου;» 

Όλοι κούνησαν το κεφάλι τους αρνητικά, παρουσία 

όμως και του Ισούφ Μπέη και με αλλεπάλληλες αντιπροτάσεις 

το ποσό έφτασε στα εκατό πουγκιά63, αλλά και πάλι αρνητική 

ήταν η ανταπόκριση. Τότε ο Ζαφειράκης είπε: «H χρηματική 
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 50.000 γρόσια. Ένα πουγκί :500 γρόσια. Το κάθε γρόσι είχε 40 παράδες. 
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μου περιουσία,64 αλλά και των φίλων μου, έχει εξαντληθεί. Από 

την αμνηστία εμείς μόνο θα ζημιωθούμε, γιατί μετά θα ζούμε 

σα φτωχοί, ενώ εσείς δε θα ξοδέψετε τίποτε, αν και ο καθένας 

από εσάς έχει πολύ περισσότερα από όσα ζητεί ο στρατάρχης 

για να σωθεί ολόκληρη η πόλη. Αν λοιπόν, θέλετε να σωθείτε, 

τότε πρέπει να υποστείτε τη μικρή αυτή χρηματική θυσία». 

Τότε ο πλουσιότερος από όλους Χατζηΐσβος, 

κουνώντας το κεφάλι του, είπε: «Δεν έχουμε, μας εξήντλησες, 

άρχοντά μας» και επειδή οι υπόλοιποι σιωπούσαν, δείχνοντας 

ότι συμφωνούσαν με το Χατζηΐσβο, ο Ζαφειράκης συμπλήρωσε 

: «Ορκίζομαι ότι έκανα το παν από ότι απαιτούσε η πατρίδα 

και είχα καθήκον απέναντι στο έθνος, αλλά εσείς σκεφθείτε 

καλά ότι πριν να δω τη σύζυγο και τα παιδιά μου 

κατακρεουργημένα, τα δικά σας νωρίτερα θα έχουν αυτή την 

τύχη, τα πλούτη σας, για τα οποία θυσιάζετε τους αγαπημένους, 

σας θα γίνουν λεία του Αμπού Λουμπούτ  και του στρατού του 
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 Ο Ζαφειράκης γνώριζε ότι η πολιτική δύναμη και η εξουσία του άρχοντα 
ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την οικονομική ευχέρεια και φοβόταν την 
επόμενη μέρα, μετά την αμνηστία, που αυτός και οι φίλοι του θα ζούσαν 
σα φτωχοί, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι δε θα ζημίωναν καθόλου. 
Παρόλα αυτά και αν ακόμη δεν υπήρχε τέτοιος φόβος από μέρους του, ο 
ισχυρισμός του ότι η περιουσία του είχε εξαντληθεί, ήταν ψευδής και εκ 
του πονηρού και αυτό αποδεικνύεται από το πλήρες κείμενο του 
καταλόγου δήμευσης περιουσιακών στοιχείων των Ναουσαίων 
επαναστατών υπέρ του τουρκικού δημοσίου που έγινε την 7

η
 Οκτωβρίου 

1822 (ιστορικά αρχεία Μακεδονίας «αρχείο Θεσσαλονίκης 1695-1912» 
σελίδα 466). Στον κατάλογο αυτό ο Ζαφειράκης εμφανίζεται πως το 
τουρκικό δημόσιο να του έχει δημεύσει ακίνητη περιουσία που 
αποτελούνταν από: Μία τετραώροφη υπερπολυτελή κατοικία (σαράϊ) μέσα 
στην πόλη, 1200 στρέμματα αγρών στην περιοχή Γκολεσιάνη (Λευκάδια), 7 
οικόπεδα με διάφορα κτίρια, 7 αχυρώνες και ένα Μύλο. 
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και τα πτώματά σας θα γίνουν τροφή των σκυλιών και των 

όρνεων. Αποχωρώ, σκεφτείτε και μετά από μισή ώρα, όταν 

επιστρέψω, μου λέτε την τελευταία σας απόφαση». 

Αφού είπε αυτά, βγήκε και κάθισε σκεφτικός και 

λυπημένος δίπλα στη βρύση του διοικητηρίου. Μετά από μισή 

ώρα επέστρεψε στους προκρίτους και τους ξαναρώτησε, αν 

έχουν κάποια άλλη σκέψη ή απόφαση. Αφού δεν πήρε καμία 

άλλη απάντηση, ο Ζαφειράκης τους είπε ότι η αμαρτία θα ήταν 

στο λαιμό τους65 και διέλυσε τη συνεδρίαση, αφήνοντας 

ελεύθερους έξι από τους κρατούμενους πολιτικούς του 

αντιπάλους, τους άλλους διέταξε να κλειστούν και πάλι στη 

φυλακή. 

Συνοφρυώθηκε ο Ισούφ Μπέης, όταν άκουσε από το 

Ζαφειράκη την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και σηκώθηκε 

για να φύγει. Αλλά ο Ζαφειράκης τον τράβηξε από το δεξί του 

χέρι και τον οδήγησε στο σπίτι του για να του κάνει το τραπέζι. 

Σε όλη τη διάρκεια του γεύματος ο Ζαφειράκης ήταν πολύ 

εύθυμος και τίποτε δεν έδειχνε να τον απασχολεί από τα πολλά 

προβλήματα που αναμένονταν. Κατά την 1 μ.μ. ο Ισούφ Μπέης 

αναχώρησε για το στρατόπεδο του στρατάρχη. Ο Ζαφειράκης 
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 Η άποψη ότι η πόλη δε σώθηκε εξαιτίας της φιλαργυρίας των πλουσίων 
από τους κατοίκους της, κακώς αγγίζει άλλους και απαλλάσσει, στην ουσία, 
τον πρώτο στην τάξη άρχοντα της πόλης Ζαφειράκη και τους φίλους του. Η 
νοσηρή άποψη ότι οι πριν από λίγο φυλακισμένοι πολιτικοί αντίπαλοι του 
Ζαφειράκη ήταν φιλοχρήματοι και αδιαφορούσαν για τη σωτηρία της 
πόλης δεν ευσταθεί, γιατί η ομοψυχία εξέλειψε, όταν ο Ζαφειράκης 
ξανάκλεισε στις φυλακές τους αντιπάλους του και όταν ο ίδιος δήλωνε 
ψευδώς ότι ο ίδιος και οι φίλοι του δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν 
το στρατάρχη και αυτά θα πρέπει να τα βάλουν οι άλλοι. 
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τον συνόδεψε μέχρι το Μοναχό Πλάτανο και εκεί διέταξε να 

τον συνοδεύσουν μέχρι την Κουτίχα άλλοι δεκαπέντε άντρες, 

δίνοντάς τους και την εντολή να ειδοποιήσουν τον Καρατάσο 

και το Γάτσο να ανέβουν στη Νάουσα. 

Σχέδιο άμυνας της πόλης και οργάνωσή του. 

Αφού ήλθαν στην πόλη ο Καρατάσος και ο Γάτσος, 

ο Ζαφειράκης τους διηγήθηκε τα όσα έγιναν στη συνέλευση των 

πολιτών και τέλος τους ανακοίνωσε το αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων. Άμεσα αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να είναι 

πανέτοιμοι για την επόμενη ημέρα που πιθανόν ο στρατάρχης 

θα έκανε επίδειξη της δύναμής του επιτιθέμενος στην 

επαναστατημένη πόλη της Νάουσας. Έτσι ομοφώνως 

αποφάσισαν: α) ο Τάσος Καρατάσος μαζί με το Φίλιππο 

Ζαφειράκη θα κρατούσαν και θα υπεράσπιζαν την Κουτίχα, 

τον Παλιοκαλιά και τα χαμηλά μέρη της Σμίξης, 

προλαμβάνοντας και άλλες πιθανές θέσεις, από τις οποίες ο 

εχθρός θα μπορούσε να περάσει και να καταλάβει την 

Πλακένια Δραγασιά. β) ο Δημήτρης Καραμήτσιος, μαζί με τον 

Αργύρη Καραμπατάκη και τον Τσερνοπέτρη να καταλάβουν 

τις πλαγιές γύρω από το λόφο της Γάστρας, από τις πηγές των 

Εισβορίων (Ισβόρια) μέχρι την Καραγίδα (Καραΐδα). γ) ο 

Δημήτρης Καρατάσος με δύο Σιουγκαραίους να 

προκαταλάβουν την Πλακένια Δραγασιά και το κοίλωμα του 

Ντότση Λάκκου. δ) ο Δημήτρης Σιούγκαρα(η)ς και ο αδελφός 

του Κωνσταντίνος διατάχθηκαν να καταλάβουν την περιοχή 

μεταξύ της Γάστρας και της πλαγιάς του Προδρόμου δηλαδή 

την περιοχή που διασχίζει το ρυάκι των πηγών της Καραγίδας. 

ε) ο Μιχαήλ Κούντσες με το Δεληγιάννη Πιτσιάβα και κάποιους 
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άλλους να καταλάβουν τα υψώματα της Ρουδίνας (Ρουντίνα), 

την κοιλάδα του Γύμνοβου και τα βορείως του ρυακιού 

υψώματα. στ) ο Γάτσος τις θέσεις που και από πριν είχε, αλλά 

πιο κοντά στην πόλη, για να είναι έτοιμος για άμεση βοήθεια, 

δηλαδή τους αχυρώνες, το μοναστήρι του Προδρόμου, το 

Κουκούλι και άλλα στρατηγικά σημεία. ζ) ο Λάζος Ραμαντάνης 

με τον αδελφό του Θωμά να καταλάβει την ανατολική πλαγιά 

του λόφου του Σπηλαίου, τη Βεροιώτικη βρύση μέχρι τις πύλες, 

τη γέφυρα των Μπατανιών και τη γέφυρα του Κιοσκιού. η) ο 

Ζαφειράκης με το Γιαννάκη Καρατάσο να φρουρούν τους 

πύργους (Κούλας) και ιδιαιτέρως τον πύργο του Ζαφειράκη66 

και μέσα στην πόλη. θ) οι θέσεις της Κλεισούρας, της Μπλάνας 

και του Αγίου Νικολάου δεν είχαν ανάγκη κατάληψης, αφού η 

πρώτη καλυπτόταν από το Γάτσο, η δεύτερη θεωρούνταν 

περιττή και φρουρούνταν μόνο από αυτούς που φρουρούσαν 

και μέσα στην πόλη, η δε τρίτη φρουρούνταν από Σελιώτες και 

Σκοτινιώτες. Παρόλα αυτά όμως στάλθηκαν λίγοι οπλίτες 

μεταξύ της πόλης και του Αγίου Νικολάου για να φρουρούν τη 

θέση Γεράνια Πέτρα και την απέναντι όχθη. Έτσι, λοιπόν, 

δόθηκαν και οι τελευταίες διαταγές για την άμυνα της πόλης 

και αμέσως ξεκίνησε ο καθένας για το μέρος που ορίσθηκε. 

Την επομένη ημέρα διαδόθηκε η χαρμόσυνη είδηση 

ότι ο Καπετάν Διαμαντής, ο αετός του Ολύμπου, ήρθε με 250 

οπλίτες και οι πρόσκοποί του ζητούσαν άδεια εισόδου στην 
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 Κάποιοι λένε ότι αυτός βρισκόταν δίπλα στους Στουμπάνους, εκεί που 
ήταν το εργοστάσιο Γκούτα Καράτζια & Σια πιθανά μπερδεύοντάς τον με 
τον Παλαιόπυργο. Το πιο πιθανό όμως είναι να βρισκόταν στο ύψωμα που 
βρίσκεται νοτιοδυτικώς της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, εκεί που ήταν 
το Τουρκικό νεκροταφείο. 
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πόλη από την πύλη Γκουσιόγλαβος67. Ο Ζαφειράκης τους 

υποδέχθηκε, συνοδευόμενος από τον Γιαννάκη Καρατάσο. 

Αφού αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν, όπως συνηθιζόταν πήγαν 

στο σπίτι του Ζαφειράκη. Οι ελπίδες των Ναουσαίων ήδη είχαν 

αναπτερωθεί με την εμφάνιση αυτής της ομάδας του καπετάν 

Διαμαντή.  

Ο Ζαφειράκης συνοπτικώς διηγήθηκε στο Διαμαντή 

όλα όσα συνέβηκαν μέχρι και εκείνη την ημέρα και ότι 

σκέφτονται να κάνουν για την άμυνα της πόλης και εκείνος 

συμφώνησε ότι όλα έγιναν σωστά. Στη συνέχεια 

δικαιολογήθηκε για το ότι άργησε να έρθει στην 

επαναστατημένη πόλη, επειδή περίμενε την εμφάνιση του 

στρατηγού Γρηγόρη Σάλα. Όταν όμως έμαθε για την επίθεση 

των Ναουσαίων με σκοπό την κατάληψη της Βέροιας, ξεκίνησε 

για να φτάσει, αλλά διάφορα άλλα περιστατικά τον 

καθυστέρησαν, όπως το ότι έπρεπε να έρθει από ορεινά 

μονοπάτια, αφού έβρισκε όλους τους άλλους δρόμους και 

διαβάσεις κλειστά, γιατί είχαν καταληφθεί από Κονιάρους.  
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 Γκουσιόγκλαβος : Θέση προς τα νοτιοδυτικά της πόλης, απέναντι του 
πρώην νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας. Δρόμος που οδηγεί προς 
Αρκουδοχώρι, Σκοτίνα, Λαζαράσκα. 
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Έναρξη εχθροπραξιών από τους ανατολικούς λόφους της 
Νάουσας. 

ην ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, μέσα 

στην πόλη της Νάουσας, δύο ισχυρά 

στρατιωτικά σώματα προχωρούσαν κατά της 

πόλης και προσπαθούσαν να περάσουν από τη θέση της 

Κουτίχας. Τετρακόσιοι περίπου Τούρκοι ιππείς αστραπιαίως 

κατάφεραν καλπάζοντας να περάσουν τις γραμμές του 

Καρατάσου και προχωρούσαν την ανηφόρα προς τη 

Βεροιώτικη βρύση. Εκεί εκατό περίπου Ναουσαίοι επαναστάτες, 

με αρχηγούς τους Λάζο και Θωμά Ραμαντάνη, την τελευταία 

στιγμή, κατάφεραν να καταστρέψουν τη γέφυρα που ένωνε τις 

δύο όχθες του ρυακιού και άρχισαν να πυροβολούν και από τις 

δύο όχθες κατά των τούρκων ιππέων. Οι Τούρκοι βρέθηκαν σε 

δυσχερέστατη θέση, αφού, πλέον, δε μπορούσαν να συνεχίσουν 

την πορεία τους προς την πόλη και αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν, αποδεκατισμένοι από τις πολύ εύστοχες βολές 

των έμπειρων Ναουσαίων οπλιτών. 

Το πεζικό που ακολουθούσε πίσω από τους 

τετρακόσιους αυτούς ιππείς που αρχικά κατάφεραν να 

περάσουν τις γραμμές των επαναστατών, αποκρούστηκε 

εύκολα από τον Καρατάσο και μετά από πολύωρες 

εχθροπραξίες υποχώρησαν στο στρατόπεδό τους με μεγάλες 

απώλειες. Αν και σε κάποια στιγμή οι άνδρες του Καρατάσου 

βρέθηκαν μεταξύ δύο πυρών, από το πεζικό που προσπαθούσε 

να περάσει τις γραμμές και από το ιππικό που υποχωρούσε, 

τελικώς κατάφεραν μια περιφανή νίκη, γιατί ο Θωμάς 

Ραμαντάνης που ακολουθούσε το τουρκικό ιππικό που 

Τ 
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υποχωρούσε, κατάφερε να τους διασκορπίσει και αυτοί μη 

γνωρίζοντας προς τα πού να πάνε, περιπλανιόνταν 

πυροβολούμενοι, συνεχώς, μέχρι και τις 9 το βράδυ. 

Τα ίδια αποτελέσματα είχε και η επίθεση των 

Τούρκων που έγινε την επόμενη μέρα. Αλλά το ιππικό τους, 

που είχε ενισχυθεί, κατάφερε να προελάσει παράλληλα από το 

λόφο της Σμίξης, του Κοπανού και του Αγίου Νικολάου και στη 

συνέχεια έφτασε στη γέφυρα του Τσιφλικιού που και αυτήν, 

όπως και της Βεροιώτικης, τη βρήκαν κατεστραμμένη. Αφού δε 

μπορούσαν να περάσουν από πουθενά και αφού δέχονταν 

ασταμάτητους πυροβολισμούς από τους επαναστάτες που είχαν 

καταλάβει τις απότομες όχθες, αναγκάστηκαν και πάλι να 

επιστρέψουν στο στρατόπεδό τους, μη βρίσκοντας άλλη έξοδο 

διαφυγής. Εξαιτίας, λοιπόν, της πολύ σωστής απόφασης να 

προκαταλάβουν οι Ναουσαίοι όλες αυτές τις επίκαιρες θέσεις 

και σε συνδυασμό με την πολύ καλή ευστοχία των βολών τους, 

κατάφεραν να αποκρούσουν τις επιθέσεις και να διατηρήσουν 

τις θέσεις τους χωρίς καμία απώλεια, ενώ οι Τούρκοι μετρούσαν 

πολλούς νεκρούς και τραυματίες. 

Ο Κεχαγιά Μπέης ενίσχυσε τα δύο σώματα στρατού 

που διέθετε και με τρίτο σώμα και αφού άφησε ένα μικρό τμήμα 

του στρατού του απέναντι από την Κουτίχα και τη Σμίξη για 

αντιπερισπασμό, ακολούθησε ο ίδιος με τον υπόλοιπο στρατό 

του την παράλληλη διαδρομή που είχε ακολουθήσει το ιππικό, 

την προηγούμενη μέρα, προς τη γέφυρα του Τσιφλικιού.  Ο 

Δημήτρης Καραμήτσιος βλέποντας το μέγεθος της δύναμης του 

εχθρού, κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να διατηρήσει τις θέσεις 

του, αλλά επίσης κατάλαβε ότι οι εχθροί θα κατευθύνονταν 
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προς την Πλακένια Δραγασιά ή την Καραΐδα. Έστειλε, λοιπόν, 

εκεί τον Αργύρη Καραμπατάκη μαζί με τους περισσότερους 

οπλίτες που διέθετε για να ενισχύσουν τους Ναουσαίους που 

φρουρούσαν εκείνες τις τοποθεσίες, ο ίδιος έμεινε εκεί για να 

απασχολήσει τον εχθρό, κρατώντας μαζί του και 150 οπλίτες, 

διατάζοντάς τους να μη λυπούνται τα φυσίγγια και να 

κατακεραυνώνουν τους επιτιθέμενους. 

Ο Κεχαγιά Μπέης κατάλαβε αμέσως την αδυναμία 

αυτών που έμειναν να φρουρούν στις όχθες του ρυακιού, 

διέταξε να προελάσει ο στρατός του μέσα από ένα καταιγισμό 

πυροβολισμών που γινόταν και από τις δύο πλευρές των 

αντιμαχόμενων. Τελικώς κατάφερε και έφτασε μέχρι το σημείο 

που αρχίζει το κοίλωμα του Ντότση Λάκου και κάποιο σώμα 

του αποχωρίσθηκε από τους υπόλοιπους, όταν πέρασαν το 

ρυάκι και παρακάμπτοντας τη Γάστρα έφτασαν στην περιοχή 

των Ισβορίων. Εκεί βρισκόταν ο Καραμήτρος με ογδόντα 

οπλίτες και αμέσως επιτέθηκε στους άντρες του Κεχαγιά-μπέη 

αλλά επειδή οι εχθροί ήταν πολύ περισσότεροι, μετά από λίγο 

κατάφεραν να τους περικυκλώσουν. Οι επαναστάτες με τον 

Καραμήτρο αντιστέκονταν, κρατώντας τη θέση τους, αλλά όταν 

τους τελείωσαν τα πυρομαχικά, επιτέθηκαν με τα γιαταγάνια 

τους και μόλις πενήντα από αυτούς κατάφεραν να διασωθούν. 

Ο εχθρός που καταλάβαινε προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να 

οδηγηθεί από τους πυροβολισμούς και τις θέσεις των 

επαναστατών, επιτάχυνε την πορεία του και χωρίς να βρει άλλη 

αντίσταση έφτασε στην Πλακένια Δραγασιά και εκεί τους 

υποδέχθηκαν με πυκνούς πυροβολισμούς οι ταμπουρωμένοι 

επαναστάτες. 
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Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να διασπάσουν τις 

γραμμές των αμυνομένων με επιθέσεις που κράτησαν μέχρι και 

την 4η μ.μ., αλλά αφού δεν το κατόρθωσαν, άλλαξαν πορεία και 

κατευθύνθηκαν προς την Καραγίδα. Και εκεί όμως 

αποκρούσθηκαν από τους Σιουγκαραίους και τους άνδρες τους. 

Κουρασμένοι και νηστικοί δε μπόρεσαν να συνεχίσουν την 

επίθεσή τους και υποχώρησαν με μεγάλες απώλειες στο 

πλάτωμα, δίπλα από το ρυάκι. Ο Κεχαγιά-μπέης, αφού 

διανυκτέρευσε εκεί, διέταξε τους στρατιώτες του με ξύλα από τα 

διπλανά πλατάνια να κατασκευάσουν γρήγορα μια σταθερή 

γέφυρα που θα του χρησίμευε για τη διάβαση από εκείνο το 

μέρος του ιππικού και του πυροβολικού του. 

Δολοφονία αγγελιοφόρου που έφερνε αμνηστία από την 
Κωνσταντινούπολη. 

Η Κυριακή του Ακάθιστου είναι πολύ σημαντική 

για την ιστορία της Νάουσας, γιατί από το πρωί ο 

αυτοκρατορικός στρατός του Κεχαγιά Μπέη ενισχύθηκε και με 

άλλο ισχυρό σώμα από ιππείς και επιτέθηκε δυναμικά στις 

θέσεις που φρουρούσαν οι επαναστάτες στις περιοχές Κουτίχα, 

Πλακένια Δραγασιά και Καραΐδα. Οι Ναουσαίοι αγωνιστές, 

ακούγοντας τους έντονους πυροβολισμούς βγήκαν στο Κιόσκι, 

στον Παπαράντο, στο Μοναχό Πλάτανο και στη Παληοσώτηρα 

για να παρακολουθούν από εκεί τα όσα γίνονταν πιο κάτω, 

όταν ξαφνικά, κατά την 9η το πρωί, οι πυροβολισμοί 

σταμάτησαν στην Κουτίχα και μετά από μισή ώρα στην 

Πλακένια Δραγασιά και στην Καραΐδα. 

Και ενώ απορούσαν όλοι, γιατί ξαφνικά έπαψαν οι 

πυροβολισμοί, κάποιος που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές 
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της Νάουσας και είχε φύγει από την πόλη, ονομαζόμενος 

Αναστάσιος Τζίντζιος, φάνηκε στο δρόμο της Παναγιωπούλας 

μαζί με έναν Τούρκο και πίσω τους οι δύο ακόλουθοι του 

Τούρκου. Ο Τζίντζιος φώναζε δυνατά: «Σωθήκαμε, γλυτώσαμε» 

και ο Τούρκος με όλη του τη δύναμη φώναζε: «Σελιαμέτ, αφ 

βεριλντί, αφ γκετιριόρουμ - selamet af oldu, ben af getirmek»68 

και κουνούσε ψηλά, με το δεξί του χέρι, ένα χαρτί. 

Και ενώ ο καθένας προσπαθούσε να καταλάβει τι 

σήμαινε αυτό, εκείνοι ανέβηκαν τη μικρή ανηφόρα και 

έφτασαν στο Μύλο του Κυρλομπάνη69. Μόλις έστριψαν 

αριστερά προς το Κιόσκι, φίλοι και συγγενείς του Αναστάσιου 

Τζίντζιου και κάποιοι άλλοι περίεργοι πήγαιναν να τον 

υποδεχθούν, όταν ξαφνικά, από το πλήθος που ήταν στη γωνία 

του Κιοσκιού, κάποιος πυροβόλησε και πέτυχε στο μέτωπο τον 

τούρκο που ακολουθούσε τον Τζίντζιο, ρίχνοντάς τον νεκρό 

από το άλογό του. 

Ο Τζίντζιος, αμέσως, πήδηξε κάτω από το άλογό του 

και με φρίκη είδε το νεκρό τούρκο. Οι ακόλουθοι του Τούρκου 

μόλις είδαν την άνανδρη αυτή δολοφονία, αμέσως τράπηκαν 

σε φυγή προς το στρατόπεδό τους, πριν προλάβει κάποιος να 

τους σταματήσει για να μάθει, τουλάχιστον, τι έγινε ή τι σκοπό 

είχε η παρουσία τους στην πόλη. 

Ο Αναστάσιος Τζίντζιος έμεινε γονατιστός μπροστά 

από το πτώμα και παρ’ όλες τις προτροπές των φίλων του δε 

σηκωνόταν και ήταν σα χαμένος στις σκέψεις του. Φοβόταν από 
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 «Σωτηρία, δόθηκε συγχώρεση, φέρνω αμνηστία». 
69

 Σήμερα το εργοστάσιο Λόγγου-Τουρμπάλη, Πανεπιστημιακή σχολή.  



 - 182 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

την απώλεια του τούρκου αξιωματούχου και την οργή του 

Ζαφειράκη και των φίλων του για το ότι είχε αποδράσει. Η 

φωνή του Ζαφειράκη ήταν που τον έφερε στην 

πραγματικότητα. Ο Ζαφειράκης, περνώντας μέσα από το 

μαζεμένο πλήθος, πλησίασε το πτώμα, πήρε από τα χέρια του 

νεκρού το τσαλακωμένο χαρτί που κρατούσε και είπε στον 

Τζίντζιο : «Μη φοβάσαι, ακολούθησέ με» και κατευθύνθηκε 

προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. 

Από τον Τζίντζιο ο Ζαφειράκης έμαθε ότι ο 

δολοφονημένος ήταν ο νέος Βοεβόδας της πόλης, σε 

αντικατάσταση του προηγούμενου που είχε δολοφονηθεί, και 

ότι το χαρτί, που είχε στα χέρια του, ήταν το έγγραφο της 

αμνηστίας που δινόταν στους Ναουσαίους από το μεγάλο 

Βεζύρη. Για την ασφάλεια του Τζίντζιου ο Ζαφειράκης τον 

διέταξε να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί, με τη συνοδεία του 

έμπιστού του Κώστα Μισυρλή τον οποίο διέταξε να φρουρεί το 

σπίτι του. Στη συνέχεια, διέταξε να καταζητηθεί και να βρεθεί ο 

δολοφόνος. Όλοι οι έμπιστοί του και ειδικά ο Γιαννάκης 

Καρατάσος κινήθηκαν μέσα στο πλήθος, ρωτώντας και 

ανακρίνοντας όλους όσους ήταν εκεί, κανείς όμως δε θέλησε να 

φανερώσει το δολοφόνο. 

Μετά από αρκετή ώρα επαναλήφθηκαν οι 

εχθροπραξίες στα παραπάνω τρία σημεία, όπως και πριν αυτήν 

την ξαφνική ανακωχή. Στην Κουτίχα και στην Πλακένια 

Δραγασιά οι επαναστατημένοι Ναουσαίοι κρατούσαν 

ακλόνητοι τις θέσεις τους, παρά τις επανειλημμένες και 

λυσσαλέες επιθέσεις του Τουρκικού στρατού, αλλά το σώμα των 

Τούρκων που είχε περάσει στην Καραΐδα, που βρίσκεται 
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ανάμεσα από τη Γάστρα και της πλαγιάς του Προδρόμου, 

κατάφερε και πέρασε από τους φρουρούς που κρατούσαν το 

εκεί πέρασμα και ανέβαιναν προς την πλαγιά του Προδρόμου, 

φανερώνοντας ότι κατευθύνονταν πίσω από αυτήν. Οι 

Σιουγκαραίοι που πρόσεξαν την κίνηση αυτή των Τούρκων και 

γνωρίζοντας ότι οι δυνάμεις που φρουρούσαν την περιοχή του 

Γύμνοβου ήταν ανεπαρκείς, έστειλαν αμέσως ένα τμήμα από 

τους οπλίτες τους για να τους βοηθήσουν. Μόλις όμως 

απομακρύνθηκε αυτό το τμήμα οπλιτών, ξαναγύρισαν πίσω οι 

Τούρκοι και επιτέθηκαν στους λίγους που έμειναν να φρουρούν 

εκεί στην Καραΐδα. Η αντίσταση των επαναστατών, αν και 

δυνατή, τελικώς κάμφθηκε και οι άνδρες διασπάστηκαν, άλλοι 

κατευθυνόμενοι προς την Πλακένια Δραγασιά και άλλοι προς 

το Γύμνοβο. 

Ο Τουρκικός στρατός, που έμεινε κυρίαρχος στο 

πεδίο της μάχης, πήγε να καταδιώξει με το ιππικό του όσους 

επαναστάτες κατευθύνονταν προς το Γύμνοβο. Αλλά το έδαφος 

στο σημείο εκείνο εμπόδιζε την ανάπτυξη του ιππικού και έτσι 

όταν αυτό είχε φτάσει στο Γύμνοβο, οι επαναστάτες ήταν ήδη 

οχυρωμένοι εκεί και τους περίμεναν. Χωρίς να δοθεί καμία 

μάχη, το ιππικό επέστρεψε στην Καραΐδα την ώρα που έδυε ο 

ήλιος. Με τη δύση ο Κεχαγιά-Μπέης διέταξε υποχώρηση και 

την επομένη ημέρα ολόκληρος ο στρατός οδηγήθηκε στο γενικό 

στρατόπεδο στη Ροδιά, όπου και έγινε γενική στρατιωτική 

επιθεώρηση. Οι επαναστατημένοι Ναουσαίοι βρήκαν ευκαιρία 

να ξεκουραστούν και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για 

τρεις συνεχόμενες ημέρες. 
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Πολεμικό συμβούλιο του Στρατάρχη και σειρά επιθέσεων 
στην πόλη. 

Τις περισσότερες ώρες εκείνης την νύχτας τις 

πέρασαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι σε συσκέψεις και πολεμικά 

συμβούλια στη σκηνή του Στρατάρχη. Αυτός ήταν οργισμένος, 

γιατί δε μπορούσε να δεχθεί, πως τόσο λίγοι επαναστάτες 

αντιστέκονταν στις επιθέσεις του τόσο ισχυρού και 

εμπειροπόλεμου στρατεύματός του. Μετά από πολύωρες 

συσκέψεις αποφασίσθηκε να επιτεθούν και πάλι στην πόλη από 

τέσσερα σημεία, έτσι ώστε να διασπάσουν και να σκορπίσουν 

τα σώματα των Ναουσαίων που φρουρούσαν την πόλη σε 

τοποθεσίες έξω από αυτήν και στη συνέχεια να έχουν μόνο να 

πολιορκήσουν την οχυρωμένη πόλη. Η διάταξη των τουρκικών 

δυνάμεων που αποφασίσθηκε ήταν: 

Ο Μουσταφά-Μπέης ο Μελενοίκιος, με ένα ισχυρό 

σώμα πεζικού και ιππικού, να παρακάμψει μέσα από την 

περιοχή της Ρουντίνας και να καταλάβει τη θέση Κουκούλι και 

Αχυρώνες που τις κρατούσε ο Γάτσος. Στην συνέχεια να 

κατευθυνθεί προς τα Τρία Πλατάνια και από εκεί στην πόλη, 

από την πλευρά του νεκροταφείου Αγίου Αθανασίου70. 

Ο Κεχαγιά-Μπέης με τα σώματα που διέθετε και 

ενισχυόμενος με τηλεβόλα να καταλάβει τη Γάστρα και τα γύρω 

μέρη, που είχε καταλάβει και κατά τις προηγούμενες 

συμπλοκές, να διασπάσει και να διασκορπίσει όσους 
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 Βρίσκεται πολύ κοντά στα ΒΑ της πόλης. Την εποχή εκείνη ήταν 
νεκροταφείο των ενοριών της Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου 
Μηνά, ενώ σήμερα είναι ολόκληρης της πόλης. 
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Ναουσαίους φρουρούσαν την Πλακένια Δραγασιά και το 

Γύμνοβο και έτσι μέσα από αυτές τις δύο διαδρομές να φτάσει 

μέχρι τις πύλες του Αγίου Γεωργίου και του Κιοσκιού. 

Ταυτοχρόνως το πυροβολικό του να βομβαρδίζει την πόλη από 

τη Γάστρα που έχει καλή οπτική επαφή. 

Ο Ταήρ-Μπέης, με ένα ισχυρό, επίσης, σώμα 

πεζικού να περάσει μέσα από το Μισοδένδρι71 ή κάτω Σμίξη, να 

ανέβει το δεξιά λόφο «ράχη του Τασιώνα» ή «Μίνου» και μέσα 

από το Γαλατσιάνο72 να καταλάβει τις γύρω από το «Μοναχό 

Πλάτανο» θέσεις που ενίσχυαν την άμυνα στις πύλες του 

Κιοσκιού και της Γέφυρας. 

 

Εικόνα 22 - Αμυντικά Ταμπούρια 

                                                           
71

 Θέση Ανατολικά των Ισβορίων και δίπλα στον λάκκο της Σμίξης. 
72

 Η περιοχή στα αριστερά της Βεροιώτικης Γέφυρας. 



 - 186 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Τέλος, ο ίδιος ο Στρατάρχης ανέλαβε να διευθύνει 

το στρατό που θα προσπαθούσε να διασπάσει και να 

διασκορπίσει, τρέποντάς τους σε φυγή, τους επαναστάτες που 

κρατούσαν την άμυνα στην Κουτίχα και στην Παλιοκαλιά, 

κάτω από τις διαταγές του Καρατάσου.  

Όλες αυτές οι πραγματικά εξαιρετικής 

σπουδαιότητας σχεδιασμένες επιθέσεις και προελάσεις του 

τουρκικού στρατού, αν και μελετήθηκαν και εκτελέσθηκαν με 

ακρίβεια, κανένα σημαντικό αποτέλεσμα δεν έφεραν και ο 

στρατάρχης βρέθηκε και πάλι στην ίδια απελπισμένη θέση. 

Ο Μουσταφά-Μπέης, με το σώμα που διοικούσε, 

έχοντας μαζί του και οδηγούς από το χωριό Άνω Κοπανός73, 

μόλις το μεσημέρι κατάφερε και πέρασε ανατολικώς από το 

χωριό Γκουλισιάνη74 και αφού παρέκαμψε τη Ρουντίνα, 

ξεκίνησε για τους Αχυρώνες, πηγαίνοντας παράλληλα με το 

ρυάκι του Γύμνοβου και γρήγορα έφτασε στο μέρος που ήθελε. 

Ο Γάτσος, από την κορυφή του Κουκουλιού, έβλεπε τις κινήσεις 

του Μουσταφά-Μέη και κατάλαβε ότι ερχόταν προς το μέρος 

του. Διέταξε τον αδελφό του Πέτρο και τους οπλίτες του να 

πάνε και να οχυρωθούν στη διασταύρωση των δρόμων για το 

Κουκούλι και το μοναστήρι του Προδρόμου και να 

υποχωρήσουν, όταν ο Μουσταφά-Μπέης τους καταδιώξει δίπλα 

από το λάκκο του Σιαμάγκου. Έτσι κατάφεραν και έβαλαν τον 

εχθρό ανάμεσα σε δυο πυρά. Ο Μουσταφά-Μπέης δεχόταν 

ομοβροντίες πυροβολισμών από όλες της πλευρές. Βλέποντας 

τις απώλειες, που είχε, τον πανικό των στρατιωτών του και το 

                                                           
73

 Σημερινός Κοπανός. 
74

 Σημερινά Λευκάδια. 
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ότι δεν γνώριζε που ακριβώς βρίσκονταν, διέταξε υποχώρηση. 

Όπως συμβαίνει όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, η αταξία και ο 

πανικός προκάλεσαν μεγαλύτερη ζημία στο στρατό του. Αφού 

κατέβηκε από το άλογό του, εγκαταλείποντάς το κατέβηκε το 

φαράγγι στο οποίο τρέχει το ρυάκι. Διστάζοντας να 

προχωρήσει προς τα επάνω, ακολούθησε το ρεύμα του ρυακιού 

και μετά από λίγο βρέθηκε μπροστά στον Κούντση και τους 

οπλίτες του. Απελπίσθηκε, αλλά η απελπισία, πολλές φορές, 

γεννά ηρωϊσμό. Ο Μουσταφά-Μπέης, πάνω στην απελπισία 

του, επιτέθηκε αστραπιαίως στους άντρες του Κούντση. Αυτός, 

στη συνέχεια, χώρισε τους άνδρες του σε δύο τμήματα και 

άφησε το σώμα των Τούρκων να περάσει ανάμεσα από αυτά. 

Έτσι, μεταξύ πυροβολισμών από αμυνόμενους και 

επιτιθέμενους έφτασε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

(κάτω Άγιος Νικόλας - Παρεκκλήσι) που εκεί είχε οχυρωθεί ο 

Δεληγιάννης με τριάντα άντρες του και ενώ προσπαθούσε να 

καταλάβει τις θέσεις του Δεληγιάννη, οι άντρες του Κούντση 

τον πυροβολούσαν από τις δύο πλευρές. Παρόλα αυτά το 

οχύρωμα του Αγίου Νικόλα έπεσε και όσοι ήταν κλεισμένοι 

μέσα σε αυτό, σφάχθηκαν από τους άνδρες του Μουσταφά-

Μπέη. Παρακολουθώντας τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ο 

Κούντσης τότε φώναξε: «τα γιαταγάνια, παιδιά» και όρμησαν 

κατά των Τούρκων. Η μάχη που ακολούθησε σώμα με σώμα και 

μεταξύ πυροβολισμών ήταν σύντομη, αλλά, τελικώς ο στρατός 

των Τούρκων διασπάστηκε και ο Δεληγιάννης με μόλις άλλους 

ένδεκα από τους άντρες του σώθηκαν και ενώθηκαν με τη 

δύναμη του Κούντση. 

Ο Μουσταφά-Μπέης συνεχώς υποχωρούσε, 

αγνοώντας προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να προχωρήσει. 
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Δοκιμάζοντας να πάει προς το λάκκο του «Ντότση», τον 

αντιλήφθηκε ο Πιτσιάβας που με ομοβροντία πυροβολισμών 

τον ανάγκασε να υποχωρήσει προς το μέρος της Καραΐδας, 

όπου και διανυκτέρευσε.  

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις απώλειες του 

Τουρκικού στρατού, από την πλευρά όμως των επαναστατών 

σκοτώθηκαν περίπου πενήντα επτά άνδρες. 

Περισσότερο τυχερός στάθηκε ο Ταήρ-Μπέης που 

ήταν και πιο έμπειρος από τον Μουσταφά-Μπέη. Αυτός 

ακολούθησε το δρόμο, συμφώνως με τις οδηγίες που του 

έδωσαν, και χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα έφτασε στην 

περιοχή του «Γαλατσιάνου». Αλλά ενώ διερχόταν από το ρέμα 

του Σπηλαίου (Βεροιώτικη βρύση ή σκέτο Βεροιώτικη), δέχθηκε 

επίθεση από επαναστάτες που τελικώς κατάφερε και τους 

διασκόρπισε. Βγαίνοντας στο δρόμο και αφού προχώρησε λίγο, 

σταμάτησε διστάζοντας να προχωρήσει άλλο, όταν είδε τους 

βράχους που υψώνονταν και από τις δύο πλευρές και γύρισε 

πίσω αναζητώντας άλλο πέρασμα. Βλέποντας όμως προς τα 

επάνω την Παληοσώτηρα που φύλαγαν οι άντρες των 

Ραμανταναίων μαζί και με αυτούς που διασκόρπισε 

αναβαίνοντας το λάκκο, κατέβηκε ξανά μέχρι τη Βεροιώτικη 

και διανυκτέρευσε εκεί με το στρατό του. 

Την ίδια, επίσης, τύχη είχε και το μεγαλύτερο και 

ισχυρότερο άλλο σώμα που διοικούσε ο ίδιος ο Στρατάρχης. 

Μετά από συνεχείς και λυσσαλέες επιθέσεις που 

αποκρούστηκαν όλες, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στο 

στρατό του, εγκατέλειψε τις εφόδους και πήγε να δει τι κάνει το 
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άλλο του σώμα υπό τη διοίκηση του Κεχαγιά-Μπέη που θα 

επιτίθονταν από τη Γάστρα και την Πλακένια. Ανέβηκε, έτσι, 

στη Γάστρα και μετά από λίγο έφτασε στο κατεστραμμένο 

αμπέλι, εκεί που ήταν εγκατεστημένο το πυροβολικό του και 

έβαλε, κατά διαστήματα, προς την πόλη, αλλά και προς την 

Πλακένια, εκεί όπου φρουρούσαν και αντιστέκονταν οι 

επαναστατημένοι Ναουσαίοι. 

Ο Κεχαγιά-Μπέης, όπως και τις προηγούμενες 

μάχες που έδωσε από τις θέσεις του, έτσι και σε αυτή δεν είχε 

κανένα θετικό αποτέλεσμα για τον τουρκικό στρατό. Και ενώ οι 

επιθέσεις και οι αποκρούσεις συνεχώς επαναλαμβάνονταν, 

αυτός, παίρνοντας ένα τμήμα του στρατού του, κατέβηκε προς 

τα κάτω, θέλοντας να εισχωρήσει στην περιοχή Μπαχούτσι75 

και από εκεί από το Βάντο76 να ανέβει προς το Μοναχό 

Πλάτανο. Εκεί όμως βρήκε τη γέφυρα της Αράπιτσας 

(παληογέφυρο) κατεστραμμένη και τη δεξιά όχθη του ποταμού 

να την κατέχουν οι επαναστάτες. Λίγοι πυροβολισμοί 

ανταλλάχτηκαν εκεί, χωρίς καμία ουσιαστική σημασία, και στη 

συνέχεια ο Κεχαγιά-Μπέης άφησε ένα τμήμα στου στρατού που 

είχε μαζί του και μαζί με τον υπόλοιπο στρατό του επέστρεψε 

στη Γάστρα και από εκεί διέταξε γενική επίθεση προς την 

Πλακένια. 

                                                           
75

 Θέση νοτίως της Πλακένιας και κάτω από τον καταρράκτη της Αράπιτσας, 
με το όνομα Μοσκόκι. 
76

 Περιοχή νοτιοανατολικώς του Κιοσκιού και μεταξύ της Αράπιτσας, της 
Βεροιώτικης βρύσης και του κεντρικού δρόμου Νάουσας-ΣΣΝ. Βορείως της 
είναι το μοναστήρι της Παναγιοπούλας (Ζωοδόχου Πηγής). 
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Εικόνα 23 - Παληογέφυρο (στο δρόμο Πλακένιας προς Μπαχούτσι) 

 

Στην Πλακένια φρουρούσε το σώμα του Τσιάμη 

Καρατάσου, ενισχυμένο και με το σώμα του Ολυμπίου 

Διαμαντή ο οποίος, όταν περνούσε το λάκκο του Ντότση, 

διέσπασε κάποιο απόσπασμα του Κεχαγιά-Μπέη, γεγονός που 

προκάλεσε ένα μικροπανικό σε ολόκληρο το σώμα. Η μάχη 

κράτησε μέχρι και τις 4.00΄το απόγευμα και ο Κεχαγιά-Μπέης 

επέστρεψε στη Γάστρα77, κοντά στην ασφάλεια των πυροβόλων 

του, των οποίων η χρήση τους δεν του έφερε και τα ποθητά 

αποτελέσματα. 

                                                           
77

 Η Γάστρα από τους Τούρκους, μέχρι και μετά το 1900, ονομαζόταν 
“Τάμπια” που σημαίνει χαράκωμα, οχύρωμα, προμαχώνας. 
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Την επόμενη μέρα επαναλήφτηκαν οι μάχες. Το 

σώμα του Μουσταφά-Μπέη προσπάθησε να προωθηθεί στη 

Εικόνα 24 - Δημήτριος Τσάμης Καρατάσος, Άγαλμα έναντι της 
Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
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θέση που είχε διαταχθεί συμφώνως με το αρχικό σχέδιο, αλλά 

πολύ επιδέξια αναχαιτίσθηκε από τους άντρες των 

Σιουγκαραίων και από ένα τμήμα των αντρών του Γάτσου, στη 

θέση κάτω Σκάλα. Την ίδια τύχη είχε και το σώμα του Ταήρ-

Μπέη. Το σώμα της Κουτίχας δεν έκανε καμία επίθεση και ο 

Αμπού-Λουμπούτ που παρακολουθούσε από τη σκηνή του στη 

Γάστρα, κατάλαβε πολύ σωστά ότι με επιθέσεις στα άκρα δε θα 

μπορούσε να καταλάβει την πόλη και η μόνη σωστή επιλογή 

ήταν η επίθεση στο κέντρο. Έτσι αποφάσισε να ηγηθεί ο ίδιος 

στη μεγάλη του επίθεση κατά της Πλακένιας Δραγασιάς. 
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Ο Στρατάρχης στενεύει τον κλοιό γύρω από την πόλη. 

ι Ναουσαίοι, παρατηρώντας από τις θέσεις 

τους που ήταν ψηλότερα από τους 

επιτιθέμενους, κατάλαβαν από τις κινήσεις 

και από τη σκηνή ότι εκεί βρισκόταν ο Αμπού-Λουμπούτ και με 

ομοβροντίες πυροβολισμών από τα ευθύβολα τουφέκια τους 

έκαναν κόσκινο τη σκηνή και έτσι σκοτώθηκαν πολλοί από την 

ακολουθία και υπηρεσία του Στρατάρχη. Ο ίδιος, για καλή του 

τύχη, βρισκόταν σε επιθεώρηση του στρατού του και κοντά στη 

σκηνή. 

Άμεσα διέταξε τη μεταφορά της σκηνής σε άλλο 

σημείο που να μην είναι εμφανές στους επαναστάτες που 

μπορούσαν από ψηλά να έχουν καλύτερο οπτικό πεδίο. Στη 

συνέχεια, κάλεσε τον Κεχαγιά-Μπέη και τους άλλους 

ανώτερους αξιωματούχους και συζήτησαν για την πορεία των 

σωμάτων τους που αν και με πολλές απώλειες βρισκόταν σε 

καλό σημείο, αφού ήδη είχαν συγκεντρώσει τους επαναστάτες 

πολύ κοντά σε αυτήν. Επόμενος στόχος, πριν την πολιορκία της 

πόλης, ήταν να ανεβούν ένα σημείο ψηλότερα και πιο κοντά σ’ 

αυτήν και αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να καταλάβουν το 

Βάντο, την Παναγιωπούλα και τους Τροχούς. 

Στο σημείο αυτό ο Στουγιαννάκης,  παρασυρόμενος 

από τις προσωπικές του επιλογές και πιθανόν από άλλους 

λόγους, αναφέρει ότι για την υλοποίηση των παραπάνω 

αποφάσεων που πάρθηκαν στη σκηνή του Στρατάρχη, 

πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο Μάμαντης που βρισκόταν στο 

τουρκικό στρατόπεδο, μετά από βίαιη προσαγωγή του σε αυτό, 

Ο 
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αφού τόσο ο ίδιος όσο και ο Ιατρός Αντωνάκης Περδικάρης 

είχαν εκδιωχθεί από την πόλη, από τον πολιτικό τους αντίπαλο 

Ζαφειράκη και υποχρεώθηκαν να  ακολουθήσουν το δρόμο της 

εξορίας σε άλλες πόλεις που, όπως και όλες, τότε βρίσκονταν 

υπό Τουρκική κατοχή. 

Η άποψη, επίσης, ότι η παραπάνω απλή και 

στρατιωτικά σωστή κίνηση για το στένεμα του κλοιού της 

πολιορκίας ήταν του Μάμαντη, δεν είναι σωστή και μάλλον 

είναι ένα από τα συμπληρώματα-προσθήκη του Στουγιαννάκη, 

αφού ο ιστορικός Βακαλόπουλος γράφει : «οι Τούρκοι, 

κερδίζοντας, συνεχώς, έδαφος, περισφίγγουν τους επαναστάτες μέσα 

στην πόλη και αρχίζουν να τη βομβαρδίζουν. Οι κινήσεις του Μεχμέτ 

Εμίν (Αμπού Λουμπούτ) έδειχναν άνθρωπο που ξέρει την αξία και τη 

σημασία των θέσεων. Οι επαναστάτες άρχισαν να χάνουν το ηθικό τους. 

Καμία τάξη δεν παρατηρούνταν στα οχυρωματικά έργα, γιατί πολλοί 

φρόντιζαν να εξασφαλίσουν τις οικογένειες και τις περιουσίες τους». 

Δύο απόψεις τόσο διαφορετικές, που αλλάζουν την ιστορία και 

τη χρησιμοποιούν κατά πώς βολεύει κάποιους. Τέλος, να 

σημειώσω ότι και ο Φιλιππίδης και ο πρωθυπουργός της 

Ελλάδας, Σπυρίδωνας Τρικούπης, αλλά και οι περισσότεροι 

ιστορικοί δεν αναφέρουν πουθενά για την παρουσία πολιτικών 

αντιπάλων του Ζαφειράκη στο στρατό των Τούρκων και ούτε 

καν μιλούν για προδοσία. 
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Η υποχώρηση  και η συγκέντρωση των επαναστατών μέσα 
στην πόλη. 

ι επαναστατημένοι Ναουσαίοι και όλοι 

όσοι ήταν μαζί τους, σ’ αυτές τις δέκα 

μέρες, γνώριζαν πολύ καλά ότι δε θα 

μπορούσαν να αντιστέκονται για πολύ καιρό, έτσι όπως είχαν 

διαταγμένες τις δυνάμεις τους, κατά μικρές ομάδες, σε πολλές 

οχυρωμένες θέσεις. Γνώριζαν επίσης, ότι υπήρχαν πολλά 

αφρούρητα σημεία, ότι τα ταμπούρια δεν είχαν τροφοδοσία και 

δεν άντεχαν σε επιθέσεις διαρκείας και ότι η Βεροιώτικη, η 

Γάστρα και οι γύρω τοποθεσίες βρίσκονταν ήδη στα χέρια των 

Τούρκων. Έτσι, σε σύσκεψη αρχηγών που έγινε, αποφάσισαν 

ότι όλες οι δυνάμεις τους πρέπει να υποχωρήσουν, χωρίς να το 

αντιληφθούν οι Τούρκοι, και να έρθουν να πιάσουν θέσεις έξω 

από την πόλη. 

Τη νύχτα εκείνη, αν και έβρεχε συνεχώς μέχρι και 

το πρωί, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο και όλοι οι οπλαρχηγοί 

με τους άντρες τους ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να 

εγκαταλείψουν τις θέσεις που κατείχαν και να πιάσουν νέες 

θέσεις, έξω και γύρω από την πόλη. 

Πριν την ανατολή του ήλιου, ο τουρκικός στρατός 

κινητοποιήθηκε. Ένα σώμα του, υπό τις διαταγές του Ταήρ-

Μπέη, μπήκε στη μικρή κοιλάδα του Μισοδενδρίου 

(Μεσοδένδρι) και από εκεί έφτασε στο «Γαλατσιάνο». Ο Λάζος 

Ραμαντάνης, βλέποντάς τους από την Παληοσώτηρα, κατάλαβε 

το τι ήθελαν να κάνουν και αμέσως ειδοποίησε το Ζαφειράκη 

που παρατηρώντας και ο ίδιος τις κινήσεις των Τούρκων, 

συμφώνησε με τη γνώμη του Ραμαντάνη. Στη συνέχεια, κάλεσε 

Ο 
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το Δημήτρη Καραμήτσιο και τον έστειλε να καταλάβει αρκετές 

θέσεις δίπλα στο ποτάμι και ειδικά τη θέση «Μοσκόκι»78 και να 

μην αφήσει με τίποτε το τουρκικό σώμα να καταλάβει την 

Παναγιωπούλα. Το Ραμαντάνη τον διέταξε να κατέβει στο 

«Βάντο» και από εκεί να παρενοχλεί τους Τούρκους και να μην 

τους αφήνει να οδηγηθούν στην Παναγιωπούλα.  

Το σχέδιο αυτό πέτυχε και ενώ ο Τουρκικός στρατός 

προχωρούσε για να καταλάβει τις θέσεις που διατάχθηκε, τα 

σώματα των επαναστατών τους χτυπούσαν από πολλές θέσεις. 

Οι μικρές ομάδες του Καραμήτσιου και του Ραμαντάνη 

κατάφεραν να εγκλωβίσουν τον τουρκικό στρατό ανάμεσα στο 

Βάντο και το δρόμο του Γαλατσιάνου. Αυτό που γινόταν, 

έμοιαζε περισσότερο με το παιχνίδι «Κρυφτό». Ο στρατός 

δεχόταν επιθέσεις από παντού και δε μπορούσε να προχωρήσει, 

αφού αναγκαζόταν να αμύνεται και να αντεπιτίθεται σχεδόν 

για ολόκληρη τη μέρα. 

Οι επαναστάτες που κρατούσαν τις θέσεις τους στην 

Κουτίχα, τις άφησαν από πρωί και συμφώνως με το σχέδιο 

ανέβηκαν προς την πόλη και έπιασαν τις θέσεις στην 

Παληοσώτηρα και στον Άγιο Θεολόγο. Το Τουρκικό σώμα που 

βρισκόταν στην Κουτίχα, επανειλημμένως πυροβολούσε προς 

τις θέσεις των επαναστατών και αφού δεν ανταποδίδονταν τα 

πυρά, δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί φοβούνταν, μήπως αυτό ήταν 

κάποια παγίδα. Τελικώς διατάχθηκε γενική επίθεση και όπως 

είναι φυσικό, αφού δε βρήκαν εκεί κανένα, κατέλαβαν τις 

θέσεις που μέχρι το πρωί κατείχαν οι επαναστατημένοι της 

Νάουσας. 
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 Καταρράκτης της Αράπιτσας στα Ανατολικά και κάτω από την πόλη. 
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Τα ίδια συνέβησαν και στην Πλακένια Δραγασιά. 

Το πρωί πολλοί από τους επαναστάτες που είχαν μουσκέψει 

από τη συνεχή βροχή, έβγαλαν τις κάπες τους και τις κρέμασαν 

για να στραγγίσουν και να στεγνώσουν. Όταν πήραν την 

εντολή να υποχωρήσουν προς την πόλη, συμφώνως με το 

σχέδιο, σκεφτόμενοι έξυπνα τις άφησαν, εκεί όπου τις είχαν, 

κρεμασμένες για να φαίνεται ότι ήταν ακόμη εκεί και 

κρατούσαν τις θέσεις τους. Πλησιάζοντας, λοιπόν, οι στρατιώτες 

του Κεχαγιά-Μπέη άρχισαν με ομοβροντίες πυροβολισμών να 

επιτίθενται ενάντια σε αυτές και επειδή δεν ανταποδίδονταν οι 

πυροβολισμοί, για περισσότερο από δύο ώρες, υπέθεσαν ότι οι 

επαναστάτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Όμως και πάλι 

φοβόνταν το ενδεχόμενο της παγίδας. Μετά όμως από σκέψεις 

και δισταγμούς αποφάσισαν να προχωρήσουν αργά, 

χωρισμένοι σε μικρότερα σώματα, και έτσι, μετά από πολλές 

ώρες, κατάφεραν και αυτοί να καταλάβουν το εγκαταλειμμένο 

στρατόπεδο των επαναστατών και να γίνουν κύριοι των θέσεων 

που κατείχαν οι επαναστάτες. 

Ο Κούντσης και οι Σιουγκαραίοι δε θέλησαν να 

εγκαταλείψουν αμέσως τις θέσεις τους. Έμειναν εκεί και 

προκαλούσαν το Μουσταφά-Μπέη σε μάχη. Αυτός όμως 

αρνιόταν και δεν εμπλεκόταν σε αψιμαχίες, αν και πολλές 

φορές οι επαναστάτες επιδεικτικώς έφταναν μέχρι και στο 

στρατόπεδό του πυροβολώντας. Ο Μπέης πιθανόν θα 

φοβούνταν από τη θρασύτητα αυτή, μήπως και έπεφτε σε 

κάποια ενέδρα. Τελικώς όμως, λίγο πριν νυχτώσει, ο Γάτσος 

κατάφερε και τους έπεισε να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και 

να ανεβούν, όπως και όλοι οι άλλοι, στην πόλη.  
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Η προέλαση των Τούρκων και ο βομβαρδισμός της πόλης. 

τσι ο Στρατάρχης, απαλλαγμένος από τους 

αντιπερισπασμούς, με πολλές προφυλάξεις 

κατέλαβε ολόκληρη την πλάκα, από τη 

«Βεροιώτικη βρύση» μέχρι και τη «Σκάλα», δηλαδή το τόξο της 

Παναγιωπούλας που είναι κάτω από την τελευταία απότομη 

και βραχώδη πλαγιά, πριν την πόλη της Νάουσας. 

Το τουρκικό σώμα, που στρατοπέδευσε στη θέση 

Τροχοί και Σκάλα79, χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το ένα ανέβηκε 

από την ανηφόρα του Παπαράντου80 και κατέλαβε το πλάτωμα 

που από απερισκεψία είχε μείνει αφρούρητο, το άλλο τμήμα 

αποπειράθηκε να ανεβεί προς την πόλη από την πρώτη Σκάλα, 

αλλά αποκρούσθηκε με επιτυχία από τους εκεί επαναστάτες. 

Ένα άλλο σώμα από τη Βεροιώτικη βρύση προσπάθησε να 

ανεβεί από την πλευρά του Σπηλαίου, αλλά ο Καρατάσος 

κατέβηκε από τον Άγιο Θεολόγο, εμποδίζοντάς τους να 

επιτελέσουν το έργο τους και μετά από μάχη τράπηκαν σε 

φυγή, με αρκετές απώλειες. Το ότι σε μία τέτοια καθοριστική 

στιγμή για την ασφάλεια της πόλης βρέθηκε τοποθεσία που 

εγκληματικώς ήταν αφύλακτη, το αναφέρει ο Στουγιαννάκης, 

στη σελίδα 184 της ιστορίας του και αναγκάζομαι να 

επαναλαμβάνω αυτό που γράφει ο ιστορικός Απόστολος 

Βακαλόπουλος: «οι Τούρκοι, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος, 

περισφίγγουν τους επαναστάτες μέσα στην πόλη και αρχίζουν να τη 
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 Τροχοί – Σκάλα, θέσεις κάτω από τη Νάουσα και κοντά στην 
Παναγιωπούλα που βαθμιαίως χαμηλώνει το έδαφος και οδηγεί στο 
Γύμνοβο. 
80

 Θέση βορείως της πόλης, όπου το έδαφος απότομα χαμηλώνει. 

Έ 
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βομβαρδίζουν. Οι κινήσεις του Μεχμέτ Εμίν (Αμπού Λουμπούτ) 

έδειχναν άνθρωπο που ξέρει την αξία και τη σημασία των θέσεων. Οι 

επαναστάτες άρχισαν να χάνουν το ηθικό τους. Καμία τάξη δεν 

παρατηρούνταν στα οχυρωματικά έργα, γιατί πολλοί φρόντιζαν να 

εξασφαλίσουν τις οικογένειες και τις περιουσίες τους». 

Τα τηλεβόλα του στρατάρχη έμεναν σχεδόν 

άχρηστα, μέχρι τη στιγμή εκείνη, μετά όμως και τις τελευταίες 

ανακατατάξεις στις θέσεις των Τούρκων και των Ναουσαίων, 

ήρθε η ώρα τους. Μετά από διαταγή του άρχισαν να 

βομβαρδίζουν την πόλη, αν και δεν είχαν οπτική επαφή με 

αυτή. Οι οβίδες έπεφταν έξω από το περίβολο της πόλης, 

κάποιες όμως έπεσαν και μέσα στο περίβολο, χωρίς όμως να 

προκαλέσουν μεγάλες ζημίες. Τότε μία ομάδα επαναστατών 

που φρουρούσαν την πρώτη Σκάλα με τους Σιουγκαραίους και 

τον Κούντση, περνώντας από την κατηφόρα του Παπαράντου, 

διέκοψε τη συγκοινωνία των Τούρκων που ανέβαιναν από εκεί. 

Έτσι, ο Γάτσος τους βρήκε αποκομμένους από το υπόλοιπο 

σώμα τους και τους επιτέθηκε λυσσαλέως.  

Ο πανικός τους ήταν φοβερός. Πολλοί από αυτούς 

για να γλιτώσουν, πηδούσαν από τη σκοπιά (καραούλι) και 

τελικώς σκοτώνονταν στα βράχια, άλλοι έτρεχαν στην 

κατηφόρα που οδηγούσε στο ρέμα στο Σιασιάκι, αλλά ο Γάτσος 

σταμάτησε λίγο πιο κάτω από αυτούς, για να τους έχει απέναντί 

του, γιατί, όπως έλεγε, «είχε σκοπό να τους φάει όλους». 

Μετά από αυτά τα επεισόδια, εξακολούθησε ο 

βομβαρδισμός της πόλης με τα ίδια, όπως και πριν, 

αποτελέσματα. Συμπλοκές μεταξύ των Τούρκων που 
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προσπαθούσαν να ανεβούν προς την πόλη και των 

επαναστατών που φρουρούσαν έξω από αυτήν έγιναν στο 

Βάντο, στη Βεροιώτικη, στις πλαγιές του Σπηλαίου και στον 

Άγιο Θεολόγο, αναγκάζοντας, τελικώς τον Τουρκικό στρατό να 

υποχωρήσει στις προηγούμενες θέσεις του. Το σώμα όμως που 

είχε εγκλωβιστεί και πολιορκούνταν στη θέση του Παπαράντου, 

δε μπορούσε να υποχωρήσει και απελπισμένο έκανε έφοδο 

κατά των επαναστατών για να μπορέσει να σωθεί και να 

οδηγηθεί στο στρατόπεδό τους.  Οι επαναστάτες, αν και ήταν 

αρκετοί, δε μπόρεσαν να αντισταθούν στην ορμή τους, και 

υποχώρησαν προς την πόλη. Ελεύθεροι από την πίεση των 

επαναστατών, οι Τούρκοι στρατιώτες προχώρησαν προς το 

δρόμο που οδηγεί στα Αλώνια81. Βλέποντας την πόλη τόσο 

κοντά τους όρμησαν, άλλοι προσπαθώντας να ανέβουν στα 

τείχη και άλλοι προς την πύλη. Όμως ο Γιαννάκης Καρατάσος  

κατάφερε και τους απέκρουσε, τρέποντάς τους σε φυγή. Έτσι 

επέστρεψαν στον Παπαράντο, καταστρέφοντας φυτά και ότι 

άλλο έβρισκαν μπροστά τους. 
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 Πλατεία της Νάουσας, βορείως της πόλης. 
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Οι τελευταίες προτάσεις του Στρατάρχη στους Ναουσαίους. 

 Αμπού Λουμπούτ, αν και βρισκόταν έξω 

από την πόλη, καταλάβαινε ότι δεν ήταν 

εύκολο να καταλάβει την πόλη και δίσταζε 

να διατάξει γενική επίθεση, φοβούμενος τις μεγάλες απώλειες 

που θα είχε, αλλά και το αβέβαιο της έκβασης της επίθεσης. Η 

κάθε καθυστέρηση όμως είχε και τον κίνδυνο ότι θα μπορούσαν 

να επαναστατήσουν και άλλες πόλεις της Μακεδονίας, 

παίρνοντας παράδειγμα από τη Νάουσα και το ότι ο τουρκικός 

στρατός αδυνατούσε να επιβάλει την κυριαρχία του. Θέλησε, 

λοιπόν, να δοκιμάσει και πάλι τη διαπραγματευτική οδό, 

ζητώντας από τους Ναουσαίους την απλή υποταγή και να 

καταθέσουν τα όπλα τους, δίνοντας υπόσχεση για γενική 

αμνηστία και χάρη για τα όσα είχαν γίνει, μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Μία ολόκληρη μέρα πέρασε για τις διαπραγματεύσεις 

αυτές μεταξύ αγγελιοφόρων του στρατάρχη και των 

Ναουσαίων. Τελικώς οι επαναστάτες απήντησαν αρνητικώς82 
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 Υπάρχει έγγραφο σχετικό με τις διαπραγματεύσεις αυτές, με ημερομηνία 
της 5

ης
 Απριλίου στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω : «…Οι άπιστοι ούτοι 

διατελούντες εν επαναστάσει και ανταρσία κατώρθωσαν και κατασκεύασαν 
προ και πλησίον της πόλεως ισχυρά οχυρώματα (τάμπια), ένθεν έχοντες επί 
κεφαλής τους κατηραμένους αρχιεπαναστάτας Ζαφειράκην Πασπούγην 
(πρόεδρο), Διαμαντήν, Καρατάσον κλπ απίστους οπλαρχηγούς των 
εξακολουθούσι να μάχωνται και αμύνωνται μετά μεγάλου πείσματος και 
επιμονής εναντίον των πιστών στρατιωτών μου. 
Ως εκ τούτου κηδόμενοι του αίματος των Πιστών Στρατιωτών και θέλοντες 
ν’αποφύγωμεν πάσαν ενδεχομένην φθοράν, ήτις ήθελε τυχόν επέλθει εν 
της τοιαύτης αντιστάσεως τούτων κατά των Μουσουλμάνων, επέμψαμεν 
απεσταλμένους και εκαλέσαμεν κατ’επανάληψιν τους εν λόγω απίστους να 
παραδώσωσι τα όπλα των και να επέλθωσιν εις υπακοήν και υποταγήν 
(ραγιαλίκ), υποσχεθέντες εις αυτούς ότι θέλομεν συγχωρήσει πάσας τας 

Ο 
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στις προτάσεις του Αμπού Λουμπούτ. 

Αμέσως δόθηκε η διαταγή σε όλο το στρατό να 

πλυθεί, να καθαριστεί για τη μεσημεριανή προσευχή της 

Παρασκευής (τζιουμά Ιουλέν ναμαζί - Cuma öğle namazı) και 

μετά να ετοιμαστεί για μία μεγάλη και ορμητική έφοδο κατά 

της πόλης. Υπόσχεση του στρατηγού στους στρατιώτες του ήταν 

ότι δίνει όλους τους κατοίκους της πόλης με τις περιουσίες τους 

                                                                                                                             
παρεκτροπάς των και ότι εν εναντία περιπτώσει δέον ν’αναμείνωσι τας 
φοβεράς και απαισίας συνεπείας της αρνήσεώς των. 
Εν ώ, λοιπόν, ούτως υπεδείχθη εις αυτούς η μόνη υπάρχουσα οδός της 
σωτηρίας των, εν τούτοις οι άπιστοι ούτοι εμμένοντες εις τας 
επαναστατικάς σκέψεις των απετόλμησαν να απαντήσωσιν εις το υψηλόν 
μου Διβάνιον δι’ανιέρων βλασφημιών, ειπόντες εις τους απεσταλμένους 
ημών : «Ημείς δεν δίδομεν πίστιν εις λόγους Μουσουλμάνων, είμεθα και θα 
παραμείνωμεν επαναστάται». 
Η τοιάυτη αυθάδης απάντησις των μυσαρών τούτων απίστων ευλόγως 
επέσυρε την μήνιν εναντίον των εις τοιούτον βαθμόν, ώστε εντός ολίγων 
ημερών συν Θεώ, οπόταν επιστή η στιγμή, έχω σταθεράν και αμετάκλητον 
απόφασιν εφαρμόζων αυστηρότατα τον ιερόν Φετφάν να τιμωρήσω 
τούτους αμειλίκτως και ανηλεώς και να εξαφανίσω τα βρωμερά των 
σώματα από προσώπου της γής. 
Ούτως αναγκαζόμενοι όπως επισπεύσωμεν τας κατ’αυτής επιχειρήσεις 
απεφασίσαμεν να περισφίξωμεν και πολιορκήσωμεν τούτους τελείως. Προς 
τον σκοπόν τούτον διετάχθη ο Αβδούλ Μπακή Αγάς, όπως μεταβαίνων εις 
Βέροιαν στρατολογήσει 200 ιππείς, ούς παραλαμβάνων υπο τας διαταγάς 
του θέλει ενεργήσει κατάληψιν όλων των εις τα πέριξ όρη αγουσών οδών, 
αποκόπτων ούτω πάσαν συγκοινωνίαν των επαναστατών εκείθεν. 
Παραγγέλοντες όθεν όπως ευθύς φθάσει εκείσε ο εν λόγω δύναμις 
υπ’αυτόν εις το στρατόπεδον Ναούσης. Περιττόν να υπομνήσωμεν υμίν ότι 
λόγω των εξαιρετικώς κρισίμων περιστάσεων δέον να προβήτε εις ταχίστην 
εκτέλεσιν της παρούσας ημών διαταγής, αποφεύγοντες πάσαν εναντίαν 
ενέργειαν δυναμένην να επιφέρει αμέριστον την ευθύνην υμών».  
Εγράφη εκ του Διβανίου Θεσσαλονίκης και εν τω Στρατοπέδω της Ναούσης 
τη 13

η
 του μηνός Ρετζέπ εν έτει 1237 ήτοι τη 5

η
 Απριλίου 1822. 
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για λεία τους, αφού όμως αφαιρεθεί το ένα δέκατο το οποίο θα 

δοθεί αποκλειστικώς και μόνο σε όποιον στρατιώτη μπει 

πρώτος στην πόλη. 

Η στενή πολιορκία της πόλης αρχίζει. 

Αμέσως, μετά την προσευχή, όλος ο τουρκικός 

στρατός κινητοποιήθηκε. Ανέβηκε χωρίς καμία δυσκολία στο 

Μοναχό Πλάτανο και έξω από το κιόσκι και επιτέθηκαν με 

ορμή προς την πύλη του Κιοσκιού. Υποχώρησαν όμως, όταν 

δέχθηκαν σφοδρά πυρά από τους επαναστάτες που 

φρουρούσαν την πύλη και τα τείχη της πόλης, αφήνοντας πίσω 

τους και πάλι πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Ένα σώμα 

στρατιωτών προχώρησε προς την πύλη του Αγίου Γεωργίου, 

αλλά όταν έφτασε κάτω από τους απότομους βράχους που 

έπρεπε να περάσει, δίστασε να προχωρήσει. Ένα μικρό του 

τμήμα μόνο κατάφερε να φτάσει έξω από την πύλη, αλλά έπαθε 

πανωλεθρία από τους υπερασπιστές της.  

Το σχέδιο των Ναουσαίων ήταν, όπως είπαμε, να 

τοποθετηθούν όλοι οι οπλαρχηγοί με τους άντρες τους έξω από 

τα τείχη της πόλης ή μέσα σε αυτήν. Η διαταγή αυτή 

εφαρμόστηκε και έτσι μπροστά από τη Νάουσα, για 

αντιπερισπασμό των Τούρκων, ήταν τα σώματα του 

Καρατάσου, του Γάτσου, του Κούντση και του Καραμήτσιου. 

Στο σώμα δε του Καρατάσου είχε ενωθεί και το σώμα του γιου 

του, Τσιάμη Καρατάσου. 

Η πόλη ήταν, πια, σε μια περίεργη στενή πολιορκία. 

Ο εχθρός κατέλαβε μόνο την Ανατολική πλευρά και μικρό 
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μέρος από τα Βόρεια και Νότια, όλη η Δυτική πλευρά και το 

μεγαλύτερο μέρος στα Βόρεια και Νότια ήταν ελεύθερα. Ο 

Στρατάρχης δε θέλησε να εφαρμόσει την πολύ στενή πολιορκία, 

όπως είχε κάνει ο Πασιόμπεης, κατά την πολιορκία της πόλης, 

από τους Αλβανούς, περιμένοντας να αναγκαστούν οι 

Ναουσαίοι να παραδοθούν. Σκοπός του ήταν να κυριεύσει και 

να καταστρέψει την πόλη για παραδειγματισμό όλων των 

άλλων πόλεων της Μακεδονίας που οι φήμες έλεγαν ότι πολλές 

από αυτές ετοιμάζονταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της 

Νάουσας.  

Πολλοί αναφέρουν -μεταξύ αυτών και ο 

Στουγιαννάκης- ότι η φυγή του άμαχου πληθυσμού είχε αρχίσει 

ήδη κατά τις ημέρες αυτές. Ασυγχώρητο λάθος των αρχηγών, 

των οργανωτών του σχεδίου για την άμυνα και τη σωτηρία της 

πόλης ήταν το ότι δεν φρόντισαν να εξασφαλίσουν τρόπο 

διαφυγής των γυναικόπαιδων και γενικώς του άμαχου 

πληθυσμού, για την περίπτωση που αυτό θα ήταν 

επιβεβλημένο. Ακόμη και κατά τις τελευταίες αυτές μέρες 

μπορούσαν να το κάνουν, αφού τα δύο τρίτα γύρω από την 

πόλη ήταν ακόμη ελεύθερα και τα κρατούσαν, μάλιστα, 

μεγάλοι οπλαρχηγοί (ο Καρατάσος τον Άγιο Θεολόγο και ο 

Γάτσος τον Πρόδρομο και το Κουκούλι). Ίσως δε μπορούσαν να 

φανταστούν ότι η πόλη μπορούσε να αλωθεί, αν και το ότι 

είχαν οχυρωμένες θέσεις, σε περίπτωση υποχώρησης, δε 

συνηγορεί σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, στο δυτικό πύργο της 

πόλης, εκεί που ήταν ο πύργος του Ζαφειράκη πολύ καλά 

οχυρωμένος, είχαν μεταφέρει τα πολύτιμα πράγματά τους ο 

Ζαφειράκης, ο Καρατάσος και οι στενοί φίλοι τους. 
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Από την ημέρα που οι επαναστάτες εγκατέλειψαν 

τις θέσεις τους εκτός της πόλης και συγκεντρώθηκαν μέσα στην 

πόλη, καμία τάξη και πειθαρχία δε φαίνεται να υπήρχε στην 

άμυνα της πόλης. Ο καθένας έπαιρνε μέρος στις μάχες που 

γίνονταν, αλλά ταυτοχρόνως νοιαζόταν και φρόντιζε για το 

πώς θα εξασφάλιζε την οικογένεια και την περιουσία του. Από 

τη στιγμή αυτή αναγκαστικώς ήρθε η χαλάρωση της πειθαρχίας 

και οι σχεδιασμοί των οπλαρχηγών δεν υλοποιούνταν στο 

ακέραιο. Η δυσφορία και ένας αόριστος φόβος για το αύριο 

άρχισε να κυριεύει τους κατοίκους της πόλης, οι περισσότεροι 

από τους οπλίτες παραμελούσαν τα καθήκοντά τους και 

παρόλο που φαίνονταν ατάραχοι, κατά βάθος η αγωνία ήταν 

βέβαιη.  

Στις δυνάμεις των Τούρκων προστέθηκαν και άλλες 

που κατέφθασαν από διάφορες επαρχίες και ο Στρατάρχης 

Αμπού-Λουμπούτ ήδη επιτέθηκε κατά της πόλης από τέσσερις 

πλευρές: Δύο από τις πύλες του Κιοσκιού, του Αγίου Γεωργίου 

και των Αλωνιών . Η επίθεση στα Αλώνια σταμάτησε γρήγορα, 

αφού ο Γάτσος, με τους άντρες του, από τον Άγιο Αθανάσιο 

κατάφερε να περάσει δίπλα από τον τουρκικό στρατό και 

ενίσχυσε την άμυνα. Στην πύλη που βρισκόταν στα Μπατάνια 

δεν επιτέθηκαν, αφού εκεί φρουρούσε ο Καρατάσος, με μεγάλο 

αριθμό οπλιτών. 
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Βομβαρδισμός της πόλης. 

 Στρατάρχης διέταξε να μεταφέρουν τα 

τηλεβόλα στην περιοχή έξω από τις πύλες 

του Κιοσκιού (γέφυρα και Κιόσκι) και από 

εκεί να αρχίσουν τους βομβαρδισμούς κατά της πόλης, αλλά 

κυρίως κατά του τείχους και των πυλών. Ο Κεχαγιά-Μπέης του 

επισήμανε ότι η επιχείρηση αυτή ήταν πολύ ριψοκίνδυνη και 

χωρίς κανένα σημαντικό αποτέλεσμα γι’ αυτούς, επειδή το 

μέρος που θα τοποθετούνταν τα τηλεβόλα, ήταν γυμνό και 

ανοιχτό, έχοντας το πλεονέκτημα οι αμυνόμενοι Ναουσαίοι να 

τους ρίχνουν στο ψαχνό αποδεκατίζοντάς τους. Η επιμονή του 

στρατάρχη ήταν οριστική και έτσι τέθηκαν σε εφαρμογή οι 

εντολές του. Άρχισαν οι βομβαρδισμοί κατά του τείχους και της 

μεσαίας πύλης. Οι οχυρωμένοι επαναστάτες, με ομοβροντίες 

εύστοχων πυροβολισμών, σκότωσαν όλους τους πυροβολητές, 

αναγκάζοντας το στρατάρχη να ζητήσει και άλλους, αλλά και 

πάλι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μετέφεραν τα 

τηλεβόλα και τα τοποθέτησαν με στόχο, πλέον, την πύλη του 

Αγίου Γεωργίου που δεν ήταν καλά ορατή εξαιτίας των βράχων 

και όταν άρχισαν να βάλουν κατά του πύργου, είχαν και πάλι 

τα ίδια αποτελέσματα, χάνοντας και τους νέους πυροβολητές. 

Τότε διέταξε γενική έφοδο εναντίον και των τριών 

πυλών. Στην πύλη του Αγίου Γεωργίου βρίσκονταν και την 

υπερασπίζονταν ο Ζαφειράκης και οι Σιουγκαραίοι που 

κατάφεραν, με μεγάλη επιτυχία, να αποκρούσουν τέσσερις 

συνεχόμενες επιθέσεις των Τούρκων, αναγκάζοντάς τους να 

εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Στην πύλη της γέφυρας 

του Κιοσκιού, επίσης, ο Λάζος Ραμαντάνης με τους άντρες τους 

Ο 
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ανάγκασαν τους επιτιθέμενους, από την πρώτη κιόλας επίθεση, 

να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να υποχωρήσουν. Στο 

Κιόσκι μόνο για μία φορά εφόρμησαν οι Τούρκοι και 

προσπάθησαν να σπάσουν την πύλη με τσεκούρια. Εκεί ο 

Γιαννάκης Καρατάσος, αφού τους άφησε να συγκεντρωθούν, 

αρκετοί που νόμιζαν ότι θα έσπαζαν την πύλη και θα 

εφορμούσαν μέσα στην πόλη, ξαφνικά ο ίδιος και οι άντρες του 

άνοιξαν την πύλη  και βγήκαν με τα γιαταγάνια στα χέρια και 

επιτέθηκαν με τόση λύσσα, ώστε οι Τούρκοι, σε μία στιγμή, 

βρέθηκαν από επιτιθέμενοι καταδιωκόμενοι μέχρι την 

Παναγιωπούλα. 

Μετά από λίγο επαναλήφθηκαν οι ίδιες επιθέσεις, 

με πολύ περισσότερη ορμή και αποφασιστικότητα, αλλά και 

πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν και ήταν περίοδος ημερών 

του Πάσχα, οι πολιορκημένοι Ναουσαίοι φρουρούσαν κάθε 

πιθανό σημείο που μπορούσε να δεχθεί επίθεση από τον 

τουρκικό στρατό. Το «Χριστός Ανέστη» έγινε μέσα σε 

πυροβολισμούς και συρράξεις σε όλο το μήκος του τείχους και 

των πυλών. 

Μετά τη δεύτερη Ανάσταση, οι αρχηγοί Γάτσος και 

Καρατάσος επιτέθηκαν εκτός των τειχών στο «Μοναχό 

πλάτανο» και στα «Αλώνια» ξαφνικά και με ορμή τέτοια που 

ανάγκασαν και πάλι τους Τούρκους να υποχωρήσουν ατάκτως 

και πανικοβλημένοι στις θέσεις τους, πίσω εκεί που ήταν και το 

στρατόπεδό τους. 

Βλέποντας ο Στρατάρχης μαζί με τον Κεχαγιά-

Μπέη την αποτυχία της επιχείρησης και τις απώλειες του 
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στρατού τους, δε μπορούσαν να πιστέψουν πώς ήταν δυνατό να 

συμβαίνει αυτό. Οι αρχικοί δισταγμοί, σχετικώς με το απόρθητο 

της πόλης, πλανιόνταν, στην ατμόσφαιρα και η αγωνία τους 

για μια πιθανή αποτυχία φώλιαζε μέσα τους. Αυτό ήταν έκδηλο 

και κατά το πολεμικό συμβούλιο που έγινε το βράδυ της ίδιας 

μέρας, αφού δε μπόρεσαν να καταλήξουν σε καμία απόφαση 

για το πώς θα ενεργήσουν και η αμηχανία τους αυτή ενίσχυε 

τους δισταγμούς τους. 

Η επόμενη μέρα δεν ήταν καλύτερη για τον Αμπού-

Λουμπούτ και το στρατό του. Οι επιθέσεις τους ήταν με πολύ 

περισσότερη λύσσα και πείσμα και διήρκησαν για όλη τη μέρα 

χωρίς όμως και πάλι να έχουν έστω και ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Αντιθέτως οι απώλειές τους ήταν πολύ περισσότερες και τα 

πεδία των μαχών έξω από τα τείχη γέμισαν από άψυχα 

κουφάρια Τούρκων στρατιωτών και άλλων που πολεμούσαν 

μαζί τους για να δείξουν προθυμία και αφοσίωση στην Υψηλή 

Πύλη. 

Χωρίς καμία συμπλοκή πέρασε η επόμενη μέρα και 

θα ήταν χωρίς καμία αξία, αν το πρωί δε συνέβαινε το 

παρακάτω περιστατικό: Κάποιος γέρος οπλίτης, από τη δύναμη 

του Ολυμπίου Διαμαντή, αγρυπνούσε στο περίπτερο του 

πύργου του Αγίου Γεωργίου. Ήταν περίπου 3.00΄ τα 

ξημερώματα, όταν άκουσε έναν υπόκωφο θόρυβο που έμοιαζε 

σα να βάδιζαν πολλοί άνθρωποι μαζί και να κατευθύνονταν 

προς το μέρος που ήταν ο ίδιος. Αμέσως ξύπνησε τον 

Καραμήτρο83 που κοιμόταν δίπλα του και χαμηλοφώνως του 

                                                           
83

 Για τον Καραμήτρο έλεγαν (και ο ίδιος το έλεγε αυτό) ότι είχε οξύτατη 
όραση και ακοή. Μέσα στη νύχτα μπορούσε και έβλεπε σαν να ήταν μέρα, 
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ζήτησε να εξακριβώσει και ο ίδιος το θόρυβο που νόμιζε ότι 

άκουγε. Ο Καραμήτρος, αφού αφουγκράσθηκε για λίγο, είπε 

στο γέρο οπλίτη ότι στρατιωτικό σώμα βαδίζει προς την πύλη 

των Αλωνιών ελπίζοντας να την βρει αφύλαχτη. Αμέσως δε 

πήγε στο αρχονταρίκι του Αγίου Γεωργίου που εκεί κοιμόταν ο 

Γιαννάκης Καρατάσος και ο Ολύμπιος Διαμαντής και 

γρήγορα τους ενημέρωσε για όσα άκουσε αυτός και ο γέρος 

οπλίτης. Και οι δύο οπλαρχηγοί πετάχτηκαν, αμέσως, όρθιοι 

και ακολούθησαν τον Καραμήτρο που τους οδήγησε σε ένα 

μέρος που ήταν κατάλληλο για να μπορέσουν να ακούσουν και 

οι ίδιοι τα όσα συνέβαιναν.  

Η παρατήρηση του Καραμήτρου επιβεβαιώθηκε 

πλήρως. Πραγματικά, βάδιζε στρατός προς την πύλη των 

Αλωνιών ή προς την κρυφή πύλη της Μάντρας. Ο Γιαννάκης 

Καρατάσος, παίρνοντας μαζί του αρκετούς άντρες, πήγε 

αμέσως στην πύλη των Αλωνιών και ο Ολύμπιος Διαμαντής με 

τους άντρες του και κάποιους άλλους, που φρουρούσαν εκεί, 

βγήκαν από την κρυφή πύλη και ακολούθησαν αθόρυβα το 

Τουρκικό σώμα.  

Ο Τουρκικός στρατός, εκείνη την ώρα, βρισκόταν 

μακριά από τα οχυρώματα του Αγίου Γεωργίου και της πύλης 

των Αλωνιών, έτσι ώστε η προσοχή όλων να είναι στραμμένη 

μακριά από αυτό το σώμα που θα προσπαθούσε να μπει στην 

πόλη από την πύλη των Αλωνιών, που πίστευαν και ήλπιζαν να 

είναι χωρίς φρουρά ή έστω και αν είχε φρουρά, να μη 

φρουρούνταν επαρκώς. 

                                                                                                                             
μπορούσε δε να ξεχωρίζει οσμές σαν κυνηγητικός σκύλος και γνώριζε 
άριστα να διαβάζει τα ίχνη. Πέθανε το 1866 στο Άγιο Όρος σαν ερημίτης. 
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Μόλις το τουρκικό σώμα έφτασε στην πύλη και οι 

Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να την παραβιάσουν και να 

ανεβούν στα τείχη, ο Γιαννάκης Καρατάσος διέταξε πυρ. Αυτή 

η ξαφνική για τους Τούρκους ομοβροντία πυροβολισμών τους 

αιφνιδίασε και μέσα σε σύγχυση αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν ατάκτως. Κατά την υποχώρησή τους βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με τους άντρες του Ολυμπίου Διαμαντή που τους 

ακολουθούσαν αθόρυβα. Η σύγκρουση, που ακολούθησε, ήταν 

δραματική, από επιτιθέμενοι βρέθηκαν αμυνόμενοι και οι 

αμυνόμενοι, γνωρίζοντας ότι τους είχαν μεταξύ δύο πυρών, 

γίνονταν περισσότερο επιθετικοί. 

Το πρωί τους βρήκε να πολεμούν ακόμη. Τελικώς οι 

ελάχιστοι που κατάφεραν να επιβιώσουν από το τουρκικό 

σώμα, διασκορπίστηκαν ατάκτως, χωρίς να τους καταδιώξουν 

περισσότερο οι επαναστάτες.  

Από τους πρωινούς αυτούς πυροβολισμούς οι 

υπόλοιποι Ναουσαίοι, που δε γνώριζαν το τι ακριβώς 

συνέβαινε, νόμισαν ότι η πόλη κυριεύτηκε από τους εχθρούς 

και ο τουρκικός στρατός ήταν ήδη μέσα σε αυτήν. Φρίκη και 

κρύος ιδρώτας έλουσε όλους και ο καθένας, χωρίς να γνωρίζει 

τι ακριβώς έπρεπε να κάνει, πυροβολούσε ασκόπως, 

δημιουργώντας μεγαλύτερη σύγχυση. Η σύγχυση αυτή κράτησε 

μέχρι και την ώρα που εμφανίστηκαν οι αρχηγοί της 

επανάστασης, ήρεμοι και ατάραχοι, και μπόρεσε να μάθει από 

αυτούς ο κόσμος το τι ακριβώς συνέβη στη νυχτερινή εκείνη 

συμπλοκή. 

Το ίδιο συναίσθημα φόβου και αβεβαιότητας 
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ένοιωσε και ο Τούρκος Στρατάρχης, γιατί νόμισε ότι οι 

Ναουσαίοι μπόρεσαν και βρήκαν ευκαιρία να μπουν στο 

στρατόπεδό του το πρωί και έτσι μη γνωρίζοντας τι να κάμει, 

πήγαινε από λόχο σε λόχο, ζητώντας να μάθει περισσότερες 

πληροφορίες για το τι ακριβώς γινόταν. Με το φως της ημέρας 

που έγιναν γνωστά τα γεγονότα της νύχτας, ηρέμισε και 

ανέκτησε την αυτοπεποίθησή του. 

Όλη την υπόλοιπη ημέρα δεν έγινε καμία άλλη 

κίνηση ή εχθροπραξία, πλήρης ησυχία και στασιμότητα. Μόνο 

τα βήματα των περιπόλων που κινούνταν στους δρόμους της 

πόλης ακούγονταν μέσα σε αυτή την απόλυτη ησυχία. 

Πρωτόγνωρο συναίσθημα για τους πολιορκημένους 

Ναουσαίους που όλες αυτές τις μέρες είχαν συνηθίσει στο 

καθημερινό και ακατάπαυστο άκουσμα πυροβολισμών και 

φωνών. Μια αόριστη δυσφορία και αγωνία άρχισε να κυριεύει 

όλους που προαισθάνονταν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε. 
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Οι Τούρκοι μπαίνουν στην πόλη. 

α μεσάνυχτα της Τετάρτης84, ξημερώνοντας 

Πέμπτη, της Διακαινησίμου εβδομάδας85, 

τέσσερις οπλίτες, γνωστοί των φρουρών, 

ήλθαν στο περίπτερο που βρισκόταν μεταξύ της πύλης και του 

πύργου του Αγίου Γεωργίου. Μέσα και έξω από το περίπτερο 

διανυκτέρευαν και φρουρούσαν περίπου πενήντα οπλίτες, 

άλλοι κοιμώμενοι και άλλοι απλά ξαπλωμένοι για να 

ξεκουραστούν. Μαζί με αυτούς ενώθηκαν και αυτοί οι τέσσερις 

νέοι οπλίτες.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε την άποψη 

του Στουγιαννάκη και πολλών άλλων που αποδίδουν την 

πτώση και άλωση της πόλης σε προδοσία και υποστηρίζουν ότι 

                                                           
84

 Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια και σύγχυση γύρω από την 
ημερομηνία που άρχισε η πολιορκία και ο χαλασμός της Νάουσας. Για το 
Χαλασμό άλλες πηγές αναφέρουν την 6

η
 Απριλίου, άλλες τη 10

η
, άλλες την 

12-13
η
 και άλλες τη 18

η
 Απριλίου 1822. Επικρατέστερη άποψη, και κατά τη 

γνώμη μου περισσότερο τεκμηριωμένη, είναι η έρευνα που έκανε ο 
Γιώργος Χ. Χιονίδης που καταλήγει ότι η άλωση και ο χαλασμός της 
Νάουσας πρέπει να τοποθετηθεί, τελικώς, στο χρονικό διάστημα από την 4

η
 

μέχρι τη 13
η
 Απριλίου 1822. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι ημερομηνίες 

αυτές είναι με το παλιό ημερολόγιο και ότι η διαφορά του παλιού με το νέο 
ημερολόγιο, για το έτος 1822, είναι 12 και όχι 13 μέρες. 
 
85

 Με την ονομασία Διακαινήσιμος ή Διακαινήσιμος εβδομάδα, ή 
Εβδομάδα Διακαινησίμου (επίσημα: Διακαινήσιμος εβδομάς), ονομάζεται, 
κατά το χριστιανικό εορτολόγιο, η εβδομάδα που αρχίζει από την Κυριακή 
του Πάσχα και λήγει την αμέσως επόμενη, την Κυριακή του Θωμά. Κατά τη 
Διακαινήσιμο εβδομάδα επιτρέπεται η κατάλυση πάντων, ενώ, κατά τους 
παλαιότερους χρόνους, ολόκληρη η εβδομάδα αυτή χαρακτηριζόταν αργία 
και έπαυε κάθε εργασία. 

Τ 
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αυτοί οι τέσσερις ήταν οπαδοί του Μάμαντη και της 

αντιπολιτευόμενης μερίδας του Ζαφειράκη. Αναφέρουν, 

λοιπόν, ότι κανένας έλεγχος δε γινόταν για το ποιός έμπαινε 

και έβγαινε από τις πύλες των τειχών, πράξη που δε μπορεί να 

σταθεί σε καμία λογική και μάλιστα σε περίοδο πολέμου και 

πολιορκίας. 

Στις πέντε το πρωί, της ίδιας μέρας, ο Τουρκικός 

στρατός περνούσε από αυτή την πύλη κατά εκατοντάδες, 

σκοτώνοντας όλη την εκεί φρουρά, εκτός από πολύ λίγους που 

κατάφεραν να γλιτώσουν. 

 

Εικόνα 25 - Η είσοδος της Νάουσας από τον Άγιο Γεώργιο, από την 
οποία οι Τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη 

 

Ο Διαμαντής Ολύμπιος πρόλαβε να κλείσει την 
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πύλη της εκκλησίας και αφού κατέλαβε τον πύργο, αμυνόταν 

με σθένος, αλλά ήταν αδύνατο να σταματήσει την εισβολή των 

Τούρκων που προχωρούσαν ακάθεκτοι. Οι τούρκοι στρατιώτες, 

με τσεκούρια, κατάφεραν και γκρέμισαν την πύλη της περιοχής 

της εκκλησίας και η μάχη, που ακολούθησε, ήταν φονικότατη. 

Τη λειτουργία που έκανε, εκείνη τη στιγμή, ο ιερέας 

Παπαγιαννάκης, την τελείωσε μέσα στους πυροβολισμούς και 

τις κραυγές των τραυματιών. Μέσα στην εκκλησία, εκτός του 

Παπαγιαννάκη, υπήρχε ο ιερέας Παπαδημήτρης Σακελλάριος, 

ο ιερέας Παπαγεράσιμος και ακόμη ένας ιερέας μαζί με τριάντα 

περίπου πολίτες που εκκλησιάζονταν. Όλοι οι παραπάνω 

σκοτώθηκαν μέσα στην εκκλησία. 

Ο Διαμαντής και όσοι έμειναν μαζί του εξόρμησαν 

από τον πύργο με τα γιαταγάνια στα χέρια και επιτέθηκαν 

στους Τούρκους, προξενώντας τους μεγάλες απώλειες. Αφού 

κατάφεραν να τους διασπάσουν, πολεμώντας πέρασαν μέσα 

από τους δρόμους της πόλης και έφτασαν στο μητροπολιτικό 

ναό του Αγίου Δημητρίου. Οι Αδελφοί Σιούγκαρη, που 

φρουρούσαν στην πύλη του Κιοσκιού, έφτασαν, αμέσως, 

φέρνοντας μαζί τους 85 οπλίτες: Από το Περισιώρι 20, από το 

Δραζίλοβο 40 και 25 από το Τέχοβο86 και συγκρούσθηκαν με 

τους Τούρκους στην πύλη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. 

Οι περισσότεροι από αυτούς έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι και οι 

Σιουγκαραίοι, τελικώς, οδηγήθηκαν και αυτοί, όπως και ο 

Διαμαντής, στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου. 

  

                                                           
86

 12 χλμ. από την Έδεσσα, σε υψόμετρο 700 μέτρων, βρίσκεται το 
σημερινό χωριό Καρυδιά που παλιότερα ονομαζόταν «Τέχοβο». 
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Οι μάχες και η αντίσταση μέσα στην πόλη. 

λος ο τουρκικός στρατός, που βρισκόταν 

υπό τις διαταγές του Κεχαγιά-Μπέη, μαζί 

με όσους άλλους τον ακολουθούσαν, είχαν 

μπει ήδη μέσα στην πόλη και λυσσαλέα είχαν ορμήσει στα 

σπίτια της Νάουσας, με σκοπό τη λεηλασία, όπως τους είχαν 

υποσχεθεί οι αρχηγοί τους. Η πόλη ολόκληρη είχε γεμίσει από 

τούρκους στρατιώτες και άτακτα πλήθη πλιατσικολόγων που 

ακολουθούν πάντα τα επιτιθέμενα στρατεύματα. Ο καθένας 

μπορεί να καταλάβει το κλίμα που επικρατούσε μέσα στην 

πόλη: Φωνές, πυροβολισμοί, κλάματα, κρότοι και ότι άλλο 

ακολουθεί, όταν αλωθεί μία πόλη από βαρβάρους. 

Στον Άγιο Δημήτριο ήδη είχε καταφύγει ο 

Ολύμπιος Διαμαντής και οι Σιουγκαραίοι με τους άντρες τους 

που γνώριζαν ότι εκεί θα γινόταν η τελευταία και μεγαλύτερη 

μάχη. Άλλοι Ναουσαίοι οδήγησαν τον Κωτούλα, γιο του 

Καρατάσου, στο δυτικό πύργο του Ζαφειράκη και μέσα στο 

πλήθος των εχθρών μάχονταν, ακόμη, απεγνωσμένα, όταν 

έφτασαν για βοήθειά τους οι αδελφοί Σιούγκαρη που όρμησαν 

χωρίς κανένα δισταγμό κατά των Τούρκων και μετά από μια 

φονικότατη μάχη κατόρθωσαν να διασπάσουν το στρατό και 

να πάρουν μαζί τους τον Κωτούλα, με σκοπό να πάνε στον 

Πύργο και στον Άγιο Νικόλαο που εκεί ο Τσιάμης Καρατάσος 

με όσους είχε μαζί του, φύλαγε και διευκόλυνε τη διαφυγή των 

πανικόβλητων κατοίκων της πόλης. Μόλις όμως προχώρησαν, 

στα πρώτα 200 μέτρα, βρέθηκαν σε άλλη μεγάλη συμπλοκή που 

γινόταν στην πλατεία της βρύσης του Αγίου Δημητρίου. Εκατό 

περίπου Ναουσαίοι, Δραζιλοβίτες, Τεχοβίτες και από άλλα 

Ό 
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χωριά ΒΑ της Νάουσας, μαζί με τρεις ιερείς και τον 

πρωτοσύγκελο Παπαγρηγόρη μάχονταν με αυτοθυσία.  

 

Εικόνα 26 - Το εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου 

 

Η μάχη ήταν δυσανάλογη, αφού μάχονταν 

εναντίον σε 500 τούρκους που μέσα σε λίγη ώρα έγιναν περίπου 

2000. Οχύρωσαν τον Κωτούλα σε κάποια γωνία και με τα 

γιαταγάνια και τα πιστόλια στα χέρια βοηθούσαν τους 

συμπατριώτες τους που αμύνονταν, εξαντλημένοι από την 

κούραση. Οι Σιουγκαραίοι φώναζαν: «θάρρος, αδέλφια» αλλά 

αυτό, δυστυχώς, είχε χαθεί από το δυσανάλογο των δυνάμεων, 

μέχρι τη στιγμή που ήρθε σε βοήθειά τους ο Διαμαντής που 

κατάφερε και έδωσε τέλος σε αυτή την απεγνωσμένη συμπλοκή. 
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Τη μάχη αυτή κατηύθυνε κάποιος 

λαμπροφορεμένος Αλή-Μπέης από τη Θεσσαλονίκη. Ο 

Δημήτρης Σιούγκαρης, αφού άφησε τον Κωτούλα στα αδέλφια 

του, μαζί με 15 άντρες του όρμησαν εναντίον του Μπέη, 

πηδώντας τοίχους και φράχτες σπιτιών. Με τον πρώτο, πολύ 

εύστοχο πυροβολισμό, ο Μπέης έπεσε στο έδαφος και οι 

στρατιώτες του που είδαν αυτό, αμέσως τράπηκαν σε φυγή. Ο 

Δημήτρης Σιούγκαρης πήρε λάφυρα τα όπλα του Μπέη και οι 

άντρες του όλα τα υπάρχοντα που είχε μαζί του. 

Ο Λάζος Ραμαντάνης, που βρισκόταν στον πύργο 

της γέφυρας του Κιοσκιού, μόλις έμαθε ότι οι Τούρκοι είχαν 

μπει μέσα στην πόλη, διέλυσε τη φρουρά του Κιοσκιού και 

διέταξε τους άντρες του να πάνε ο καθένας στο σπίτι του για να 

σώσει ότι μπορούσε. Ο ίδιος, μαζί με 25 παλληκάρια του, πήγε 

στο σπίτι του για να σώσει τη γυναίκα και την κόρη του. 

Παντού, από όπου και αν περνούσε, έβρισκε στρατιώτες να 

μπαίνουν στα σπίτια της Νάουσας και να λεηλατούν. Όταν 

έφτασε στο σπίτι του, κατάφερε και πήρε την οικογένειά του και 

τη μετέφερε μαχόμενος στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 

Ο Ζαφειράκης βρισκόταν στον Άγιο Δημήτριο, την 

ώρα που οι Τούρκοι είχαν μπει στην πόλη. Η οικογένειά του, 

μαζί με τις οικογένειες του Καρατάσου και του Γάτσου, 

βρισκόταν ήδη εκεί μαζί του. Άκουγε τους έντονους 

πυροβολισμούς αλλά δε φαντάστηκε ότι η πόλη είχε πέσει και 

οι εχθροί βρίσκονταν ήδη μέσα σε αυτή. Ξαφνιάστηκε, όταν το 

έμαθε, αλλά και πάλι νόμισε ότι κάποιος αστειευόταν μαζί του, 

όπως πολλές φορές γινόταν αυτό. Όταν όμως έφτασε χλωμός 

και τρομοκρατημένος ο Αγγελάκης Γκοντύλης με τη γυναίκα 
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του, κατάλαβε ότι δεν ήταν αστείο, αλλά η δραματική 

πραγματικότητα. Αμέσως τον διέταξε να συνοδεύσει την 

οικογένειά του μαζί με τις οικογένειες και των άλλων 

οπλαρχηγών στον Πύργο και ο ίδιος κατακόκκινος και μέσα 

στον ιδρώτα, μαζί με τους άντρες του, βγήκε έξω. 

Βγαίνοντας από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 

συνήντησε μια ομάδα επαναστατών που τον ενημέρωσαν για 

τα σημεία που βρίσκονταν οι τούρκοι στρατιώτες και 

παίρνοντας και αυτούς μαζί του κατευθύνθηκε προς τη 

Μητρόπολη, χωρίς να συναντήσει κανένα άλλο στο δρόμο του. 

Προχωρώντας, συνέχισε προς την πλατεία «Καμένα». Εκεί 

συνήντησε πολλές οικογένειες που προσπαθούσαν να φύγουν 

από την πόλη, κατευθυνόμενοι προς τον Άγιο Νικόλα.  Στο 

δρόμο που οδηγούσε προς τον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε 

αντιμέτωπος με 300 περίπου Τούρκους στρατιώτες που άνοιγαν 

σπίτια, λεηλατώντας τα και σφάζοντας όποιον έβρισκαν 

μπροστά τους. Ο Ζαφειράκης διέταξε το Δημήτρη Μισυρλή να 

παραμείνει εκεί, αφήνοντάς του και τους μισούς άντρες του, 

ενώ ο ίδιος με τους άλλους μισούς πέρασε μέσα από τους 

Τούρκους που ήταν απασχολημένοι με τη λεηλασία και μόλις 

έφτασε στην Ψηλή Βρύση, διέταξε πυρ κατά των στρατιωτών. 

Οι Τούρκοι που γλίτωσαν από τους εύστοχους πυροβολισμούς 

των αντρών του Ζαφειράκη, προσπάθησαν να ξεφύγουν, 

πηγαίνοντας στο δρόμο που οδηγούσε στα «Καμένα». Εκεί 

όμως τους περίμενε ο Μισυρλής και τους υποδέχθηκε με μία 

παρόμοια ομοβροντία πυροβολισμών. Οι Τούρκοι στρατιώτες 

είχαν το νου τους μόνο στη λεηλασία και πολλοί από αυτούς 

ούτε που είχαν σκεφτεί να γεμίσουν τα όπλα τους, άλλοι 

μάλιστα δεν είχαν ούτε καν τα όπλα μαζί τους. Ο δρόμος εκεί 
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γέμισε από πτώματα και από ολόκληρο το σώμα των 300 

στρατιωτών δε σώθηκε κανένας. 

Το σπίτι του Ζαφειράκη είχε μείνει άδειο και μόνο 

λίγοι φρουροί ήταν σε αυτό. Οι πρώτοι από τους Τούρκους, που 

θα έμπαιναν σ’ αυτό, θα μπορούσαν να πάρουν τα περισσότερα 

και καλύτερα από τα λάφυρα που όλοι γνώριζαν ότι υπήρχαν 

μέσα και γι’ αυτό όλοι προσπαθούσαν να είναι από τους 

πρώτους που θα έφταναν εκεί για να λαφυραγωγήσουν. Πάνω 

από 1000 είχαν μαζευτεί, έξω από τις δύο πλευρές του σπιτιού. 

Κατόρθωσαν με πολλές προσπάθειες, να παραβιάσουν την 

πόρτα και τελικώς να μπουν μέσα σε αυτό, αλλά δε βρήκαν 

τους θησαυρούς που πίστευαν ότι θα έβρισκαν. Βρήκαν όλες τις 

πόρτες κλειστές και τον Κούντση σαν Κέρβερο να φρουρεί εκεί 

για να μη μπορέσει να περάσει κανένας. Οι Τούρκοι στρατιώτες 

δεν είχαν μαζί τους πυρομαχικά για να γεμίσουν τα όπλα τους 

και αυτό έδωσε το πλεονέκτημα στον Κούντση να γεμίσει το 

χώρο του σπιτιού του Ζαφειράκη με πτώματα. 

Λυσσαλέες συμπλοκές, επίσης, γίνονταν και στην 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στη Μητρόπολη. Γύρω από 

τη Μητρόπολη, μία ομάδα αρκετών Ναουσαίων πολιτών, 

πανικόβλητοι  σκεπτόταν ποιό δρόμο να ακολουθήσει για να 

σωθεί. Ο Ταήρ-Μπέης, υποστράτηγος του Αμπού Λουμπούτ, 

δεν ήταν καλύτερος από τους απλούς στρατιώτες όσο αφορά 

την απρονοησία. Αμέριμνος και χωρίς τις απαραίτητες 

προφυλάξεις και ετοιμότητα προχωρούσε έφιππος προς τη 

Μητρόπολη. Ο Κώστας Κωστούλας και ο Γιώργος Φασούλας 

άδειασαν τα όπλα τους πάνω στον Ταήρ-Μπέη και με εύστοχες 

βολές τον έριξαν νεκρό κάτω από το άλογό του. Με το που 
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έπεσε νεκρός ο αρχηγός, η μάχη πήρε μεγάλες διαστάσεις και 

γενικεύτηκε. Οι παραπάνω δύο Ναουσαίοι επαναστάτες μαζί με 

πολλούς άλλους, σκοτώθηκαν, αλλά και πολλοί από τους 

τούρκους στρατιώτες είχαν την ίδια με αυτούς μοίρα. Από την 

πύλη της Υπαπαντής μέχρι την πύλη της Μητρόπολης τα 

πτώματα κάλυψαν το δρόμο σα να ήταν στοιβαγμένα σε 

σωρούς. 

Με το που έμαθαν οι οπλαρχηγοί, που βρίσκονταν 

έξω από την πόλη, ότι ο εχθρός μπήκε σ’ αυτήν, αμέσως και οι 

ίδιοι με τους άντρες τους μπήκαν στην πόλη και μάχονταν μαζί 

με τους υπόλοιπους Ναουσαίους. Οι τούρκοι στρατιώτες, μαζί 

με όλους τους πλιατσικολόγους που τους ακολουθούσαν, ήταν, 

κατά πολύ, περισσότεροι από τους αμυνόμενους και ο 

αναμεταξύ τους αγώνας άνισος. Αμυνόμενοι και επιτιθέμενοι 

όλοι τους οδηγούνταν προς το στρατηγείο των επαναστατών 

που βρισκόταν στον Πύργο του Ζαφειράκη, οι μεν για να 

βρουν σωτηρία, οι δε για να εξαλείψουν εντελώς την άμυνα της 

πόλης.  

Ο Κεχαγιά-Μπέης, με το που μπήκε στην πόλη, 

κατευθύνθηκε πρώτα στο σπίτι του Ζαφειράκη, έχοντας υπόψη 

του ότι οι θησαυροί που υπήρχαν εκεί τον περίμεναν, αλλά 

ίσως εξαντλούνταν από τους στρατιώτες του και δε θα 

προλάβαινε να πάρει το μερίδιό του. Όταν έφτασε, λοιπόν, εκεί 

βρήκε τις πόρτες σπασμένες και το σπίτι εντελώς άδειο. Αφού 

έκανε και ο ίδιος ένα τελευταίο έλεγχο, στη συνέχεια 

κατευθύνθηκε στο Διοικητήριο της πόλης που το βρήκε χωρίς 

φρουρά και υπερασπιστές. Καταλαμβάνοντάς το βρήκε μέσα 

φυλακισμένους τους πολιτικούς αντιπάλους του Ζαφειράκη 
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που ήταν έγκλειστοι σε όλο το διάστημα της πολιορκίας της 

πόλης. Αφού τους απελευθέρωσε, έτρεξαν στα σπίτια τους, αλλά 

τα βρήκαν κατεστραμμένα και τις οικογένειές τους να έχουν 

αρπαχθεί από τους εισβολείς.  
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Η μάχη στο δυτικό Πύργο (Πύργος Ζαφειράκη). 

ην επόμενη μέρα, από το πρωί ο Κεχαγιά-

Μπέης βγήκε να ερευνήσει το δυτικό Πύργο 

και τη γύρω από αυτόν περιοχή, αφού από 

ολόκληρη την πόλη, ήταν πια το μόνο μέρος που κρατούσαν οι 

επαναστάτες Ναουσαίοι. 

Ο δυτικός Πύργος, ή ο Πύργος του Ζαφειράκη όπως 

τον έλεγαν, βρισκόταν στην περισσότερο ασφαλή και 

οχυρωμένη τοποθεσία και φάνταζε σαν την ακρόπολη της 

Νάουσας. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν άφθονα τρόφιμα και 

πυρομαχικά και ήταν προετοιμασμένος για τέτοιες περιπτώσεις 

πολιορκίας. Με την άλωση της πόλης όμως οι περισσότεροι 

θεώρησαν ότι ήταν υποχρεωμένοι να σώσουν τους εαυτούς 

τους, την οικογένειά τους και ότι άλλο πολύτιμο αγαθό 

διέθεταν. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο Ζαφειράκης και 

οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί δε μπόρεσαν να συγκεντρώσουν 

περισσότερους από οκτακόσιους άνδρες για να αντισταθούν 

στην αναμενόμενη επίθεση των Τούρκων εισβολέων. 

Στο στενό χώρο του Πύργου που ήταν γεμάτος από 

ένοπλους άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέροντες, ήταν 

πρακτικά δύσκολο έως και αδύνατο να μπορέσουν να 

αντισταθούν αποτελεσματικώς και για πολύ χρόνο οι 

υπερασπιστές του. Παρόλα αυτά όμως αντιστάθηκαν, για 

αρκετό χρόνο, στους πολλαπλάσιους εχθρούς, αλλά και 

τόλμησαν και πέτυχαν ηρωική έξοδο, με αποτέλεσμα να σωθούν 

οι περισσότεροι από αυτούς και στη συνέχεια να πολεμήσουν σε 

άλλα μέρη για την πολυπόθητη απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Τ 
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Ο Στρατάρχης είχε στήσει τη σκηνή του στην 

Παναγιωπούλα και από εκεί διέταξε κάποιον Αλβανό Μπέη να 

καταλάβει το δυτικό Πύργο. Ο Μπέης, φοβούμενος προφανώς 

το δύσκολο της επιχείρησης, αρνήθηκε να αναλάβει την 

αποστολή και ο στρατάρχης, αφού διέταξε τη σύλληψή του, 

αργότερα τον μετέφερε δέσμιο στην Θεσσαλονίκη, όπου και τον 

αποκεφάλισε87. Μετά την άρνηση του Αλβανού Μπέη, ο 

στρατάρχης διέταξε τον Κεχαγιά-Μπέη να ξεκινήσει τις 

εφόδους για να καταλάβουν και το τελευταίο αυτό καταφύγιο 

των επαναστατών. Τα τηλεβόλα στήθηκαν στο λόφο του Αη-

Λιά και άρχισαν να βομβαρδίζουν τον Πύργο, χωρίς όμως να 

έχουν κανένα σημαντικό αποτέλεσμα. Οι αμυνόμενοι, με 

εύστοχες βολές, σκότωναν τους χειριστές των πυροβόλων και ο 

Κεχαγιά-Μπέης συνεχώς τους αντικαθιστούσε με νέους που και 

αυτοί όμως είχαν την ίδια τύχη με τους προηγούμενους. 

Τρεις φορές άλλαξαν τις θέσεις των τηλεβόλων, 

αλλά πάντα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα: Να σκοτώνονται οι 

πυροβολητές και να μην προξενούν καμία σημαντική απώλεια 

στον Πύργο και σε αυτούς που ήταν μέσα σε αυτόν. 

Εγκαταλείποντας τα τηλεβόλα διατάχθηκε γενική έφοδος, αλλά 

και αυτή αποκρούσθηκε από τους υπερασπιστές του Πύργου. 

Το ίδιο ακολούθησε για ακόμη τρεις φορές, πάντα όμως με το 

ίδιο αποτέλεσμα, μέχρι που νύχτωσε και σταμάτησαν οι 

επιθέσεις και δόθηκε τέλος σε αυτή τη λυσσαλέα μάχη. Η 

τάφρος που ήταν σκαμμένη γύρω από τον Πύργο, είχε γεμίσει 

                                                           
87

 Ο Pouqueville βεβαιώνει ότι με τα ίδια τα μάτια του είδε, κατά την είσοδο 
του Στρατάρχη στη Θεσσαλονίκη, το Μπέη που αρνήθηκε την αποστολή να 
ακολουθεί την πομπή δεμένος. Το ίδιο, επίσης, βεβαιώνει και ο Εμμανουήλ 
Κυριακού, Πρόξενος της Δανίας. 
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από πτώματα τούρκων στρατιωτών.  

Η έξοδος από τον Πύργο. 

Γύρω στις 4 το πρωί της επόμενης μέρας (12η 

Απριλίου 1822), ο Ζαφειράκης διέταξε να συγκεντρωθούν όλοι 

όσοι βρίσκονταν στον Πύργο. Σχημάτισε έτσι ένα σώμα στο 

οποίο, στο κέντρο του, είχε τοποθετήσει τα γυναικόπαιδα και 

γύρω από αυτά όλους όσους μπορούσαν να κρατήσουν όπλα. 

Με αυτό το σχηματισμό βγήκαν από τον Πύργο, με 

ομοβροντίες ανταλλασσόμενων πυροβολισμών, πέρασαν μέσα 

από τους Τούρκους πολιορκητές και αφού ενώθηκαν με τους 

άντρες των άλλων οπλαρχηγών, έφτασαν κοντά στον Άγιο 

Νικόλαο. Η βραδυπορία των γυναικόπαιδων δυσκόλευε την 

ελευθερία κινήσεων των οπλιτών, αλλά και με αυτές τις 

συνθήκες, γύρω στις μία το μεσημέρι, είχαν φτάσει στο δρόμο 

που οδηγούσε από το Σέλι προς το Φραγκότσι. Στο σημείο αυτό 

τους βρήκε ο Τουρκικός στρατός που στάλθηκε από τον Αμπού 

Λουμπούτ για να τους καταδιώξει. 

Σε μία άνιση μάχη που ακολούθησε, οι τούρκοι 

στρατιώτες κατάφεραν να διασπάσουν τους επαναστάτες και 

μέσα στην σύγχυση που επακολούθησε, να συλλάβουν τα 

γυναικόπαιδα, μεταξύ των οποίων ήταν η γυναίκα και η κόρη 

του Ζαφειράκη, οι γυναίκες των οπλαρχηγών Καρατάσου και 

Γάτσου, η γυναίκα και η κόρη του Λάζου Ραμαντάνη και να τα 

μεταφέρουν αιχμάλωτα στο Στρατάρχη. 

Αν και διασπασμένοι οι οπλαρχηγοί μπόρεσαν να 

συγκεντρώσουν και πάλι περίπου 800 άντρες. Με αυτούς, μετά 
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από πολλούς αγώνες, έφτασαν στην περιοχή του Αλιάκμονα, 

όπου χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες. Από αυτούς άλλοι δια 

μέσου της Ηπείρου οδηγήθηκαν στο Μεσολόγγι, όπως ο 

Καρατάσος με τους γιούς του Τσιάμη και Κωτούλα και ο Γάτσος 

με τον αδελφό του Πέτρο, άλλοι μέσω της Θεσσαλίας στη 

Λαμία, όπως ο Καραμήτσιος, ο Κούντσης, ο Καραμπατάκης, ο 

Διαμαντής και πολλοί άλλοι. Οι οπλαρχηγοί αυτοί 

εξακολούθησαν τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μαζί 

με τους υπόλοιπους Έλληνες και διακρίθηκαν σε πολλές 

πολεμικές επιχειρήσεις. 

Εκτός όμως των παραπάνω οπλαρχηγών που 

οδηγήθηκαν σε άλλα μέρη της Νότιας Ελλάδας για να 

συνεχίσουν τον αγώνα τους, πολλοί άλλοι, με τα ανταρτικά 

σώματα που δημιούργησαν, έμειναν στα βουνά της περιοχής, 

από την Έδεσσα μέχρι και τη Βέροια, και με ακράτητο μίσος 

εκδικούνταν για την καταστροφή της πόλης. Προσπάθησαν να 

σώσουν τα γυναικόπαιδα που αρπάχθηκαν από τη Νάουσα και 

αφού δε μπόρεσαν να το κατορθώσουν, έστειλαν μία επιστολή 

στον Τούρκο Διοικητή της Θεσσαλονίκης με την οποία 

ζητούσαν να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι της Νάουσας, 

διαφορετικά θα εκδικούνταν με το να σφάζουν τον κάθε 

Τούρκο που θα έπεφτε στα χέρια τους. Φυσικό ήταν να μη γίνει 

δεκτό το αίτημά τους και μέσα σε λίγο χρόνο, 

πραγματοποιώντας τις απειλές τους, είχαν γίνει ο φόβος και ο 

τρόμος κάθε Τούρκου της ευρύτερης περιοχής. 

Σε ένα από τα ανταρτικά σώματα που αριθμούσε 

πάνω από τριακόσιους άνδρες, επικεφαλής ήταν ο Αναστάσιος 

Καμπίτης, ο Ιωάννης Κατσαούνης και ο Κώστας Μαλάμος. 
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Κάποια νύχτα, το σώμα αυτό βρισκόταν κοντά στο χωριό 

Δοβρά, με σκοπό να επιτεθεί σε Μουσουλμάνους κατοίκους της 

Βέροιας. Την παρουσία τους εκεί όμως πληροφορήθηκαν οι 

επικεφαλής των καταδιωκτικών Τουρκικών σωμάτων, Γιαχγιά-

Μπέης και Ζεϊνέλ Αγάς, και γρήγορα κατάφεραν και τους 

περικύκλωσαν στο μοναστήρι της Παναγίας που ήταν 

οχυρωμένοι. Λυσσαλέα μάχη έγινε, μέχρι το πρωί, με τους 

επαναστάτες να αντιστέκονται, έως τη στιγμή που αποφάσισαν 

να κάνουν έξοδο και να καταφύγουν στο Αρκουδοχώρι. Οι 

Τούρκοι συνέχισαν να τους καταδιώκουν και για τρία 

μερόνυχτα μάχονταν κυκλωμένοι χωρίς τρόπο διαφυγής. 

Τελικώς κατάφεραν και ξέφυγαν από τον τουρκικό κλοιό και 

οδηγήθηκαν στο εξωκλήσι του Αγιά Σωτήρη (Μεταμόρφωσης). 

Εκεί έγινε και τρίτη μάχη και οι επαναστάτες κατάφεραν να 

σκοτώσουν τον Τούρκο αρχηγό Γιαχγιά-Μπέη, αλλά έχοντας 

σαν απώλεια το θάνατο ενός από τους αρχηγούς τους, του 

Κώστα Μαλάμου, που έπεσε ηρωικώς. Την επόμενη μέρα, οι 

Τούρκοι κατάφεραν και συνέλαβαν τον άλλο αρχηγό των 

επαναστατών Αναστάσιο Καμπίτη, και έληξε η μάχη 

μεταφέροντάς τον στη Βέροια. Εκεί, σε έκτακτο ιατροδικαστικό 

συμβούλιο, εξακριβώθηκε η ταυτότητα του Καμπίτη και 

καταδικάστηκε σε θάνατο, η δε ποινή εκτελέστηκε αμέσως, 

γιατί, την ώρα εκείνη, ο ίδιος βρίζοντας τους Τούρκους, είπε: 

«Είμαι άπιστος και γιός απίστου και δεν αναγνωρίζω τον προφήτη σας» 

και έτσι αμέσως παραδόθηκε στο δήμιο.  
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Ο Θάνατος του Ζαφειράκη και του Γιαννάκη Καρατάσου. 

ταν στη μάχη του Σελίου, οι Τούρκοι 

στρατιώτες διέσπασαν τους επαναστάτες 

και συνέλαβαν τα γυναικόπαιδα, ο 

Ζαφειράκης και ο Γιαννάκης Καρατάσος, με μια ομάδα από 

εξήντα άντρες, συνεπλάκησαν και πάλι με το στρατό. Από τη 

συμπλοκή αυτή, τελικώς κατάφεραν και γλίτωσαν μόνο οι ίδιοι 

με άλλους δώδεκα άντρες τους. Αφού περιπλανήθηκαν μέσα 

στα βουνά, συνεχώς καταδιωκόμενοι, οδηγήθηκαν στο Δοβρά 

και από εκεί συνεχίζοντας έφτασαν στο δάσος «Σουφουλιό» 

που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Σταυρός και Επισκοπή 

Βεροίας. Εκεί σταμάτησαν για να ξεκουραστούν και να φάνε, 

γιατί κάποιος από τους οπλίτες τους είχε γνωστούς εκεί και τους 

υποσχέθηκε ότι θα έφερνε τρόφιμα. Αυτός, όταν πήγε σε 

κάποιον από τους γνωστούς του, του εμπιστεύτηκε ότι 

βρισκόταν στο δάσος με το Ζαφειράκη και τον Καρατάσο. Ο 

χωρικός πρότεινε στον οπλίτη να μείνει στο σπίτι του για να 

ξεκουραστεί και ο ίδιος, στη συνέχεια, πήγε τρόφιμα στους 

υπόλοιπους επαναστάτες που περίμεναν στο δάσος. 

Δεν είναι αποδεδειγμένο, αν ο ίδιος ή κάποιος 

άλλος που γνώριζε ή αντιλήφθηκε την παρουσία των 

επαναστατών στο δάσος του Σουφουλιού, ενημέρωσε τις 

τουρκικές αρχές που αμέσως κινητοποιήθηκαν και 

περικύκλωσαν το δάσος. Η επιχείρηση των Τούρκων ήταν 

άψογα οργανωμένη και η υπεροχή τους σε άντρες ήταν 

καθοριστικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της μάχης που 

ακολούθησε. Όλοι οι επαναστάτες, εκτός του γιου του 

Ζαφειράκη, Φίλιππου, σκοτώθηκαν μέσα στις ομοβροντίες 

Ό 
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πυροβολισμών που έριχναν οι τούρκοι στρατιώτες. Ο Φίλιππος 

πρόλαβε και άλλαξε τα ρούχα του με τα ρούχα ενός βοσκού, 

κατάφερε να ξεφύγει και να πάει στην Κλεισούρα88. Οι 

Τούρκοι, βρίσκοντας τα πτώματα του Ζαφειράκη και Γιαννάκη 

Καρατάσου, τα αποκεφάλισαν και μετέφεραν τα κεφάλια τους 

σαν τρόπαιο στο στρατάρχη Αμπού-Λουμπούτ.89  

Στις 12 Απριλίου, ο στρατάρχης, αφού μπήκε στην 

πόλη, οδηγήθηκε στο Κιόσκι και διέταξε να του στήσουν εκεί τη 

σκηνή. Αμέσως μετά, με συνοδεία πολυάριθμης φρουράς, 

κατευθύνθηκε στον Πύργο του Ζαφειράκη, που ήδη είχε 

καταλάβει ο στρατός του, και μέσα σε αυτόν φύλαγε τα λάφυρα 

και όσα γυναικόπαιδα είχαν αιχμαλωτίσει. Στη διαδρομή αυτή 

που έκανε, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από πτώματα επαναστατών, 

ανάμεσα σε πολύ περισσότερα πτώματα στρατιωτών του. Ο 

ίδιος οργίστηκε τόσο πολύ που σε όλη τη διαδρομή δε 

σταμάτησε να βρίζει και να εκστομίζει απειλές κατά των 

Ναουσαίων που τόση ζημία έκαναν στο στράτευμά του. Εκτός 

εαυτού έγινε, όταν πέρασε το δρόμο για τον Πύργο και έφτασε 

γύρω από τον Πύργο. Εξαγριωμένος έδωσε διαταγή να μην 

αφήσουν να ξεφύγει κανένας και να συλλάβουν όλους όσους 

                                                           
88

 Στην Κλεισούρα προδόθηκε και αφού συνελήφθη οδηγήθηκε στο 
Μοναστήρι (Μπίτολα (Σλαβομακεδονικά: Битола [ˈbitɔla], Σερβικά: Битољ, 
Βουλγαρικά: Битоля, Βλάχικα: Bitule/Bituli, Τουρκικά: Manastır) και στις 16 
Απριλίου αποκεφαλίσθηκε και αυτός. 
89

 Πραγματικά, πολύ λίγα στοιχεία είναι γνωστά για τη μάχη αυτή που είχε 
σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Ζαφειράκη. Ο Στουγιαννάκης τελειώνει το 
θέμα με δύο σειρές μόνο, χωρίς να παραθέτει λεπτομέρειες, όπως σε άλλες 
περιπτώσεις. Υπήρχε όμως, την εποχή εκείνη, η φήμη ότι δε σκοτώθηκαν ο 
Ζαφειράκης και Καρατάσος, αλλά συνελήφθηκαν και πέθαναν, πολύ 
αργότερα, μέσα σε φρικτά βασανιστήρια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Mk-Bitola.ogg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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βρίσκουν μέσα στην πόλη. 

Αφού τελείωσε την επιθεώρηση, κατσουφιασμένος 

επέστρεψε στη σκηνή του στο Κιόσκι. Οι στρατιώτες του 

παρουσίασαν τις αιχμάλωτες γυναίκες των τριών αρχηγών των 

Ναουσαίων και τα κεφάλια των Ζαφειράκη και Γιαννάκη 

Καρατάσου. Διέταξε να τις φρουρούν συνεχώς και συνέχισε την 

πορεία του για τη σκηνή του. 

 

Εικόνα 27 - "Κιόσκι" Νάουσας το 1926 

 

Τη 13η Απριλίου ο στρατάρχης διέταξε το στρατό 

του να εφορμήσει σε όλα τα γύρω χωριά της Νάουσας για να τα 
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λεηλατήσουν. Πενήντα χωριά90 παραδόθηκαν στις φλόγες και 

όσους από τους κατοίκους συλλάμβαναν, τους έσφαζαν 

επιτόπου. Την ίδια τύχη είχαν τα μοναστήρια και τα εξωκλήσια 

που βρίσκονταν στα περίχωρα της Νάουσας. 

Η σφαγή στο Κιόσκι και το ολοκαύτωμα της πόλης. 

Την ίδια μέρα, ενώ οι σφαγές και οι λεηλασίες 

συνεχίζονταν μέσα στην πόλη, ο στρατάρχης διέταξε τη σφαγή 

στο Κιόσκι όλων των αντρών αιχμαλώτων που ήταν ηλικίας 

μεταξύ των 15 και 65 ετών. 

Είχαν φέρει από τη Βέροια δήμιους Τσιγγάνους, με 

περισσότερο ξακουστούς τους Αρχιδήμιους Πάντσιο και 

Καραχασάν. Αλλά προθυμότεροι, ωμότεροι και περισσότερο 

θηριώδεις αναδείχθηκαν οι 600 περίπου Εβραίοι που ήλθαν ως 

εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί, όπως και σε άλλες 

περιστάσεις, ήταν τυφλά όργανα των Τούρκων και οι 

τρομερότεροι σφαγείς των Χριστιανών. Δύο από αυτούς, ο 

Αβραάμ και ο Ιωσέφ, ζούσαν στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το 

1865. Ο τελευταίος, μάλιστα, περηφανευόταν ότι μέσα σε μία 

μέρα έσφαξε 64 Ναουσαίους. 

Η αποτρόπαια διαταγή του στρατάρχη εκτελέσθηκε 

πιστά. Στους 1241 φτάνει ο αριθμός των σφαγμένων91 στο 

                                                           
90

 Μεταξύ των χωριών αυτών είναι και ο Δοβράς, ο Κοπανός, η Χαρίεσσα, 
το πάνω και κάτω Σέλι, το Αρκοχώρι, η Φυτειά, τα Λευκάδια, η Πατρίδα, η 
Κουτσούφλιανη, το Ντραζίλοβο και πολλά άλλα… 
91

 Ο αριθμός των σφαγμένων στη Νάουσα και άλλες πληροφορίες σχετικές 
με τη διάρκεια της επανάστασης, των επιθέσεων, την έξοδο των αρχηγών 
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Κιόσκι της Νάουσας. Όσοι οδηγούνταν για να θανατωθούν, 

στην αρχή τους ρωτούσαν το ονοματεπώνυμό τους, την ηλικία 

                                                                                                                             
με τους άντρες τους και το ολοκαύτωμα της πόλης φαίνονται στην 
παρακάτω διαταγή, με ημερομηνία 21 Απριλίου 1822 : 
Διαταγή του Μεμέτ Εμίν (Εμπού Λουμπούτ) πασά, περί τελέσεως 
δοξολογίας και πανηγύρεως υπό των πιστών επί τη πτώση της Ναούσης. 
Δια της παρούσης υψηλής διαταγής μας σπεύδουμε να γνωρίσουμε σε 
όλους εσάς ότι οι άπιστοι και καταραμένοι κάτοικοι της πόλεως Ναούσης 
και κάποιων από τα γύρω χωριά, όπως είναι γνωστό, μετά από 
προμελετημένη συνεννόηση ενώθηκαν και τόλμησαν, πριν από δύο μήνες 
περίπου, και σήκωσαν τη σημαία της επανάστασης . . . . και έτσι 
κατώρθωσαν και έσπειραν την αναρχία και τον τρόμο σε όλη την 
περιφέρεια του Καζά Θεσσαλονίκης αναγκάζοντάς μου, τελικώς, να 
εκστρατεύσω από τη Θεσσαλονίκη αυτοπροσώπως εναντίον τους 
επικεφαλής πολυάριθμου στρατού μουσουλμάνων πιστών. 
Έτσι σήμερον μετά πολιορκία που διήρκησε 14 ολόκληρες ημέρες στις 
οποίες οι υπό τις διαταγές μου λεοντόκαρδοι στρατιώτες  έδειξαν θαυμάσια 
ανδρεία, κάνοντας, κατ’ επανάληψη, γενναίες και ακατάσχετες εφόδους, 
δόξα στον παντοδύναμο Θεό, κατορθώσαμε και νικήσαμε εντελώς και 
οριστικώς τους καταραμένους επαναστάτες και να μπούμε στην 
επαναστατημένη πόλη Νικητές και Κυρίαρχοι, έχοντας στα πρόσωπά μας 
την χαρά της νίκης . . . 
Παρόλα αυτά οι άπιστοι και καταραμένοι αρχηγοί τους, εκμεταλλευόμενοι 
το σκοτάδι της νύχτας, εγκατέλειψαν με τους οπαδούς τους τις 
οχυρωματικές θέσεις, από οποίες μάχονταν εναντίον μας και οδηγήθηκαν 
στα γύρω βουνά, κατορθώνοντας, δυστυχώς, να ξεφύγουν, μέχρι στιγμής, 
από τα χέρια και την εκδίκησή μου. Αυτά τα λέω, διότι ακόμη ελπίζω στη 
σύλληψή τους, αφού ήδη έχω ενισχύσει τα καταδιωκτικά αποσπάσματα, 
κανείς όμως δεν θα ξεφύγει από τον θάνατο από όσους βρίσκονται και 
κρύβονται μέσα στην πόλη. 
Έτσι, μέχρι τώρα, κατορθώσαμε και συλλάβαμε περισσότερους από 2000 
άπιστους και εφαρμόσαμε αμέσως και αμειλίκτως όσα ορίζονται από τον 
ιερό Φετφά, θανατώνοντας με το σπαθί όλους αυτούς και παραδίνοντας τις 
βρώμικες ψυχές τους στην κόλαση. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους 
εξανδραποδίσθηκαν, οι περιουσίες τους μοιράστηκαν μεταξύ των 
μουσουλμάνων στρατιωτών και τα σπίτια τους καταστράφηκαν, 
παραδίνοντάς τα στη φωτιά και τη στάχτη. . . 
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τους και το επάγγελμά τους, στη συνέχεια τους ρωτούσαν, εάν 

είχαν κρυμμένα κάπου χρήματα ή αν γνώριζαν να έχει κάποιος 

άλλος. Τελευταία και καθοριστικά ρωτούσαν, αν θέλουν να 

αλλαξοπιστήσουν και να ασπαστούν τον Ισλαμισμό. Σε 

περίπτωση άρνησής τους οδηγούνταν αμέσως στο δήμιο ο 

οποίος αφού τους ξεγύμνωνε, τους αποκεφάλιζε μπροστά στο 

στρατάρχη που καθόταν εκεί και παρακολουθούσε όλη τη 

σφαγή. 

Στο να σταματήσει αυτή η άγρια ανθρωποσφαγή, 

αφορμή ήταν το παρακάτω περιστατικό: Κάποιος, με το όνομα 

Νίκος Κοκοβίτης, ράφτης στο επάγγελμα, οδηγήθηκε, μετά την 

παραπάνω διαδικασία, στους δήμιους για να τον 

αποκεφαλίσουν. Μόλις του έκοψαν το κεφάλι, αυτός, αντί να 

πέσει κάτω, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να περπατά προς τη 

σκηνή του στρατάρχη. Έπειτα άλλαξε κατεύθυνση, πήδησε 

κάποιο αυλάκι και προχώρησε προς τη γέφυρα. Εκεί, μόλις τον 

ακούμπησε κάποιος Αλβανός, έπεσε κάτω. Το γεγονός αυτό 

θεωρήθηκε από τους Τούρκους θαύμα και δόθηκε διαταγή να 

σταματήσει η σφαγή και πραγματικά, μετά από αυτόν δε 

σφάχτηκε κανείς άλλος.  

Ο Αμπού-Λουμπούτ, τις επόμενες μέρες που 

παρέμεινε στη Νάουσα, ασχολήθηκε αποκλειστικώς με τη 

συγκέντρωση των λαφύρων και των αιχμαλώτων, με την 

αποστολή καταδιωκτικών αποσπασμάτων για να βρουν και να 

συλλάβουν όσους επαναστάτες έφυγαν από την πόλη, με το 

κάψιμο των σπιτιών και την καταστροφή του τείχους της πόλης. 

Για να επιτύχει καλύτερα το τελευταίο, έφερε χωρικούς και 

τσιγγάνους που με τη συνοδεία μουσικής κατεδάφιζαν το 
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τείχος. Μετά, ανέβασε τα τηλεβόλα του στο λόφο του Αγίου 

Θεολόγου και από εκεί βομβάρδιζε την πόλη και τα τείχη της. 
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Εικόνα 28 - Νίκος Κοκοβίτης 
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Η υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε, εκείνες τις 

ημέρες, σε συνδυασμό με τις φωτιές των πυρπολημένων 

σπιτιών, έκανε τα πτώματα, που άρχισαν να αποσυντίθενται, 

να μυρίζουν ανυπόφορα. Για το λόγο αυτό ο στρατάρχης έφερε 

και άλλους χωρικούς, αγγαρεύοντάς τους να ρίχνουν στη 

φωτιά όσα βρίσκονταν μέσα στην πόλη και όσα βρίσκονταν στο 

Κιόσκι να ανοίγουν λάκκους και να τα ρίχνουν σ’ αυτούς, 

σκεπάζοντάς τα με πέτρες και χώματα. Οι λάκκοι αυτοί 

ανοίχθηκαν στη βορειοανατολική πλευρά του Κιοσκιού. 

 

Εικόνα 29 - Μνημείο εθνομαρτύρων/ιερομαρτύρων στο Κιόσκι 
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Ηρωικός θάνατος Ναουσαίων γυναικών. 

αρότι ακολούθησε δεύτερη διαταγή του 

στρατάρχη που απαγόρευε να 

σκοτώνονται όσοι συλλαμβάνονταν, οι 

στρατιώτες και πολύ περισσότερο οι άτακτοι ακόλουθοι του 

στρατού, με προεξέχοντες τους Εβραίους, δε σεβάσθηκαν 

κανένα από τους συλληφθέντες: Ατίμαζαν κορίτσια μπροστά 

στα μάτια των γονιών τους, άνοιγαν τις κοιλιές των εγκύων 

γυναικών για να δουν, αν το μωρό είναι αρσενικό ή θηλυκό, 

μωρά άρπαζαν από τις μητέρες τους και τα κατέσφαζαν. 

Τέσσερις νέους, αφού τους έκοψαν τα χέρια, τους έβαλαν πάνω 

σε ένα σωρό από πτώματα και τους καλούσαν να 

αλλαξοπιστήσουν. Αφού αρνούνταν βρίζοντάς τους, τους 

έκοψαν, με τη σειρά, τις μύτες, τα χείλια και τέλος βγάζοντάς 

τους και τα μάτια, τους εγκατέλειψαν εκεί ετοιμοθάνατους. 

 

Εικόνα 30 – Άγαλμα στο χώρο Θυσίας των Ναουσαίων Ηρωίδων 
στους Στουμπάνους 

Π 
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Οι γυναίκες της Νάουσας αποδείχθηκαν το ίδιο 

ηρωικές. Το αίσθημα τιμής ήταν πολύ μεγάλο και αυτό 

αποδείχθηκε από τον ηρωικό θάνατο των δεκατριών γυναικών 

στους Στουμπάνους. Αυτές, μετά από καταδίωξη Τούρκων 

στρατιωτών, θέλοντας να αποφύγουν την ατίμωση που τις 

περίμενε, εάν συλλαμβάνονταν, προτίμησαν το θάνατο. Όταν 

καταδιωκόμενες έφτασαν στην Αράπιτσα και στο σημείο που 

ονομάζεται «Στουμπάνοι» εκεί, μη μπορώντας να βρουν 

διέξοδο, πιασμένες χέρι χέρι έπεσαν στον καταρράκτη μαζί με 

τα βρέφη που είχαν στην αγκαλιά τους.  

 

Εικόνα 31 - Η γέφυρα στους Στουμπάνους 

 

Κάποια νεαρή, με το όνομα Λεμονιά, από τη 
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συνοικία του Αγίου Γεωργίου, καταδιωκόμενη από ομάδα 

έφιππων τούρκων έφτασε στην Αράπιτσα, σε ένα σημείο που ο 

ποταμός στενεύει αρκετά, αλλά έχει πολύ βάθος και 

απόκρημνες όχθες. Εκεί εγκλωβισμένη και ενισχυμένη από τη 

δύναμη της απελπισίας, χωρίς να διστάσει, κατάφερε και 

πήδησε πάνω από το ποτάμι και κατάφερε να σωθεί, γιατί οι 

έφιπποι που είδαν αυτό, νόμισαν ότι το μέρος ήταν βατό και 

όρμησαν για να συνεχίσουν την καταδίωξη, αλλά επειδή η 

απέναντι πλευρά ήταν ανώμαλη και ψηλότερη, δεν τα 

κατάφεραν και έπεσαν στις απόκρημνες όχθες του ποταμού 

βρίσκοντας το θάνατο. Η νεαρή όμως, αργότερα, συνελήφθη 

και σκοτώθηκε με φοβερά μαρτύρια.  

Κάποιος Λάκης ή Γυφτολάκης, όπως τον φώναζαν, 

που έμενε κοντά στη Μητρόπολη, μόλις άκουσε θόρυβο και 

πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, άνοιξε το παράθυρο για 

να δει τι συμβαίνει, χωρίς να φανταστεί ότι Τούρκοι στρατιώτες 

θα πήγαιναν στο σπίτι του. Με πέντε μόλις σφαίρες στα 

πυρομαχικά του, μόλις είδε δώδεκα με δεκατέσσερις στρατιώτες 

πυροβολώντας να προσπαθούν να σπάσουν την πόρτα του και 

την πόρτα του γείτονά του, πυροβόλησε πέντε φορές εναντίον 

τους. Ήδη πέντε Τούρκοι έπεσαν νεκροί. Συνεχίζοντας άρπαξε 

ένα ξύλο που βρήκε εκεί και με αυτό σκότωσε άλλους τρεις, 

μέχρι να προλάβουν να γεμίσουν τα όπλα τους οι υπόλοιποι 

και να πυροβολήσουν. Μετά, εντελώς ατάραχος, μπήκε στο 

σπίτι του, έκλεισε την πόρτα και μαζί με τη γυναίκα και το 

δίχρονο παιδί του πήδησαν στο κενό που υπήρχε μεταξύ του 

σπιτιού του και της Αράπιτσας και κρύφτηκαν εκεί σε κάποια 

σπηλιά. 
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Ο οπλαρχηγός Ζώτος, Αλβανός στην καταγωγή, 

τραυματισμένος σε κάποιο από τα οχυρώματα της πόλης, 

βλέποντας τους Τούρκους να πλησιάζουν και μη έχοντας άλλες 

δυνάμεις, για να μην πέσει στα χέρια τους, έβαλε φωτιά σε ένα 

σωρό από μπαρούτι και ανατινάχθηκε στον αέρα μαζί με τους 

Τούρκους και το οχυρό. 

Τους επαναστάτες, που κατόρθωσαν να ξεφύγουν 

στα βουνά, τους ακολούθησαν οι γυναίκες τους έχοντας, στην 

πλειοψηφία τους, και τα μωρά στην αγκαλιά. Δε μπορούσαν 

όμως να ακολουθήσουν τους άντρες εξαιτίας του βάρους, αλλά 

και της φυσικής τους αδυναμίας. Για να μη προδίδουν τη θέση 

τους, όταν κρύβονταν από τα κλάματα των βρεφών, 

προτίμησαν οι ίδιοι να τα σκοτώσουν παρά να τα αφήσουν στα 

χέρια των Τούρκων. Έτσι η Αικατερίνη, σύζυγος του Αγγελάκη 

Γκοντύλη, ακολουθούσε τον άντρα της μαζί με το δίχρονο, 

πρωτότοκο μωρό τους. Επειδή έκλαιγε, της διατάχθηκε να το 

εγκαταλείψει, πράξη την οποία και έκανε με πολύ δισταγμό. 

Επειδή όμως το μωρό έκλαιγε συνεχώς και ήταν κίνδυνος να 

προδοθούν, κάποιος από τους οπλίτες γύρισε και το σκότωσε. 

Όταν οι Τούρκοι έσπασαν την πόρτα του σπιτιού 

του Χρυσάφη Σακελλαρίου, ο γιος του Αυξέντης προσποιήθηκε 

πως γευμάτιζε και τους κάλεσε με το συνηθισμένο 

«Μπουγιουρούμ» (ορίστε - κοπιάστε καθίστε στο τραπέζι). Ο 

πονηρός γέρος είχε καταλάβει ότι οι Τούρκοι θα έμπαιναν στο 

σπίτι του και με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο προσπάθησε να 

γλιτώσει τις ζωές της οικογένειάς του. Είχε μαζέψει, στα 

γρήγορα, την οικογένειά του γύρω από το τραπέζι και 

προσποιούνταν ότι γευμάτιζαν. Οι στρατιώτες, βλέποντας να 
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τρώνε, λεηλάτησαν το σπίτι, αλλά αυτόν και την οικογένειά 

του, χωρίς να τους πειράξουν, τους παρέδωσαν στον Κεχαγιά-

Μπέη και του διηγήθηκαν το περιστατικό όπως τους βρήκαν. Ο 

Μπέης τους χάρισε τη ζωή, γλιτώνοντάς τους από τη σφαγή. 

Ο Γιώργος Μπόγιου, όταν οδηγούνταν στη σφαγή 

και ρωτήθηκε από τον Αμπού-Λουμπούτ τα συνηθισμένα για 

την ηλικία, το επάγγελμά του κλπ, αυτός, μη γνωρίζοντας 

τουρκικά ή κάνοντας ότι δεν τα γνωρίζει, είπε «μπιρ φούρκα 

εδώ, μπιρ φούρκα εκεί» και με κωμικές χειρονομίες και 

μορφασμούς προσπαθούσε να δείξει ότι εργαζόταν στην 

υφαντουργία. Ο στρατάρχης ξέσπασε στα γέλια και τελικώς του 

χάρισε την ζωή. 

Ο στρατάρχης είχε εκδώσει αυστηρές διαταγές, στις 

γύρω από τη Νάουσα πόλεις και χωριά, να συλλαμβάνουν 

όλους τους Ναουσαίους που κατέφευγαν εκεί είτε πριν είτε μετά 

την καταστροφή της πόλης και να τους παραδίνουν σε αυτόν 

τον ίδιο. Αυτό ήταν εύκολο να γίνει, γιατί οι Ναουσαίοι 

ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους στις γύρω πόλεις και χωριά, 

επειδή είχαν μακριά μαλλιά, ενώ όλοι οι άλλοι άφηναν μία 

τούφα στην κορυφή του κεφαλιού (τσιαμπάς) ή στο μπροστινό 

μέρος. Φάνηκαν πολύ πρόθυμοι να εκτελέσουν τις διαταγές 

αυτές του στρατάρχη, περισσότερο όμως από όλους ο Δημήτρης 

Μπουτζέγκας που παρέδωσε γύρω στους δεκαπέντε 

Ναουσαίους στο θάνατο. 

Ο Τουρκικός στρατός και ιδιαιτέρως οι άτακτοι που 

τον ακολουθούσαν, αφού συγκέντρωσαν τη λεία τους που 

αποτελούνταν από χρήματα, όπλα, σκεύη, έπιπλα, ρούχα, 
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εκκλησιαστικά σκεύη και αιχμαλώτους, αναχώρησαν για τις 

πατρίδες τους. Από όπου και εάν περνούσαν, έκαναν επίδειξη 

της λείας τους και ιδιαιτέρως των αιχμαλώτων στις αγορές. 

Παντού όμως βρίσκονταν φιλάνθρωποι πατριώτες οι οποίοι 

εξαγόραζαν αιχμαλώτους και τους ελευθέρωναν ή απλώς 

μαθαίνοντας τα στοιχεία των αιχμαλώτων, ενημέρωναν τους 

συγγενείς τους και βοηθούσαν έτσι στη σωτηρία τους. 

Είναι όμως φοβερά τα μαρτύρια και οι ταλαιπωρίες 

που υποβλήθηκαν οι γυναίκες και ιδιαιτέρως οι κοπέλες που 

πωλήθηκαν για σκλάβες. Κάποια πολύ όμορφη και 

περιποιημένη νέα, με το όνομα  Μαρούσια Ιωάννου 

Πασχαλίτσα, την ήθελε για γυναίκα του ο τριτότοκος γιος του 

Μπέη του Μοναστηρίου. Επειδή όμως αυτή δε δεχόταν, την 

έβαζαν να κάνει τις περισσότερο βαριές εργασίες. Για να τις 

αποφύγει, προσποιήθηκε την παράλυτη και για πολλούς μήνες 

τη βασάνιζαν, καίγοντας τα πόδια και τα χέρια της με 

πυρακτωμένες βελόνες και καυτά σίδερα, χωρίς να δείξει αυτή 

ότι αισθανόταν τον πόνο, μέχρι που από τα πολλά 

βασανιστήρια και τη συνεχή ακινησία έγινε ράκος. Σε αυτή την 

κατάσταση την πούλησε τότε ο μπέης για εκατόν πενήντα 

γρόσια. Αφού γλίτωσε από τα βάσανα, η κοπέλα επέστρεψε 

στην Νάουσα και συντόμως ανέκτησε την υγεία της. 

Στις 24 Απριλίου, με εντολή του στρατάρχη 

αγγελιοφόροι, ενημέρωναν στην έρημη, πλέον, Νάουσα αλλά 

και σε όλες τις πόλεις που είχε στη δικαιοδοσία του, την 

απονομή γενικής αμνηστίας σε όλους τους Ναουσαίους που 

είχαν σωθεί και τους καλούσε να επιστρέψουν στην πόλη, να 

παραλάβουν τις περιουσίες τους και να συνεχίζουν τη ζωή τους 
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ήσυχα και ειρηνικά, όπως ήταν και πριν την επανάσταση. 

Μετά από λίγες μέρες, αφού συγκέντρωσε τα 

λάφυρα και τους αιχμαλώτους του, ξεκίνησε για τη Βέροια και 

από εκεί για τη Θεσσαλονίκη, όπου μπήκε θριαμβευτικά, 

ακολουθούμενος από τους αιχμαλώτους, στις 7 Μαΐου του 1822.  

Από τη Θεσσαλονίκη, που έμενε πια, ο αιμοσταγής 

στρατάρχης πληροφορήθηκε ότι και πάλι οι κάτοικοι της 

Νάουσας δε ζούσαν ήσυχα και ειρηνικά, αλλά βοηθούσαν και 

υποστήριζαν, με διάφορους τρόπους, τους συμπολίτες τους που 

δεν επέστρεψαν στην πόλη, αλλά ζούσαν στα βουνά, 

συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες με τους τούρκους πολίτες. Με 

αυστηρή του διαταγή διέταξε τις αρχές της Βέροιας να 

καθυποτάξουν αυτά τα ανταρτικά σώματα και γενικώς να 

προσέχουν και να παρατηρούν λεπτομερώς όλες τις ενέργειες 

των Ναουσαίων. 
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Μαρτυρικός θάνατος των αιχμαλώτων, 

ραγικότερος και πλέον αποτρόπαιος ήταν ο 

θάνατος των αιχμαλώτων της Νάουσας που 

μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο 

Πουκεβίλλ περιγράφει, με τα μελανότερα χρώματα, στον 

πολιτισμένο κόσμο όσες δραματικές σκηνές είδε εκεί με τα ίδια 

τα μάτια του. «. . . . πολλές γυναίκες γυμνές τις έβαζαν, μέχρι το 

λαιμό, μέσα σε σάκκους που είχαν γάτες και ποντίκια . . .» 

Οι γυναίκες του Ζαφειράκη και του Γάτσου 

πέρασαν από τα ίδια βασανιστήρια. Λένε ότι μετά τα 

παραπάνω, με διαταγή του στρατάρχη, χτίστηκαν μέχρι το 

λαιμό στο τείχος, σε κάποια γωνία της Αγίας Σοφίας, και 

αφέθηκαν εκεί για κάποιες μέρες προς ψυχαγωγία του άγριου 

όχλου που πήγαινε εκεί βρίζοντας και χτυπώντας με ραβδιά τα 

κεφάλια τους, καθώς προεξείχαν του τείχους. Πέντε μέρες 

κράτησε αυτό το μαρτύριο. Τελευταία πέθανε η σύζυγος του 

Ζαφειράκη, μετά από ένα χτύπημα πέτρας που έριξε στο κεφάλι 

της μία γυναίκα από την Αιθιοπία. 

Αυτή ήταν η τύχη και η καταστροφή της ξακουστής 

Νάουσας που μέσα από τη φρίκη της το Ελληνικό κράτος της 

έδωσε τον τίτλο της «Ηρωϊκής» πόλης που διατηρεί έως και 

σήμερα.  

Τ 
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Εικόνα 32 - Διάταγμα "Περί ανακηρύξεως της Ναούσης ως ηρωϊκής πόλεως και 
εορτασμού της επετείου της εν έτει 1822 επαναστάσεως και του ολοκαυτώματος 

αυτής. 
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Κρίσεις για την άλωση και καταστροφή της πόλης και της 
ύπαρξης ή μη προδοσίας. 

 άποψή μου για την άλωση της πόλης και 

για το εάν υπήρξε προδοσία ή όχι 

παραμένει η ίδια, όπως ακριβώς την είχα 

δημοσιεύσει στην τοπική εφημερίδα «Φωνή Ναούσης» στις 08-

05-2009. 

 

Εικόνα 33 - Φύλλο 2902 της "Φωνής της Ναούσης" 

 

Η 
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Εν κατακλείδι την εντοπίζω στα έντονα κομματικά 

πάθη που, όπως και στις μέρες μας, πολλά δεινά έχουν επιφέρει 

στον τόπο μας. Στο παραπάνω δημοσίευμα, έγραφα: 

187 χρόνια μετά την άλωση και καταστροφή της 

Νάουσας και μετά από πολλές και από πολλούς απόπειρες να 

ερευνηθεί και να βγουν στο φως τα γεγονότα και οι συνθήκες 

της εποχής εκείνης σχετικά με την πτώση, την άλωση, την 

προδοσία από το Μάμαντη και τα πιθανά λάθη ή και 

παραλείψεις που μπορεί να οδήγησαν στην καταστροφή της 

πόλης μας, θα προσπαθήσω και εγώ –παίρνοντας, από την 

αρχή, τη δύσκολη θέση του κατηγορουμένου- με κάποιες 

σκέψεις που ευλόγως προκύπτουν κατά την ανάγνωση της 

ιστορίας, να συνεχίσω αυτόν τον άτυπο διάλογο σχετικώς με 

την ιστορία της πόλης μας. Άλλωστε, η αγάπη μου αυτή για την 

πόλη με οδήγησε στην έρευνα και εύρεση και των δύο τόμων 

του Β. Νικολαΐδη (ο δεύτερος τόμος παρουσιάσθηκε σε 

εκδήλωση του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ) και στη συμμετοχή μου στα 

κοινά της πόλης, με τελευταία στην πολιτιστική εταιρεία 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

Θα προσπαθήσω, για να γίνουν όλα πιο κατανοητά 

στον αναγνώστη, και ιδιαιτέρως στους νέους αναγνώστες, να 

χρησιμοποιήσω αποσπασματικά κομμάτια από την ιστορία με 

τέτοια σειρά, που θα επιτρέπει την αυθόρμητη εξαγωγή 

συμπερασμάτων, δίνοντας απαντήσεις ίσως μέσα από τα 

γραπτά, ίσως με τη λογική, αλλά και ίσως πολλές φορές με τη 

μέθοδο της περί ατόπου επαγωγής σε πολλά ερωτήματα. 
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Κατηγορούμενος, λοιπόν, ο Μάμαντης Δραγατάς, 

κατηγορούμενοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί και οι επιλογές τους, 

κατηγορούμενος και ο λαός της Νάουσας. Βασικά ερωτήματα 

κάναμε εμείς, οι απόγονοι εκείνων των Ναουσαίων; 

Επιτελέσαμε το χρέος μας απέναντι στην ιστορία και τους 

προγόνους μας; Μιλήσαμε, όταν έπρεπε;  Έκανε η πολιτεία το 

χρέος της απέναντι στην πόλη, στους ήρωες και τα θύματα;  

Βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν την έρευνα και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων:     

1) Η ιστορία της πόλης Νάουσας του Ευσταθίου Ι. 

Στουγιαννάκη έχει γραφεί με βάση το ανέκδοτο σχεδίασμα του 

διδασκάλου Δημητρίου Φιλίππου Πλαταρίδη, τα χειρόγραφα 

του οποίου ο υιός του Νικόλαος παρέδωσε στο Στουγιαννάκη 

προς δημοσίευση. Στον πρόλογο της έκδοσης που έγινε, ο ίδιος 

ο Στουγιαννάκης, στη σελίδα 13, γράφει: «Κρίσεις τινάς περί 

προσώπων ή πραγμάτων μετέφερα αλλαχού του κειμένου εις θέσεις 

καταλληλοτέρας ή όπου ήσαν, μετά πολυχρονίους και λίαν επιπόνους 

διορθώσεις αυτών. Μίαν αντίφασιν εν τη περί Μάμαντη κρίσει διώρθωσα, 

αποδώσας την αθωωτικήν περί αυτού κρίσιν εις τους υπερασπιστάς του 

Μάμαντη, εις ούς ενδίδων ο μακαρίτης περιέπεσεν εις την αντίφασιν.» 

έχουμε εδώ δηλαδή μία άμεση παραδοχή του Στουγιαννάκη ότι 

αυτός έκανε διορθώσεις και άλλαξε την αθωωτική κρίση του 

μακαρίτη συγγραφέα για το Μάμαντη, γιατί νόμιζε ότι ο 

συγγραφέας είχε επηρεαστεί από τους υπερασπιστές του 

Μάμαντη. 

2) Η διοίκηση της πόλης γινόταν από κάποιον που εκλεγόταν 

από το λαό, αναγνωριζόταν από τον Κιζλάρ-Αγά και τον 

αποκαλούσαν άρχοντα (στα τούρκικα Μπασμπουγή = 

Πρόεδρος). Αυτός όριζε όσους συνάρχοντες ήθελε και διοικούσε 
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τη φρουρά της πόλης (την εποχή του Ζαφειράκη η φρουρά 

ήταν από 300 άνδρες). Αυτός είχε απόλυτη εξουσία, δίκαζε και 

καταδίκαζε, τιμωρούσε και συγχωρούσε, φυλάκιζε και 

αποφυλάκιζε, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα. Μόνο η γενική 

συνέλευση όλων των πολιτών μπορούσε να παύσει ή να τον 

αντικαταστήσει με άλλο πρόσωπο. (σελίδα 48) 

3) Στη σελίδα 83, ο Στουγιαννάκης γράφει ότι η πολιτική 

αντιζηλία μεταξύ του Ζαφειράκη, του Μάμαντη και των 

οπαδών τους ήταν παρόμοια με αυτή των Αθηναίων Αριστείδη 

και Θεμιστοκλή, Κίμωνα και Περικλή και των οπαδών τους. 

Επίσης, αναφέρει ότι πράγματι υπάρχει η παράδοση που 

λέγεται από πολλούς για τα γεγονότα του 1822 η οποία 

χαρακτηρίζει το Μάμαντη, το Ζαφειράκη και τον Καρατάσο 

σαν προδότες, ολετήρες και αίτιους της καταστροφής της 

πατρίδας…… 

4) Έχει, επίσης, σημασία να θυμηθούμε την περιγραφή και το 

χαρακτηρισμό των ηγετών των δύο αντίπαλων μερίδων 

Ζαφειράκη και Μάμαντη, όπως περιγράφονται στις 117-120 

σελίδες. 

Ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου Λογοθέτης, 

αναθρεμμένος ελληνοπρεπώς, πνεύμα οξύ και ευφυΐα σπάνια, 

διδασκόταν από τους καλύτερους δάσκαλους της εποχής, 

Ευμαθής και φιλόπονος, τολμηρός και δραστήριος, φίλαρχος 

και φιλόδοξος, ομιλητικός, μειλίχιος, χαρωπός, γενναιόδωρος 

θεωρούσε πρώτη των αρετών το ευεργετείν. Οξύθυμος και 

ευερέθιστος, αλλά μπορούσε να συγκρατεί τον εαυτό του, όταν 

νόμιζε ότι ο θυμός του θα έφερνε μεγάλη βλάβη. Μέσα στα 

πολλά αυτά φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματά του σκιά ήταν 
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και τα μεγάλα του ελαττώματα που δε στάθηκε δυνατό να 

ξεριζωθούν ή έστω να μετριασθούν μέσα από την παιδεία του 

και από τους μεγάλους δασκάλους του. Με την υπερβολική 

φιλοδοξία και εγωισμό του κανένα άλλο δεν ανεχόταν σαν 

ανώτερο ή ίσο του. Ο ευερέθιστος χαρακτήρας του, που δε 

μπορούσε να τον ελέγχει πάντα, τον έκανε, πολλές φορές, βίαιο 

και τον έσπρωχνε σε αυθαιρεσίες και αυτοδικίες σε όλη του τη 

ζωή. Οποιοδήποτε πράγμα ή κτήμα επιθυμούσε το έπαιρνε 

αυθαίρετα και ας μη δινόταν αυτό. Πλήρωνε όμως μετά και 

πάνω από την αξία του. Με τέτοιο τρόπο πήρε δύο σπίτια δίπλα 

στο σπίτι του πεθερού του και πάνω σε αυτά έκτισε το 

μεγαλοπρεπές μέγαρό του. Απίθανη όμως φαίνεται η 

κατηγορία ότι σφετερίστηκε δημόσιο χρήμα, αφού τα έσοδά του 

ήταν τόσο πολλά, που μπορούσε να ζει πολυτελέστατα, να 

βοηθεί και να αμείβει γενναία τους φίλους και αυτούς που τον 

υπηρετούσαν. Αλλά η επίμονη άρνησή του να δίνει λόγο για τη 

διαχείριση των δημοσίων εσόδων και η περιφρόνηση που 

έδειχνε σε όσους το ζητούσαν, δικαιολογεί μερικώς την 

κατηγορία αυτή. Για να φαίνεται δε μεγαλοπρεπής, εκτός από 

τα εξήντα άτομα της πολιτοφυλακής (φρουρά του) που 

πληρώνονταν από το κοινό ταμείο, διατηρούσε και άλλα 30-40 

άτομα που όπως έλεγε, τα πλήρωνε ο ίδιος. Δε γνωρίζουμε 

μέχρι πού φτάνει η ίδια του ενοχή στη δηλητηρίαση του Λούση 

Παπαφιλίππου. Επίσης, δε γνωρίζουμε ακριβώς την ενοχή του 

στη δολοφονία του Δημητρίου Υπάτρου. Άδικη όμως είναι η 

κρίση κάποιων που λένε ότι από ιδιοτέλεια και φιλοδοξία 

προκάλεσε την επανάσταση και με αυτήν έφερε την 

καταστροφή και ερήμωση της πατρίδας του. 

Ο Μάμαντης (Δραγατάς) ήταν 7-8 χρόνια 

μεγαλύτερος του Ζαφειράκη. Δεν είχε τα φυσικά και ηθικά 
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πλεονεκτήματα του Ζαφειράκη, δεν έτυχε δε και καλής αγωγής 

και εκπαίδευσης και παρόλο που ήταν ευφυής, έμεινε αμαθής 

και ελαττωματικός. Ήταν περήφανος, δοξομανής και φίλαρχος, 

στερούνταν όμως διοικητικών προσόντων. Αδύναμος στο να 

χαλιναγωγεί τα πάθη του και προπαντός τον παράλογο θυμό 

του, πολλές φορές έβριζε και ήταν βάναυσος. Η δύναμή του, 

στην πόλη, προερχόταν από τους πολλούς συγγενείς του. Είχε 

μεγάλη κτηματική περιουσία και περνούσε «βίον αβρόν». Ήταν 

ιδιότροπος και συνεχώς δυσφορούσε. Ούτε με τους  εμπίστους 

του δε μοιραζόταν τις σκέψεις και αποφάσεις του. Μνησίκακος 

και εκδικητικός δε συγχωρούσε ποτέ καμία αδικία που του 

έγινε ή έστω και να μελετήθηκε να του γίνει. Την εποχή εκείνη ο 

Ζαφειράκης είχε εξορίσει το Μάμαντη ο οποίος ζούσε στη 

Θεσσαλονίκη (σελίδα 233) και το ότι δεν ήταν μέσα στην πόλη, 

είναι αδιαμφισβήτητο. Παρακολούθησε και παρέστη σα θεατής 

στην εκστρατεία του Αμπού-Λουμπούτ και στις δραματικές 

σκηνές της κατακρεούργησης των συμπολιτών του. Αυτό 

συνέβαλε στο να πιστέψουν πολλοί ότι υπήρξε προδότης και 

συνεργός της καταστροφής. Κατά τις φρικτές όμως εκείνες μέρες 

βεβαιώνεται από πολλούς ότι φάνηκε πάρα πολύ ευεργετικός σε 

πολλές οικογένειες, σώζοντάς τες από το θάνατο.  

5) Ο Βασίλης Νικολαΐδης, στο βιβλίο του (σελίδα 285), γράφει: 

«Μετά από μια σύντομη, αλλά ηρωική άμυνα η πόλη υπέκυψε στην 

επίθεση…», «…η φρουρά υποχώρησε…..», πουθενά σε όλο το έργο 

του δεν αναφέρει ή έστω δεν υπονοεί προδοσία.  

6) Στο αρχείο αγωνιστών της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

υπάρχει χειρόγραφη αίτηση του Τσάμη Καρατάσου, τον 

Ιανουάριο του 1860, η οποία απευθύνεται στο «Σεβαστό 

Υπουργικό Συμβούλιο», μέσα σε αυτήν εξιστορεί τους αγώνες 
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της οικογένειάς του και του πατέρα του και γράφει «…. 

Τοιουτοτρόπως, εις μάχην από μάχης θυμομαχών και εις παν βήμα με 

σμήνη συμπλεκόμενος πολεμίων, συνεκεντρώθη τέλος πάντων εις 

Νάουσαν, και μόνος μετά των οικείων και επιλέκτων του αντέστη, κύριε 

Πρόεδρε, προς τεσσαράκοντα χιλιάδας εχθρών, και ημέραν και νύκτα 

τας φάλαγγας αυτών ανατρέπων και νέας απαντών φάλαγγας, ξιφήρης 

επί τέλους διέσχισε τα σμήνη των εναντίων και από πλήθους πεζών, 

ιππέων και πυροβόλων κεραυνωδώς διερχόμενος αφήκεν όπισθέν του 

τα ίχνη αίματος και καταστροφής και μετά δισχιλίων ανδρείων έλαβε 

την προς την δυτικήν Ελλάδα οδόν…. Ενώ δε η περιφανής αύτη πάλη 

κατέπληξε τοσούτον τους πολεμίους και εις την αγωνιζομένην Ελλάδα 

παρέσχεν ευκαιρίαν ανέσεως, ο μακαρίτης πατήρ μου εξήλθε του 

πολέμου εκείνου με δάφνην θλιβερού μεγαλείου, διότι και η σύζυγος 

και αι θυγατέρες του και πέντε αδελφοί μου, μετά την κένωσιν της 

Ναούσης, έμειναν εις την λύσσαν των πολεμίων. Τοιουτοτρόπως η 

Νάουσα, κύριε Πρόεδρε, υπήρξεν εκ των αγιαστηρίων εκείνων το 

οποίον εβράχη με εκατόμβας εχθρών δια την γενικήν  σωτηρίαν, αλλ’ 

εβαπτίσθη συνάμα εις δάκρυα μαρτύρων και αιχμαλωσίας!.» Σε 

ολόκληρη την επιστολή, αλλά και πουθενά αλλού ο ήρωας δεν 

αναφέρει για προδοσία και το σπουδαιότερο είναι ότι δεν 

αφήνει έστω και κάποια υποψία, δεν κατηγορεί κανένα. 

7) Ο Τσάμης Καρατάσος, συνεχίζοντας τον αγώνα για την 

απελευθέρωση, έφτασε μέχρι του βαθμού του Αρχιστρατήγου 

της Μακεδονίας, έτυχε δόξας, δύναμης και αναγνώρισης. Όμως 

λογικό δε θα ήταν να εκδικούνταν και να τιμωρούσε τους 

προδότες της πατρίδας του; Τους αίτιους του θανάτου μητέρας, 

αδελφών και συμπολιτών του; Δεν έχουμε καμία τέτοια 

ενέργεια του ιδίου, αλλά ούτε και κανενός άλλου… 
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Πιστεύω, λοιπόν ότι έχουμε ακόμη να κάνουμε με 

την κομματική αντιπαράθεση και τα έντονα κομματικά πάθη 

της εποχής που δυστυχώς η Νάουσα δεν μπόρεσε να αποβάλει 

ποτέ. Πιστεύω ότι μία μερίδα των Ναουσαίων ήταν απέναντι 

στην άλλη μερίδα και παρόλο του ότι όλοι μαζί πολέμησαν, 

μετά την ήττα και την καταστροφή η αντιπαράθεση 

συνεχίστηκε, ρίχνοντας τις ευθύνες για την καταστροφή της 

πόλης η μία στην άλλη. Η φήμη που υπήρχε, μετά τα γεγονότα 

του 1822, η οποία χαρακτήριζε το Μάμαντη, το Ζαφειράκη και 

τον Καρατάσο σαν προδότες, ολετήρες και αίτιους της 

καταστροφής της πατρίδας, δε μπορεί να είναι μόνο προϊόν 

συναισθηματικής φόρτισης, γιατί πάντα, μετά από μία επιτυχία 

ή αποτυχία, γίνεται ο απολογισμός και εδώ ο απολογισμός 

φανερώνεται από αυτή τη φήμη. Όλοι τους έφταιγαν, αυτή η 

κομματική τους αντιπαράθεση σε συνδυασμό, βεβαίως με τη 

δύναμη, την εξουσία και τις αρμοδιότητες που είχε ο κάθε 

«Πρόεδρος», σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα του κάθε 

ηγέτη, οδήγησαν την πόλη στην καταστροφή.  

Η καταστροφή, βεβαίως, δεν ήταν μάταιη για την 

πατρίδα και το συνολικό αγώνα της απελευθέρωσης θα 

μπορούσε όμως να αποφευχθεί ή έστω να μην ήταν αυτής της 

έκτασης και φρικαλεότητας, εάν υπήρχε αναλογικότερη 

αντιμετώπιση και ομαλή πολιτική κατάσταση. 

Λάθη και παραλείψεις, κατά την άμυνα της πόλης, 

δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αναφερθούν σε αυτή την 

γενική κρίση, αλλά υπάρχουν. Άλλα περιγράφονται στη 

ιστορία από το Στουγιαννάκη και άλλα εννοούνται, αλλά τα 

γεγονότα είναι γεγονότα και το αποτέλεσμα γνωστό σε όλους.  
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Εδώ θα διαφωνήσω με κάποιους που στηρίζουν την 

όλη ιστορία της πόλης και το ολοκαύτωμα στην προδοσία. Όχι, 

κύριοι, δεν πιστεύω να υπήρχε καμία προδοσία (προδότης ήταν 

μόνο η διχόνοια), λάθη κάναμε αρκετά και τελικώς υποκύψαμε στη 

μεγαλύτερη δύναμη, πράγμα που αργά ή γρήγορα θα γινόταν. 

Ας μη νομίζουμε ότι η επανάσταση και το ολοκαύτωμα χάνουν 

μερίδιο της αξίας και δόξας χωρίς την «προδοσία», δε 

μειώνονται καθόλου.  

Θα συμφωνήσω όμως με τις προτάσεις του Νίκου 

Σπάρτση για την άμεση ανάγκη ανάδειξης του ολοκαυτώματος 

στο σύνολό του. Όλοι μαζί οι Ναουσαίοι ας το κάνουμε στόχο 

για το καλό της Νάουσας και της αδικημένης ιστορίας της. 

Τέλος, θα ήθελα δημοσίως να κάνω μία πρόταση στο 

Δήμαρχο της Νάουσας. Είναι νομίζω αρκετά εύκολο και απλό 

να κατασκευασθούν πινακίδες σε διάφορους δρόμους της 

πόλης μας που έχουν το όνομα ηρώων, με μία σύντομη 

περιγραφή του ήρωα και του αγώνα του είτε απευθείας από την 

ιστορία του Στουγιαννάκη είτε από άλλες ιστορικές πηγές. Το 

ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλα σημεία και περιοχές της πόλης, 

όπου έγιναν μάχες ή για όποια γεγονότα έχουμε ιστορικά 

στοιχεία. 

Έτσι, με τις παραπάνω σκέψεις, θέλησα να 

υπερασπίσω την άποψη ότι: όλοι οι Ναουσαίοι, ανεξαρτήτως 

πολιτικής τοποθέτησής τους, πολέμησαν με την ίδια ανδρεία 

τους Τούρκους και οι οικογένειές τους, υπέστησαν τα ίδια 

δεινά, είτε ανήκαν στη φιλική του Ζαφειράκη μερίδα, είτε στην 

πολυπληθέστερη του Ζαφειράκη αντιπολιτευόμενη μερίδα. 
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Η απόφαση για την επανάσταση, δεν ήταν προϊόν 

ενθουσιασμού ενός άνδρα. Οι Ναουσαίοι ήταν έμπειροι στον 

πόλεμο και γνώριζαν ότι αφού δεν άντεξαν στην πίεση του 

Αλή, ασφαλώς δεν θα άντεχαν στην πίεση μιας ολόκληρης 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Νάουσα δεν επαναστάτησε 

μόνη και χωρίς λόγο.  

Η απόφαση για την επανάσταση στη Νάουσα, ήταν 

καθολική και ενσυνείδητη, σύμφωνα με τη σύσκεψη στο Δοβρά. 

Βασίστηκε σε συμφωνίες και σχεδιασμούς, αλλά η καταστροφή 

ήρθε εξ αιτίας της ασυνέπειας της Νότιας ελεύθερης Ελλάδας, εξ 

αιτίας της ολιγωρίας του Μωριά. Το τραγούδι «Το κρίμα νάχει ο 

Μωριάς κι όλα τα βιλαέτια, που σήκωσαν ΄πανάσταση, που σήκωσαν 

κεφάλι, που χάλασαν τη Νιάουστα, πούταν κεφαλοχώρι, πούταν αγγίτσι 

στο ντουνιά και φλάμπουρο στην Πόλη» είναι σοκαριστικό! Είναι 

έξω από τα κομματικά πάθη και περισσότερο κοντά στην ουσία 

της καταστροφής της Νάουσας. 

Οι συμφωνίες και οι σχεδιασμοί, πραγματικά 

υπήρχαν και αυτός που σκέφτηκε και οργάνωσε το σχέδιο 

δράσης ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Το σχέδιό του προέβλεπε 

τρεις εξορμήσεις-επαναστάσεις: Μία προς δυσμάς, από Πάτρα 

προς Ήπειρο, άλλη μία, του στόλου στο Αιγαίο με ταυτόχρονη 

επανάσταση της Χίου και τρίτη, την εξέγερση στη Νάουσα, στον 

Όλυμπο, στη Σιάτιστα και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας, με 

ταυτόχρονη εκστρατεία σε Στερεά και Θεσσαλία. Το σχέδιο 

ήταν τέλειο, άσχημα όμως εκτελέστηκε. Η υπονόμευση και ο 

παραγκωνισμός του Υψηλάντη, ο κακός συντονισμός και οι 

καθυστερήσεις οδήγησαν σε μεγάλες καταστροφές (Κασσάνδρα, 

Χίος, Νάουσα, Πέτα). 
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Αν δεν υπήρχε ο σχεδιασμός και εάν δεν είχε 

κηρυχθεί η επανάσταση στο Μωριά δεν θα επαναστατούσε η 

Νάουσα. Άρα σαν απάντηση στο ερώτημα για το ποιος 

ευθύνεται για την καταστροφή της Νάουσας, με σιγουριά 

μπορώ να πω, ότι: ευθύνεται η ασυνεννοησία με την κακή 

εκτέλεση του σχεδίου επανάστασης και μέσα σε αυτά 

ενσωματώνονται και τα κομματικά πάθη των κομματαρχών της 

Νάουσας. 

«Το κρίμα νάχει ο Μωριάς κι όλα τα βιλαέτια, που 

σήκωσαν ΄πανάσταση, που σήκωσαν κεφάλι, που χάλασαν τη Νιάουστα, 

πούταν κεφαλοχώρι, πούταν αγγίτσι στο ντουνιά και φλάμπουρο στην 

Πόλη». 
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Ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου

 

Ο Ζαφείριος 

(Ζαφειράκης) 

Θεοδοσίου Λογοθέτης 

(1772 - 1822), ήταν 

πρόκριτος και 

οπλαρχηγός της 

Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821 

από τη Νάουσα. 

Ο Ζαφειράκης 

Θεοδοσίου γεννήθηκε 

το 1772 στη Νάουσα 

της Μακεδονίας. 

Κατάγονταν από 

αρχοντική οικογένεια 

της Νάουσας και 

απέκτησε πλούσια 

μόρφωση, γεγονός που 

του απέδωσε και την 

ιδιότητα του Λογοθέτη. Ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξος και 

γενναιόδωρος και κατείχε μεγάλη περιουσία. Σπούδασε κυρίως 

στα Ιωάννινα, όπου πέρασε σχεδόν όλη τη νεανική του ηλικία. 

Εκεί, ο Αλή πασάς τον ξεχώρισε για το οξύ πνεύμα του, 

ανάμεσα στη σπουδάζουσα νεολαία και τον έθεσε υπό την 

προστασία του. Κατά την τρίτη πολιορκία της Νάουσας από 

τον Αλή πασά, το 1804, οι Ναουσαίοι αναγκάστηκαν να 

Εικόνα 34 – Προτομή του Ζαφειράκη, στο 
Δημοτικό Πάρκο της Νάουσας 

http://el.wikipedia.org/wiki/1772
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1772
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1804
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συνθηκολογήσουν. Τότε στάλθηκε επιτροπή στα Ιωάννινα με 

επικεφαλής τον Ζαφειράκη Θεοδοσίου. Ο Αλή πασάς τότε, 

διόρισε τον Ζαφειράκη Θεοδοσίου ως διοικητή στη Νάουσα. 

Έκτοτε, ο Ζαφειράκης εργάστηκε για την αποτίναξη του ζυγού, 

διαβάλλοντας τον Αλή πασά στον Οθωμανό βαλή 

Θεσσαλονίκης. Ο Αλή πασάς εκδίωξε το Ζαφειράκη από τη 

Νάουσα και ο τελευταίος αναγκάστηκε να καταφύγει στη 

Θεσσαλονίκη, κατόπιν στο Άγιο Όρος και τελικά στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκεί διέμεινε 12 χρόνια και τελικά 

κατάφερε να αποσπάσει διαταγή από το σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, 

ώστε να επιστρέψει ως πρόκριτος στη Νάουσα. Στο μεταξύ, η 

Νάουσα είχε ήδη φύγει από την επιρροή του Αλή πασά, από το 

1812. 

Ως άρχοντας της πόλης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός 

λόγω της γενναιοδωρίας του αλλά και του πλήθους έργων που 

παρέδωσε στην πόλη, όπως ήταν βιομηχανικές μονάδες 

(ιδιαίτερα οπλισμού), εκκλησίες, σχολεία και έργα οδοποιίας. Η 

παντοδυναμία του στη Νάουσα όμως, αμφισβητήθηκε έντονα 

από το Μάμαντη Δραγατά και σύντομα η πόλη χωρίστηκε σε 

δύο αντιπαλλόμενες παρατάξεις. Κατηγορήθηκε για 

κατασπατάληση των χρημάτων του κοινού ταμείου, λόγω 

κυρίως της αλαζονικής συμπεριφοράς του, καθώς εκτός από 

τους 60 άντρες της προσωπικής του φρουράς (που 

πληρώνονταν από το κοινό ταμείο), συντηρούσε και άλλους 30 

με 40 άντρες με προσωπικά του έξοδα.  

Το 1820 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και έκτοτε 

άρχισε να οργανώνει την επικείμενη επανάσταση στην περιοχή, 

ερχόμενος σε επαφή με τους αρματολούς, Αναστάσιο Καρατάσο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%84_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1812
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1820
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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και Αγγελή Γάτσο. Η μύησή του στη Φιλική Εταιρεία έγινε από 

το Μετσοβίτη Δημήτριο Ύπατρο, ο οποίος ερχόμενος στη 

Νάουσα, ανακοίνωσε στο Ζαφειράκη το γενικό σχέδιο του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη που προέβλεπε συνεργασία με τον Αλή 

πασά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο αναγκαίος αντιπερισπασμός 

στην Πύλη και να ευνοηθεί η εξέλιξη της Ελληνικής 

Επανάστασης. Ο Ζαφειράκης δεν ήθελε επ' ουδενί να 

συνεργαστεί σε αυτό το εγχείρημα με τον Αλή πασά. Ο Ύπατρος 

συνελήφθη στη Νάουσα από τους Οθωμανούς, πιθανόν ύστερα 

από παρέμβαση του ίδιου του Ζαφειράκη. Τα έγγραφα που 

βρέθηκαν στην κατοχή του αποκάλυψαν πολλά από τα σχέδια 

των Ελλήνων, όταν τα αποκωδικοποίησε ο πρώην φιλικός 

Ασημάκης Θεοδώρου. Η ανάμνηση της επίσκεψης του Ύπατρου 

έχει διασωθεί στην Νάουσα, στο δημοτικό τραγούδι, "Του 

Ύπατρου": 

Από τη Σιβηρία νέος ήρθιν 
και μας φέρνει του χαμπέρι 
και ζητάει του σύνταγμα να γένει 
απού μέσα απ΄το ντουβλέτι.  

Η αντιπαράθεση των κατοίκων της Νάουσας εκείνη 

την εποχή, για τη συμμετοχή στον αγώνα, ανάγκασε το 

Ζαφειράκη να εξορίσει τον Μάμαντη Δραγατά στη 

Θεσσαλονίκη. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1822 οργάνωσε την 

επανάσταση στην Νάουσα, με σκοπό να καταστήσει την πόλη 

ορμητήριο για επίθεση στη Βέροια και την Έδεσσα. Η 

εκστρατεία όμως, του Εμπού Λουμπούτ πασά της Θεσσαλονίκης 

με 18.000 άντρες ανάγκασε τον Ελληνικό στρατό να οχυρωθεί 

εντός της πόλης. Μετά από πολιορκία τριών εβδομάδων (από 

τις 27 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου), οι Οθωμανοί τελικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
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εισέβαλαν στην πόλη και ακολούθησε η καταστροφή της με 

σφαγές, βιασμούς, αιχμαλωσίες και λεηλασίες. Εντός της πόλης 

είχαν παραμείνει οι οπλαρχηγοί Ζαφειράκης Θεοδοσίου με τον 

γιο του Φίλιππο, ο Ιωάννης Καρατάσος, ο Ζώτος, ο Κωτούλας 

Καρατάσος, ο Τσιούπης, ο Ιωάννης Παπαρέσκας και οι 

Σιουγκαραίοι προσπαθώντας να προβάλουν μια τελευταία 

γραμμή αντίστασης. Ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου με το γιο του 

Φίλιππο και το Γιαννάκη Καρατάσο οχυρώθηκαν στον πύργο 

του Ζαφειράκη, όπου είχαν συγκεντρωθεί γύρω στα 500 

γυναικόπαιδα. Εκεί άντεξαν για τρεις μέρες και στις 21 

Απριλίου επιχείρησαν έξοδο. Μάλιστα, για να μη γίνουν 

αντιληπτοί από τους Οθωμανούς, οι γυναίκες έπνιξαν τα 

βρέφη. Ο Ζώτος τραυματίστηκε κατά την έξοδο και μη 

μπορώντας να διαφύγει έμεινε πίσω και ανατίναξε την 

πυριτιδαποθήκη. Με τον τρόπο αυτό ο Ζαφειράκης Θεοδοσίου 

με τον Γιαννάκη Καρατάσο κατάφεραν να οδηγήσουν τους 

άντρες έξω από την πόλη, σώζοντας έτσι πολλά γυναικόπαιδα, 

αλλά οι Τούρκοι τους καταδίωξαν και τους συνέλαβαν στο 

δάσος του Σοφουλιού έξω από τα Καβάσιλα. Ο Ζαφειράκης 

Θεοδοσίου και ο Γιαννάκης Καρατάσος καρατομήθηκαν και οι 

κεφαλές τους περιφέρονταν από τους Οθωμανούς στρατιώτες σε 

κοντάρια για εκφοβισμό των Ελλήνων.  

Η σύζυγος του οπλαρχηγού Ζαφειράκη, η 

Ζαφειράκαινα, σφαγιάστηκε μαζί με πολλές άλλες γυναίκες και 

έγινε σύμβολο που υμνήθηκε από το δημοτικό τραγούδι 

"Μακρυνίτσα": 

Τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 
τρία πουλάκια, αμάν αμάν, καθόντανε, 
στης Νάουσας το κάστρο, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
Το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα Βοδινά, 
το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα 
Βοδενά και τ' άλλο Σαλονίκη, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
Το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 
το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 
μοιρολογεί και λέγει, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
Μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 
μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 
την πολυξακουσμένη, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου.92 

  

                                                           
92

 http://bliatkas.blogspot.com/2010/05/eleni-tsaligopoulou-o-halasmos-
tis.html   και   http://bliatkas.blogspot.com/2007/12/blog-post_6663.html  

http://bliatkas.blogspot.com/2010/05/eleni-tsaligopoulou-o-halasmos-tis.html
http://bliatkas.blogspot.com/2010/05/eleni-tsaligopoulou-o-halasmos-tis.html
http://bliatkas.blogspot.com/2007/12/blog-post_6663.html
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Ο Αγγελής Γάτσος

 

Ο Άγγελος ή Αγγελής Γάτσος 

(1771-1839) ήταν οπλαρχηγός 

της Ελληνικής επανάστασης 

του 1821. Γεννήθηκε στους 

Σαρακηνούς Αλμωπίας του 

νομού Πέλλας. Περιγράφεται 

ως πανύψηλος, ξανθός και 

δασύτριχος. Ήταν 

αγράμματος και θεοσεβής, 

παρόλα αυτά, ήταν ατρόμητος 

στις μάχες και ιδιαίτερα 

ρωμαλέος. 

Βιογραφία 

Ο Αγγελής Γάτσος 
έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά 
τη διάρκεια της επανάστασης, 
πολεμώντας στη Μακεδονία, 
στη Στερεά Ελλάδα και στην 
Πελοπόννησο. Σε νεαρή 
ηλικία έφυγε από τους 
Σαρακηνούς και 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
της Νάουσας, προς αναζήτηση 
εργασίας. Σε ηλικία 20 ετών, 
κατατάσσεται στο κλέφτικο σώμα του Αναστάσιου Καρατάσου 
που δρούσε στο Βέρμιο. Οι Οθωμανοί τον επικηρύσσουν και 
αιχμαλωτίζουν τη γυναίκα του, που καταλήγει να πωλείται ως 
σκλάβα στη Θεσσαλονίκη. 

Εικόνα 35 - Ανδριάντας του Αγγελή 

Γάτσου στην Αριδαία Πέλλας 
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Το 1822, συμμετείχε στα γεγονότα της Νάουσας με 
τους Αναστάσιο Καρατάσο, και το Γεώργιο Συρόπουλο. 
Προσπάθησε να καταλάβει τη Βέροια, επικεφαλής 
αποσπάσματος, με υπαρχηγούς τους Σιούγκαρα και 
Ραμαντάνη αλλά μετά την ισχυρή στρατιωτική επέμβαση των 
Οθωμανών, οι επιχειρήσεις απέτυχαν πλήρως, με 
αποκορύφωμα την καταστροφή της Νάουσας. Κατά την είσοδο 
του Οθωμανικού στρατού στη Νάουσα, αιχμαλωτίστηκε ο γιος 
του, Νικόλαος. Μετά την αποτυχία, ο Γάτσος ακολούθησε, ως 
υπαρχηγός, το σώμα του Καρατάσου στην περιοχή 
Ασπροποτάμου της Θεσσαλίας, μαζί με τους Κωνσταντίνο 
Δουμπιώτη, Γ. Συρόπουλο, Τόλιο Λάζο και Κότα. Τον 
ακολούθησε επίσης, και ο υιοθετημένος (συγγενής του) Μήτσος. 

Στις μάχες που διεξήχθησαν, σκοτώθηκε ο αδερφός 
του Πέτρος, στην Πλάκα Πραμάντων, την 30η Ιουλίου του 1822. 
Ως υπαρχηγός του Καρατάσου πολέμησε στη μάχη του Πέτα 
ένα μήνα μετά (τον Αύγουστο του 1822) και κατόπιν, 
επικεφαλής 100 Μακεδόνων, πολέμησε στη μάχη των 
Δερβενακίων υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο υπασπιστής 
του Θ. Κολοκοτρώνη, Φ. Χρυσανθακόπουλος ανέφερε μετά τη 
μάχη "Ο περίφημος καπετάνιος Γάτσος, ων εις τα όπλα εκ 
γενετής και σύντροφος αχώριστος του Ολύμπου και οι 
στρατιώτες του Μακεδόνες επολέμησαν εις τα Βασιλικά και τα 
Δερβενάκια γενναίως και οι Πελοποννήσιοι ευχαριστήθηκαν 
πολύ, διότι είδον άνδρας έχοντας ζήλον και εθνισμόν μέγαν". 

Το 1823 συμμετέχει στις επιχειρήσεις της Σκιάθου 
και του Ευρίπου με τους Αναστάσιο Καρατάσο και Διαμαντή 
Νικολάου. Το ίδιο έτος πολέμησε στην Πελοπόννησο με τους 
Καρατάσο, Χατζηχρήστο και Κοντογιάννη, προτάσσωντας 
άμυνα στον Αιγυπτιακό στρατό. Το 1826 συγκρότησε δικό του 
σώμα με τους Κ. Δουμπιώτη και Κωνσταντίνο Μπίνο, στον 
Εύριπο. Το ίδιο έτος, επικεφαλής σώματος 500 ανδρών έδωσε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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σφοδρές μάχες στην περιοχή της Αταλάντης με τις Οθωμανικές 
δυνάμεις. Το 1827 συμμετείχε στην επιχείρηση κατάληψης του 
Τρικερίου υπό τον Καρατάσο, μαζί με τους Μπίνο, Μήτρο 
Λιακόπουλο, Αποστολάρα Βασιλείου (από το Γομάτι 
Χαλκιδικής) και Γεώργιο Βελέντζα (από τον Αλμυρό). 

Το 1830, με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, 
κατόρθωσε να απελευθερώσει το γιο του, Νικόλαο, ο οποίος 
στάλθηκε τελικά από τον Όθωνα, στο Μόναχο για στρατιωτική 
εκπαίδευση. Ο Αγγελής Γάτσος πολέμησε επίσης στο Κομπότι, 
στην Ύδρα, στο Μεσολόγγι και στην Ακρόπολη. Διακρίθηκε 
στην Καλαμάτα, όπου το σώμα των Μακεδόνων πέτυχε την 
πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Ιμπραήμ. Μετά την 
απελευθέρωση, εγκαταστάθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδας, όπου 
και πέθανε πάμπτωχος, με τον τιμητικό βαθμό του 
συνταγματάρχη. 

Ο υιοθετημένος του Αγγελή, Μήτσος Γάτσος, έφτασε 
τελικά, έως το βαθμό του αντιστράτηγου. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B9_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
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Ο Αναστάσιος Καρατάσος (Γεροκαρατάσος 1764-1830)

 

Ο Αναστάσιος Καρατάσος ήταν αρματολός και 
αγωνιστής του 1821. Γεννήθηκε 
το 1764. Την παιδική του ηλικία 
έζησε στο Διχαλεύρι Νάουσας.   

Στις 12 Μαρτίου 1821, 
240 επαναστάτες με επικεφαλής 
το Γέρο- Καρατάσο αγωνίστηκαν 
στο Μοναστήρι της Καλής 
Παναγιάς (Παναγία Δοβρά) 
εναντίον 4.000 Τούρκων και τους 
ανάγκασαν να εγκαταλείψουν το 
πεδίο της μάχης με μεγάλες 
απώλειες. 

Μετά την κατάληψη 
της Νάουσας ο Καρατάσος με 
άλλους αγωνιστές συνέχισε τον 
αγώνα του στη Νότια Ελλάδα. 
Επικρίθηκε από συγχρόνους του 
για στρατηγικά λάθη και για τη 
συνθηκολόγησή του με τον 
Κιουταχή μετά από τις νίκες του στη Θεσσαλία. Πέθανε στη 
Ναύπακτο το 1830. 

Ο ανδριάντας του βρίσκεται στο πάρκο απέναντι 
από τους Αγίους Αναργύρους Βέροιας. 

Γεννήθηκε στο κατεστραμμένο σήμερα από τους 
Τούρκους χωριό Δοβρά του Βερμίου. Ήταν ένας από τους 

Εικόνα 36 - Ανδριάντας 
Γεροκαρατάσου στο πάρκο 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
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αρματολούς, που κήρυξαν την εξέγερση εναντίον των Τούρκων 
στις αρχές του 1822, στο μοναστήρι της Παναγιάς Δοβρά. 

Ορίστηκε γενικός στρατιωτικός αρχηγός της 
επανάστασης. Πολέμησε στη Βέροια, στο μοναστήρι της Δοβρά 
και στη Νάουσα. Μετά την αποτυχία της επανάστασης και την 
καταστροφή της Νάουσας και 120 γειτονικών χωριών, συνέχισε 
να πολεμά μαζί με τους δύο γιους του και άλλους πολεμιστές 
τους Τούρκους, προκαλώντας τους μεγάλες ζημιές, χωρίς όμως 
να δει το ποθητό αποτέλεσμα, τη λευτεριά. Συνέχισαν τον 
αγώνα τους στη Νότια Ελλάδα, όπου πήραν μέρος σε αμέτρητες 
μάχες. Έμεινε γνωστός για τη γενναιότητά του και την αγάπη 
του για την Πατρίδα και την Ελευθερία. 

Στην καταστροφή της Νάουσας ένα παιδί του 
σκοτώθηκε, δύο δολοφονήθηκαν, ενώ η γυναίκα του πιάστηκε 
αιχμάλωτη. Μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη κλεισμένη μέσα σε 
ένα σάκο με φίδια. 

πηγή: hellas.teipir.gr/Thesis/Veroia/Greek/Monuments/Protomes... 

Γερο-Καρατάσος: αρχηγός της εν Ναούση 
επαναστάσεως του Γένους. Μαζί με τον Γάτσο και τον 
προύχοντα Ζαφειράκη. Μετά την καταστροφήν της Νιάγοστας 
από τον Αμπού Λουμπούτ, ο Καρατάσος κατέβηκε στην παλιά 
Ελλάδα με τάγμα Μακεδόνων. Ως πρόσφυγας ήταν πιστός στο 
γκουβέρνο και τον ήβαζαν Μαυρογορδάτοι και 
Κουντουριώτηδες να καταστέλλει αντάρτικα. Πέρασε πολύν 
καιρό στις Σποράδες. Μετά τους έδωσαν, των Μακεδόνων γή 
στην Φθιώτιδα, στην Αταλάντη που ονόμασαν Νέα Πέλλα. Ο 
γιός του Καρατάσου, Τσιάμης Καρατάσος, ήτο επικεφαλής του 
επαναστατικού κινήματος του 1854 στην Μακεδονία. 

πηγή: petefris.blogspot.com/2006/09/blog-post_115764546373312... 

http://hellas.teipir.gr/Thesis/Veroia/Greek/Monuments/Protomes/karatasos.htm
http://petefris.blogspot.com/2006/09/blog-post_115764546373312692.html
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Η καταστροφή της Νάουσας το 1822 σημάδεψε 
έντονα τον Καρατάσο. Εκεί φονεύθηκε πολεμώντας ο γιος του 
Γιαννάκης και αιχμαλωτίστηκαν η σύζυγος του και οι κόρες 
του. Η σύζυγος του Μαρία απαγχονίστηκε στην πλατεία της 
Βέροιας, αρνούμενη να εξισλαμιστεί. Οι Τούρκοι εκτέλεσαν 
επίσης και τον άλλο του γιο τον Θανάση. Ο Τάσος Καρατάσος 
παρά το ξεκλήρισμα της οικογενείας του, συνέχισε τον αγώνα, 
με περισσότερη τώρα οργή και μανία Πλάι του, είχε επίλεκτους 
Μακεδόνες οπλαρχηγούς και τον τρίτο και μόνο ζωντανό 
πλέον γιο του, τον Τσιάμη. Ο τελευταίος αγωνίστηκε επί πολλά 
έτη με τον πατέρα του και μάλιστα νυμφεύθηκε την Αικατερίνη 
αδελφή του στρατηγού Θεόδωρου Γρίβα. Μετά την αποχώρηση 
του από τη Μακεδονία και τον αφανισμό της οικογένειας του, ο 
Τάσος Καρατάσος με 300 Μακεδόνες επιτέθηκε στον Πηνειό 
εναντίον δύναμης 2.000 Τούρκων, τους οποίους αποδεκάτισε. 
Στη συνέχεια πολέμησε στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στις 
16 Μαρτίου 1824 με λίγες δεκάδες άνδρες αντιστάθηκε επιτυχώς 
στη μάχη του Λάκα (Σχοινόλακας Δήμου Πύλου)93 εναντίον 

                                                           
93

 Η μάχη της Σχοινόλακας - Επέτειος 15 Μαρτίου  
…..Ο Ιμπραήμ, κατέλαβε την Μεθώνη στις 10-12 Φεβρουαρίου του 1825. 
Έφερε δώδεκα χιλιάδες στρατό για να καταπνίξει την Επανάσταση του 1821 
Ξεκαθάρισε τις θέσεις που έφερναν αντίσταση από την Μεθώνη μέχρι και 
την Κορώνη και το Πεταλίδι. Έτσι ξεκίνησε να προχωρήσει προς την 
Αρκαδιά [Κυπαρισία]. Στα Κρεμμύδια είχαν συγκεντρωθεί δύο χιλιάδες 
Έλληνες και ετοιμάζονταν να κάνουν αντίσταση στον Ιμπραήμ. Ο 
Κουντουριώτης έβαλε αρχηγό των τμημάτων ξηράς τον συγγενή του 
ναυτικό Σκούρτη. Ο Κολοκοτρώνης και άλλοι σπουδαίοι οπλαρχηγοί ήταν 
στις φυλακές. Σε ενίσχυση των Ελληνικών δυνάμεων κατέφθασε ορμώμενος 
από την Περιοχή Βερμίου Ναούσης ο «Κολοκοτρώνης του Βορρά» υπέρ 
εξηκοντούτοις Τάσος Καρατάσος. Πληγώθηκε ο εγωϊσμός του όταν έμαθε 
ότι τον αγνόησαν. Στην πραγματικότητα ήταν ο πλέον άξιος, να αναλάβει 
την αρχιστρατηγία γιατί ήταν εμπειροπόλεμος και στη θάλασσα και στην 
ξηρά. Είχε πολεμήσει στη Σερβία, Νάουσα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Τρίκερι, 
Σκιάθο και σε πολλά άλλα μέρη. Πως ήταν δυνατόν να δεχθεί μια τέτοια 
προσβολή... 

http://laografos.pblogs.gr/2008/03/h-mahh-ths-shoinolakas-epeteios-15-martioy.html
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Ο Σκούρτης γνώριζε μόνο ναυτικά παραγγέλματα και «σουταβέντο 
διέταττε», γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα στην εκτέλεση 
διαταγών. Έτσι ο Καρατάσος πήρε τους υπόλοιπους διακοσίους Μακεδόνες 
και κατευθύνθηκε για το Νιόκαστρο για να συναντήσει τους άλλους 
πεντακοσίους που είχε στείλει από πριν. Φθάνοντας μέσα στο χωριό 
Σχοινόλακα στρατοπέδευσε στα λίγα σπίτια και τους στάβλους των χωρικών 
που του προσέφεραν κάθε βοήθεια. Ο Ιμπραήμ όμως που γνώριζε ποιός 
ήταν ο Καρατάσος, είχε πληροφορηθεί τις κινήσεις του και έτσι την άλλη 
ημέρα 15 Μαρτίου 1825, πήγε με έξι χιλιάδες στρατό, ιππικό και 
καλογυμνασμένους αξιωματικούς, να αντιμετωπίσει τον Καρατάσο. Ο 
Καρατάσος που γνώριζε τα σχέδια του Ιμπραήμ, μετέτρεψε τους στάβλους 
και τα σπίτια σε πρόχειρα οχυρά και ετοιμάστηκε να τον... υποδεχθεί. Δεν 
υπήρχε άλλη λύση. Έπρεπε να αντισταθεί με κάθε θυσία. Τούτον, κατά την 
ταπεινή μας γνώμη, ζήλεψε αργότερα ο καλά οχυρωμένος σε Ταμπούρια 
Παπαφλέσσας. Η επέτειος της νικηφόρας μάχης της Σχοινόλακας 
εορτάζεται κάθε χρόνο την 15ην Μαρτίου, με κάθε επισημότητα από το 
1994 από ενέργειες του Κώστα Μπαλαφούτη, βασισμένες ιστορικά σε 
πολλές πηγές και μελέτες. Την 15ην Μαρτίου το πρωί, ημέρα Κυριακή, στις 
εννέα η ώρα, άρχισε η επίθεση. Ο Καρατάσος τους περίμενε να φτάσουν σε 
απόσταση βολής. Έδωσε το σύνθημα και ακούστηκαν οι πρώτοι 
πυροβολισμοί Η ημέρα δεν ήταν καλή για τους αραπάδες. Άνοιξε ο 
ουρανός τους ασκούς του και η βροχή αχρήστεψε τις μπαρούτες τους που 
δεν έπαιρναν φωτιά. Ντουφεκιά δεν έριξαν. Ο Καρατάσος, που δεν έχασε 
το ηθικό του παρότι δέχτηκε τρείς επιθέσεις, ακόμη και από τον ίδιο τον 
Ρισβάν Μπέη, που ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Ιμπραήμ, δεν λύγισε. 
Είχε ζητήσει βοήθεια και πράγματι ήλθε, αλλά δεν την έλαβε δράση ποτέ 
γιατί όσοι έσπευσαν έπαθαν πανωλεθρία από το Ιππικό του Ιμπραήμ, πριν 
φτάσουν στο χωριό. Στις σημερινές θέσεις Μνήματα και Σκοτωμένου, 
έπεσαν περίπου εκατόν πενήντα Έλληνες και κανένας μέσα στο χωριό. 
Συμπερασματικά, μειώθηκαν οι δυνάμεις του Ιμπραήμ. Έχασε αρκετό 
οπλισμό, τον οποίον απέκτησαν οι Έλληνες και τον έστειλαν στην Τρίπολη. 
Αναπτερώθηκε το ηθικό των Ελλήνων που ήταν καταρρακωμένο. 
Καθυστέρησαν οι επιχειρήσεις του Ιμπραήμ για είκοσι-τρείς ημέρες, ώσπου 
να ετοιμαστεί για νέα επίθεση. Η βοήθεια που ζήτησε ο Καρατάσος ήλθε 
από το χωριό Κρεμμύδια μέσω Κουκουνάρας. Όταν έφτασε όμως σε 
απόσταση δεκαπέντε λεπτών από το χωριό ισχυρή δύναμη του ιππικού του 
Ιμπραήμ την απέκρουσε με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει αφήνοντας 
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ολόκληρου τάγματος του Αιγυπτίου Ιμπραήμ πασά. Η γραφή 
του Τάσου Καρατάσου είναι αποκαλυπτική της ψυχολογίας 
του: «Εγώ δεν έπαυσα από το να πολεμώ κατά των εχθρών, από 
την ώρα που έχασα και σπίτι και πράγμα και φαμελιά. Τη ζωή 
μου είμαι αποφασισμένος να την θυσιάσω για την πίστη μας, το 
γένος και την πατρίδα». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε τον 
Μάϊο του 1970 στη Βέροια κατά τα αποκαλυπτήρια του 
ανδριάντα του «ο γέρο Καρατάσος διακρινόταν μεταξύ όλων 
των κλεφτών της Μακεδονίας για την επιβλητική του εμφάνιση 
και την ανυπέρβλητη ανδρεία του.. Μπορεί να ήταν τελείως 
αγράμματος, είχε όμως μέσα του ξεκαθαρισμένη την ιδέα του 
αγώνα και πλήρη συνείδηση των στόχων του. Όταν το 1830, 
απεβίωσε, εξόρκιζε ως τελευταία του πνοή τον γιο του Τσάμη να 
συνεχίσει τον αγώνα, ώσπου να ελευθερωθεί η Μακεδονία. Ο 
Τάσος Καρατάσος αποκλήθηκε ο Κολοκοτρώνης της 
Μακεδονίας». Και, όπως έλεγαν στα χωριά του Βερμίου, «δεν 
υπήρχε μάχη ή θέση ένδοξη, που να μην ακούς τα ταμπούρια 
του Καρατάσου». 

                                                                                                                             
αρκετούς νεκρούς. Η τοποθεσία ακόμη ονομάζεται ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ. Εκεί 
σήμερα υπάρχουν οι τάφοι που υποθέτουμε ότι είναι των αγωνιστών που 
θάφτηκαν στην περιοχή. http://laografos.pblogs.gr/2008/03/h-mahh-ths-
shoinolakas-epeteios-15-martioy.html  

http://laografos.pblogs.gr/2008/03/h-mahh-ths-shoinolakas-epeteios-15-martioy.html
http://laografos.pblogs.gr/2008/03/h-mahh-ths-shoinolakas-epeteios-15-martioy.html
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Δημήτριος ή Τσάμης Καρατάσος (1798-1861) 

 

Ο Δημήτριος ή Τσάμης Καρατάσος (1798-1861), 
ήταν Αγωνιστής - οπλαρχηγός στην Ελληνική Επανάσταση του 
1821, που έδρασε στην περιοχή της Νάουσας και αργότερα 
υπασπιστής του Όθωνα. 

Ο Καρατάσος, γιος του επίσης αγωνιστή 
Αναστάσιου Καρατάσου που πρωτοστάτησε ως οπλαρχηγός, 
γεννήθηκε το 1798 στο Διχαλεύρι του νομού Ημαθίας. Κατά την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821, έλαβε μέρος νεότατος, 
ακολουθώντας τον πατέρα του, 
πολεμώντας πρώτα στη Νάουσα 
και μετά την καταστροφή της 
Νάουσας, στη Στερεά Ελλάδα. Το 
1828, ήταν από τους βασικούς 
πρωταγωνιστές στη Στερεά 
Ελλάδα, εναντίον των 
Οθωμανικών δυνάμεων. 

Ήταν, όπως κι ο 
πατέρας του, οπαδός της 
Ελληνοσερβικής συμμαχίας, με 
σκοπό την αποτίναξη της 
οθωμανικής επικυριαρχίας. Μετά 
την ίδρυση του Ελληνικού 

κράτους, ο Τσάμης Καρατάσος 
συνέχισε τις προσπάθειες για την 
απελευθέρωση της Μακεδονίας, 
συμμετέχοντας αργότερα στη νέα 
επανάσταση της Χαλκιδικής, το 
1854, της οποίας και ήταν ένας από 

Εικόνα 37 - Macedonian Greek 
rebel Yero Tsamis (Γερο Τσάμης, 

meaning 'Old Tsamis') from 
Imathiaoperated in the 

Macedonian insurrection against 
the Ottoman rule inChalkidiki. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.thefullwiki.org/Dimitrios_Karatasos
http://www.thefullwiki.org/Imathia
http://www.thefullwiki.org/Chalkidiki
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τους βασικούς υποκινητές της, γνωστός με το προσωνύμιο 
"Γερο-Τσάμης".  

Συγκεκριμένα αναλαμβάνοντας ο Όθωνας Βασιλεύς 
της Ελλάδος και εκτιμώντας την μεγάλη του προσφορά τον 
προσέλαβε υπασπιστή του. Το 1847 όταν χρειάστηκε να του 
δοθεί επίσημο διαβατήριο για την επίσκεψη περιοχών της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και την 
Κωνσταντινούπολη, ο τότε πρέσβης της Υψηλής Πύλης στην 
Αθήνα, Κωστάκης Μουσούρος, αρνήθηκε να του χορηγήσει με 
το αιτιολογικό ότι ήταν persona non grata. Αυτό θεωρήθηκε 
προσβολή στο πρόσωπο του Βασιλέως Όθωνα όπου σε 
επικείμενη δεξίωση των Ανακτόρων που παρευρέθη ο 
Κωστάκης Μουσούρος, κατόπιν πρόσκλησης, ο Όθωνας τον 
επιτίμησε έντονα παρουσία όλων. Με υποκίνηση τότε του 
παριστάμενου Άγγλου πρέσβη Λάιον, (που άδραξε την 
ευκαιρία για υποκίνηση νέου επεισοδίου σε βάρος του Όθωνα), 
ο Κωστάκης Μουσούρος αποχώρησε από τη δεξίωση όπου και 
ξέσπασαν τα λεγόμενα Μουσουρικά που είχαν ως επακόλουθο 
τη διακοπή για ένα περίπου έτος των διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. 
Παρά ταύτα την περίοδο 1844-1853, ο Καρατάσος ταξίδευσε 
στις Σερβικές κοινότητες της Τεργέστης και των Σκοπίων, με 
σκοπό να βρει υποστήριξη για τον κοινό σκοπό. Οι 
διαβουλεύσεις του, ήταν ημιεπίσημες, προσπαθώντας έτσι να 
διερευνήσει και να καλλιεργήσει κλίμα συνεργασίας, στη 
σφαίρα της μυστικής διπλωματίας. 

Οι επαναστάσεις των Μακεδόνων είχαν την 
υποστήριξη του Όθωνα, που πίστευε ότι η απελευθέρωση της 
Μακεδονίας και άλλων περιοχών της Ελλάδας είναι δυνατή, 
ελπίζοντας σε Ρωσική στήριξη. Η επανάσταση, όμως απέτυχε, 
δημιουργώντας εντάσεις στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις τα 
προσεχή χρόνια. 
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Ο Καρατάσος ήταν πεπεισμένος ότι μόνο μια 
Ελληνοσερβική συμφωνία θα μπορούσε να επιταχύνει τη 
διαδικασία αποχώρησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από 
τα Βαλκάνια. Το 1859 άρχισε να δημοσιεύει τις προτάσεις του 
σε άρθρα εφημερίδας, ενώ προσπαθούσε να προσεγγίσει τους 
εκπροσώπους των Σερβικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να τον υποστηρίξουν και να τον βοηθήσουν στο 
σκοπό του. Ο Όθων ήταν θετικός και επικροτούσε αυτές τις 
επαφές. Έτσι το 1861, μετέβη στο Βελιγράδι για να υπογράψει 
την πρώτη επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Κατά 
την παραμονή του εκεί, πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες 
(πιθανόν από κάποια αρρώστια), ενώ σχεδίαζε κοινή εξέγερση 
Ελλήνων και Σέρβων. Μετά από μερικούς μήνες, ο Όθων 
αποπέμφθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις κυρίως των Άγγλων, 
λόγω λαϊκής εξέγερσης, που υπόψη υποκίνησαν οι ίδιες, κι έτσι 
η Ελληνοσερβική συμμαχία, έπρεπε να περιμένει 25 χρόνια, 
μέχρι να υπογραφεί η πρώτη συμφωνία το 1887, από τον 
Έλληνα πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη και το Σέρβο 
ομόλογό του. 
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Εικόνα 38 - Πιστοποίηση του Δημητρίου Τζιάμη Καρατάσου 
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Παραπάνω παραθέτω μία αναφορά παραπόνων, 
που απευθύνεται από τον Αγωνιστή του Ιερού Αγώνα, Ιωάννη 
Κασομούλη, «Προς τον Κύριoν Πρόεδρον και τα Μέλη της Επί 
των Αγώνων και Θυσιών Επιτροπής». Υποβλήθηκε στην 
ανωτέρω επιτροπή την 21ην Ιουνίου 1865. Το κείμενο της 
αναφοράς έχει ως εξής: Ο ευσεβάστως υποφαινόμενος μέλος 
ευκαταστάτου οικογενείας υιός του εκ Σιατίστης Kωνσταvτίνoυ 
Κασομούλη εταιριστού της Φιλικής Εταιρίας της 
Επαναστάσεως. Από του 1821 αειμνήστου αυτού πατρός μου, 
των τριών αδελφών μου, του Νικολάου, Γεωργίου, Δημητρίου, 
συναγωνισθέ¬ντες κατά τον ιερό αγώνα πρώτος ο πατήρ μου 
απέθανεν ενδόξως εν Ναούση της Μακεδονίας, πληγωθείς τρις 
εν τω πολέμω εις το Στήθoς, τον δεξιόν βραχίονα και κατά τον 
δεξιόν μαστόν παρά των εχθρών. Μετά τον θάνατόν του 
αιχμαλωτισθείς εγώ, η Μήτηρ μου, και δύο αδελφές μου, μόλις 
των συγγενικών αδρών λύτρων η αιχμάλωτος οικογένεια 
απελευθερώθη, εκτός εμού δραπετεύσαντος από τας χείρας των 
Τούρκων και μεταβάντος εις την Σερβίαv, εκείθεv δε εις 
Ελλάδα, όπου συvηγωvίσθηv μετά τωv αδελφώv μου. 
Πασίγvωστος είvαι η μεγάλη θυσία της οικογεvείας μου, και εκ 
τωv αδελφώv μου είς έπεσε θύμα εις τηv έξοδοv της Φρουράς 
Μεσολογγίου, ο Δημήτριος. Ο δε Γεώργιος αδελφός μου, το 
1838. Αξιωματικός ωv εδολοφοvήθη παρ’ άλλωv. 

Και εις το 10ο Τάγμα των Ελαφρών Σωμάτωv, επί 
Κυβερvήτου, λοχίας Σιτιστής διετέλεσα υπό τοv Ταγματάρχηv 
Αθαvάσιοv Βαλτιvόv. Ουδεμίαv παρά του Έθνους και της 
ελληνικής Κυβερνήσεως αvταμοιβήv έλαβα, ο πολυμελής και 
προφαvώς δυστυχής Οικογεvειάρχης οκτώ ατυχώv τέκvωv 
ανηλίκωv. Εγκλείω εις την ταπεινήν μου αυτήν αναφοράν: 1) 
Πιστοποίησιν του Δημητρίου Τζιάμη Καρατάσου, 2) Του 

Διαμαντή Ν. Ολυμπίου, 3) Του Νότη Βότζαρη και Κίτζου 
Τζαβέλα, Μήτζου Κοντογιάννη, Ανδρέα Ίσκου, του Γρηγορίου 
Λιακατά, 4) Καλλινίκου Τζιάρα, Τόλια Λαζόπουλου, Ν. 
Στορνάρη, 5) Ν. Στουρνάρα και Γ. Λιακατά, και Νάσου 
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Μάνταλου, 6) Πιστοποιητικό Δημαρχίας Χαλκίδος του 
Δημοτικού συμβουλίου υπ' αριθ. 798/784, Από 2 Ιουνίου 1843 
του Κυβερνήτου Καποδιστρίου έγγραφον προς τον εκ 
Θεσσαλονίκης πρόξενον της Ρωσίας. 

Παρακαλώ ευσεβάστως την Σ. Επιτροπήν όπως 
ευαρεστουμένη με δικαιώση. 

Ευπειθέστατος 
Ιωάννης Κ. Κασομούλης».  

 
Πιστοποίησις του Δημ. Τζιάμη Καρατάσου  
«αυτόπτης ο υποφαινόμενος της κατά το 1821 

τρομεράς αιχμαλωσίας και καταστροφής της πόλεως Ναούσης 
ομολογώ εν καθαρά συνειδήσει ότι ο εκ Σιατίστης 
ευκατάστατος Κωνσταντίνος Κασομούλης στρατιωτικός ήλθεν 
εντός της πόλεως ταύτης ως συνεργός του πατρός μου, δια την 
επανάστασιν των μερών εκείνων. Επί δε της εισβολής των 
οθομανών εις την αυτήν πόλιν Νάουσαν, κλησθείς εντός μιάς 
οικίας μετά της οικογενείας του και άλλοι απέθανεν ενδόξως 
αντικρούων έσωθεν τους πολιορκήσαντας αυτήν Τούρκους. 
Μετά δε τον θάνατον αυτού, ευθύς αιχμαλωτίσθη άπασα η 
οικογένειά του, ήτις μετά καιρόν απελευθερώθη δια συνδρομής 
αδρών λύτρων των συγγενών του. 

Όθεν δίδομεν το παρόν μου εις τον παρευρεθέντα 
τότε και συναιχμαλωτισθέντα κ. Ιωάννην Κασομούλην, δια να 
τω χρησιμεύση εις ότι δει». 

Αθήναι τη 24 Μαΐου 1843 
Δημ. Τζιάμη Καρατάσου 
Δια την αντιγραφήv 
Αθήvαι τη 19 Ιουvίου 1843 
Ο Δήμαρχος Αθηvαίωv 
Ε. Κουτζικούρης. 
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Ακολουθεί και η κοινή πιστοποίηση του Διαμαντή 
Ολυμπίου και του Τσιάμη Καρατάσου. 

 
«Πιστοποιούμεv οι υποφαιvόμεvοι ότι ο Ιωάvvης Κ. 

Κασομούλης ευρεθείς μετά του πατρός του εις τας μάχας 
vτουβράς Μοvή, Γάστρας και Ναούσης της Μακεδοvίας κατά 
στρατιάς μετά τοv θάvατοv του πατρός του πληγωθείς 
μαχόμεvος εντός της πόλεως Αντρείως και αιχμαλωτισθείς μετά 
της Μητρός του ομού με τας δύο του αδελφάς από τους 
Οθωμαvούς φυγώv δε μετέβη εκείθεv εις Σερβίαv και από την 
Σερβίαv ενταύθα αγονιζόμενος με ζήλοv υπέρ της 
αvεξαρτησίας της πατρίδος όπου και αν ευρέθη έως ότου 
εvωθείς και με τους εις την Ελλάδα αγωvιζομέvους τρεις αδελ-
φούς του υπερέτησεv με ζήλοv και μέχρι της διαλύσεως τωv 
Στρατευμάτωv ως υπαξιωματικός. 

 
Όθεv γvωρίζοντες τας θυσίας Μεγάλας της οικογεvείας ταύτης 
και εκδουλεύσεις του πατρός και τωv τεσσάρωv αδελφώv εκ τωv 
οποίωv ο μεv εις έπεσεv θύμα εις την έξοδοv της φρουράς του 
Μεσολογγίου. Ο δε δολοφοvηθείς κατά το 1838 ως Αξιωματικός 
εις Βασιλικήv υπερεσίαν και ατομικώς τοv ζήλοv του ειρημέvου 
Ιωάvvου Κασομούλη δίδομεv το παρόv μας δια vα τω 
χρησιμεύση όπου ανήκει». 

 
Αθήvαι τη 5 Φεβρουαρίου 1841.  
Διαμαντής Ν. Ολύμπιος 
Δη. Τζιάμη Καρατάσος 

 
Δια την αντιγραφήν 
Αθήναι τη 19Ιουvίου 1865 
Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Ε. Κουτζικούρης. Τ.Σ.Τ.Υ. 
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Εικόνα 39 - Πιστοποίηση Ολυμπίου Διαμαντή & Δημητρίου Τζιάμη 

Καρατάσου 
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Ο Αδαμάντιος Νικολάου (1790-1862), γνωστός ως Καπετάν 
Διαμαντής

 

Γεννήθηκε στα Ρυάκια (Ραίδιανη) Πιερίας. Ο 
Διαμαντής Νικολάου Ολύμπιος ήταν ο πρωτότοκος γιος του 
μεγάλου κλεφταρματολού και γενάρχη της οικογένειας 
Νικολάου Ραιδενιώτη (Ρυακιώτη) Ολύμπιου, γνωστότερου ως 
Νικολάου Κατερινιώτη Ολύμπιου. Το «Ραιδενιώτης» 
προέρχεται απ' τον τόπο καταγωγής της οικογένειας την 
Ραίδιανη (σημ. Ρυάκια Πιερίας). Το «Κατερινιώτης» 
προστέθηκε αργότερα λόγω του ότι το αρματολίκι του 
κλεφταρματολού Νικολάου Ραιδενιώτη ήταν η περιοχή της 
Κατερίνης. Το «Ολύμπιος» μαρτυρά τον τόπο δράσης των 
κλεφταρματολών που ήταν η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. 
Ο Διαμαντής Νικολάου Ολύμπιος είχε αδερφούς, τον 
Κωνσταντίνο (1800-1854), και τον Χαρίση (1810-1858;) που ήταν 
ετεροθαλής (από άλλη μητέρα). O Δήμος Νικολάου Ολύμπιος 
(ή Ψαροδήμος) ήταν πρώτος ξάδελφος του, όπως γράφει σε μία 
έκθεσή του και ο ίδιος ο Ψαροδήμος. Ο καπετάν Διαμαντής 
υπήρξε γαμπρός της θρυλικής οικογένειας των Λαζαίων. 
Νυμφεύτηκε την Μεταξία, με την οποία απέκτησαν δύο γιους 
(τον Ιωάννη και τον Ξενοφώντα) και τρεις κόρες (από τις οποίες 
επέζησε μόνο η Ασπασία). 

Έδρασε στους ορεινούς όγκους του Βερμίου, του 
Ολύμπου και των Πιερίων πριν από το 1821 και μετά την 
έκρηξη της Επανάστασης. Διαδέχθηκε τον πατέρα του στο 
αρματολίκι της Κατερίνης. Τον Ιούνιο του 1821 έλαβε μέρος 
στην εξέγερση της Κασσάνδρας. Το 1822 έλαβε μέρος στις μάχες 
του Κολινδρού, της Καστανιάς και της Μηλιάς. Μετά την 
καταστροφή του Πύργου των Λαζαίων κατευθύνθηκε προς το 
Βέρμιο και τη Νάουσα, για να εκδικηθεί το θάνατο των 
συντρόφων του από τα Πιέρια. Έπειτα συνέχισε τη δράση του 



 - 278 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

στη Νότια Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη 
Σκιάθο, όπου αντιμετώπισε με επιτυχία τους Τούρκους. Στις 
09/10/1823 συμμετέχει στη νικηφόρα μάχη της Σκιάθου κατά 
του Ναυάρχου του Σουλτάνου Μωχαμέτ Χουσρέτ Πασά (ο 
λεγόμενος Τοπάλ). Η προσωρινή κυβέρνηση και ο Άρειος 
Πάγος λόγω της γενναιότητας και της στρατιωτικής του 
ικανότητας τον διόρισαν αρχιστράτηγο Ευβοίας και 
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Προξένησε τέτοια πλήγματα 
στους Τούρκους, ώστε οι τελευταίοι τον επικήρυξαν ως το 
«μεγαλύτερο μίασμα από τους Έλληνες». Αντιμετώπισε με 
επιτυχία τους Τούρκους στην Εύβοια και στη μάχη στα 
Βρυσάκια. 

Ο διορισμός του ως αρχιστράτηγου όμως προκάλεσε 
έντονες τοπικιστικές έριδες στην Ανατολική Στερεά και Εύβοια 
που τις υποκινούσε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, κινούμενος 
περισσότερο από προσωπικά κίνητρα. Η κατάσταση 
εκτραχύνθηκε το 1823 όταν παρά τη συνεχή απειλή των 
Τούρκων, ο Νικόλαος Κριεζιώτης (μετά από επιστολές που του 
έγραψε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος) κινήθηκε εναντίον του. Ο 
Διαμαντής συνέτριψε τους εσωτερικούς αντιπάλους του στις 
διάφορες εμφύλιες συγκρούσεις, καθώς εξακολουθούσε να έχει 
την υποστήριξη της κυβέρνησης και του Ιωάννη Κωλέττη. O 
Οδυσσέας Ανδρούτσος ενοχλήθηκε με την προαγωγή του 
Διαμαντή σε στρατηγό. Επιδίωκε να είναι αυτός στρατιωτικός 
ηγέτης της Ανατολικής Ελλάδος. Αντιπολιτεύεται και πολεμά 
τη νόμιμη κυβέρνηση, τον Άρειο Πάγο. Στέλνει στο Ξηροχώρι 
Ευβοίας (σημερινή Ιστιαία) τους Ευβοιείς οπλαρχηγούς 
Τομάρα, Χαλκιά, Βερούση. Αυτοί λεηλατούν, προχωρούν σε 
ωμότητες, σκοτώνουν. Η γυναίκα του Διαμαντή Ολύμπιου 
μόλις απέφυγε την αιχμαλωσία. Ο Διαμαντής ύστερα από 
αυτήν την τροπή μετασταθμεύει σε Σκόπελο και Σκιάθο, για να 
προστατέψει τις οικογένειες των Μακεδόνων αγωνιστών. Στην 
Εύβοια παραμένει ο Αναστάσιος Καρατάσος με την 
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μεγαλύτερη δύναμη των βορειο- Ελλαδιτών αγωνιστών. Από 
τις Βόρειες Σποράδες ξεκίνησε πειρατική δράση εναντίον των 
παραλίων της Χαλκιδικής και της Πιερίας, με σκοπό αφενός να 
απασχολεί στρατιωτικά τους Τούρκους και αφετέρου να 
εξασφαλίσει πόρους για τη επιβίωση των Θεσσαλομακεδόνων 
που βρίσκονταν εγκατεστημένοι στα νησιά των Βορείων 
Σποράδων, καθώς η κατάσταση εκεί ήταν απελπιστική. 

Στις 03 Νοεμβρίου 1827 συμμετέχει μαζί με τον 
αδελφό του Κώστα σε μυστική σύσκεψη πολλών οπλαρχηγών, 
κληρικών και προκρίτων που γίνεται στην Μονή του Αγίου 
Διονυσίου στον Όλυμπο. Σε δύο αναφορές που υπογράφουν 
(30 περίπου συμμετέχοντες) ζητούν να ενισχυθούν υλικά και να 
τους στείλει η Κυβέρνηση έναν επικεφαλής αξιοσέβαστο απ' 
όλους. Ζητούσαν τον Δημήτριο Υψηλάντη ως Γενικό Αρχηγό 
και τον Βαυαρό φιλέλληνα συνταγματάρχη Ηeideck ως 
(διευθυντή των πραγμάτων). Η κυβέρνηση συνέστησε υπομονή, 
καθώς το ζήτημα των τελικών συνόρων του υπό δημιουργία 
Ελληνικού κράτους, ήταν υπό διαπραγμάτευση. Το 1828 μετέβη 
στο Ναύπλιο στην ορκωμοσία του Ιωάννη Καποδίστρια. Η νέα 
διακυβέρνηση συνέστησε σώμα Θεσσαλομακεδόνων με γενικό 
στρατηγό τον Τόλια Λάζο, με αποτέλεσμα ο Διαμαντής να 
επιστρέψει στο Όλυμπο με την αίσθηση ότι αδικήθηκε. Ο 
Ιωάννης Καποδίστριας επέτρεψε τελικά τη διεξαγωγή 
επιχειρήσεων στη Μακεδονία, αλλά δεν προσέφερε κάποια 
ενίσχυση. Οι προσπάθειες του Διαμαντή και των άλλων 
Μακεδόνων δεν έφεραν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στην 
Πιερία με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν φοβερά αντίποινα των 
Τούρκων κατά των ντόπιων κατοίκων. Έτσι πολλά 
γυναικόπαιδα μεταφέρθηκαν εκ νέου στις Βόρειες Σποράδες. Το 
1829 όπως φαίνεται σε καταγραφή παροίκων της Σκοπέλου (02 
Απριλίου 1829) βρίσκεται με την οικογένεια του στη νήσο 
Σκόπελο. Τον Ιούλιο του 1829 εκπροσωπεί τους 
Θεσσαλομακεδόνες αγωνιστές στην Δ' Εθνοσυνέλευση Άργους 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97eideck&action=edit&redlink=1
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και προσφέρει στον Καποδίστρια την πληρεξουσιότητα τους. Ο 
Καποδίστριας τον ευχαριστεί αλλά του δηλώνει πως δεν μπορεί 
να την χρησιμοποιήσει και του συνιστά όπως και 
προηγουμένως να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τους Τούρκους 
ελπίζοντας σε μελλοντική μεταβολή των πραγμάτων. Ο 
Διαμαντής προσπάθησε να συνθηκολογήσει με τους Τούρκους 
(μετά από τις συστάσεις του Καποδίστρια για φιλικές σχέσεις 
μαζί τους), προκειμένου να ανακτήσει το παλιό του αρματολίκι, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι Τούρκοι τον είχαν από παλιά 
επικηρύξει και το 1830 έστειλαν ισχυρές δυνάμεις για να 
συλλάβουν αυτόν και τον Μιχάλη Πετσάβα. Το 1831 βρίσκεται 
στη Σκόπελο, βάσει εγγράφου που απέστειλε στις 05/09/1831 
στο Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, στους Λάζαρο και Γεώργιο 
Κουντουριώτη και στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο που 
βρίσκονταν στην Ύδρα. Ο Διαμαντής συνέχισε τη δράση του 
στη φρουρά Φθιώτιδας και Βοιωτίας με την αποστολή να 
εξουδετερώσει τα ληστρικά σώματα που λυμαίνονταν την 
περιοχή μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. 

Με απόφαση του Βασιλιά Όθωνα διορίζεται 
γερουσιαστής στις 16 Ιουνίου 1844 στο σώμα της Γερουσίας. 

Το 1846 και συγκεκριμένα στις 10/03/1846 
βρίσκεται στην Αμαλιάπολη όπως φαίνεται από έγγραφο - 
βεβαίωση παροχής υπηρεσιών στον απελευθερωτικό αγώνα του 
1821 του αγωνιστή Αντωνίου Χαδούλη Ολύμπιου που 
προσυπογράφει ο ίδιος ο Καπετάν Διαμαντής Ν. Ολύμπιος. 

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, η 
οικογένεια του Διαμαντή εγκαταστάθηκε στο Αχλάδι του 
Νομού Φθιώτιδας. Το όνομα του Διαμαντή δόθηκε σε κεντρικό 
δρόμο της πόλης της Θεσσαλονίκης (οδός Ολυμπίου Διαμαντή), 
καθώς επίσης στην πόλη της Κατερίνης, στην περιοχή 
Μυλαύλακου ενώ στα Καταφυγιώτικα της Κατερίνης τιμήθηκε 
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ο πατέρας του, Νικόλαος Ραιδενιώτης Ολύμπιος (στο δρόμο 
δόθηκε το όνομα "Νικολάου Κατερινιώτου"). 

Τα θεμέλια της οικίας του Καπετάν Διαμαντή 
Νικολάου υπάρχουν ακόμη και σήμερα στα Ρυάκια Πιερίας. 
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Φρανσουά Πουκεβίλλ (F. Poukeville ή Pouqueville)                  
(1770-1838)

 

Ο Φρανσουά - Σαρλ - Υγκ - Λοράν Πουκεβίλ (στα 

γαλλικά François Charles Hugues Laurent 

Pouqueville, 1770-1838) ήταν Γάλλος ιατρός, 

περιηγητής, διπλωμάτης, ιστορικός 

συγγραφέας, ακαδημαϊκός και σπουδαίος 

φιλέλληνας. Το δε συγγραφικό του έργο 

υπήρξε ιδιαιτέρως σπουδαίο, εκ του οποίου 

πολλοί τον θεωρούν αρχιτέκτονα του 

Φιλελληνισμού, κατά την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821. 

Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1770, στο Μερλερό 

(Merlerault) του νομού Ορν της Νορμανδίας. Αρχικώς ήταν 

ιερέας στη Μονμαρσέ και αργότερα βοηθός του Δημάρχου, 

παραιτούμενος από τον κλήρο. Σπούδασε ιατρική στο Παρίσι 

υπό τον Αντουάν Ντυμπουά με τον οποίο συμμετείχε, ως 

χειρούργος, σε επιστημονική αποστολή, συνοδεύοντας το 

Μεγάλο Ναπολέοντα στην εκστρατεία του στην Αίγυπτο. Τότε 

συνέγραψε την πρώτη του μελέτη για την πανώλη, 

στηριζόμενος σε δικές του παρατηρήσεις. Λόγω όμως σοβαρής 

ασθενείας έλαβε αναρρωτική άδεια. Επιστρέφοντας στη Γαλλία, 

με το εμπορικό σκάφος «Παναγία του Μαυροβουνίου», τούτο 

καταλήφθηκε από Αλγερινούς πειρατές στη περιοχή της 

Καλαβρίας, απ' όπου και μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος μέσω του 

Ναυαρίνου στην Τριπολιτσά, όπου και κρατήθηκε αιχμάλωτος 

δέκα περίπου μήνες λόγω του τότε Γαλλοτουρκικού πολέμου. 

Εικόνα 40 - 

Φρανσουά Πουκεβίλλ 
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Στο διάστημα αυτό παρείχε εξαίρετες ιατρικές 

υπηρεσίες στο Βαλή του Μωρέα, Μουσταφά πασά, ο οποίος 

όμως, το 1798, τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 

ρίχτηκε στη φυλακή του Γεντί Κουλέ. Εκεί παρέμεινε έγκλειστος 

για δύο χρόνια και απελευθερώθηκε το 1801, μετά την 

παρέμβαση του Γάλλου πρέσβη. Κατά το διάστημα της 

κάθειρξής του ο Πουκεβίλλ προσπάθησε να μάθει την ελληνική 

γλώσσα στην οποία και συνέθεσε στίχους, εμπνευσμένος από 

την αγάπη του στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, 

συγγράφοντας αναμνήσεις και εντυπώσεις από την 

Πελοπόννησο και μεταφράζοντας ακόμη και αρχαίους Έλληνες 

συγγραφείς. 

Μετά την απελευθέρωσή του επέστρεψε στο Παρίσι, 

όπου εγκαταλείποντας, πλέον, την ιατρική επιδόθηκε στη 

συγγραφή και έκδοση του πρώτου μεγάλου έργου του «Ταξίδια 

εις Μωρέα, Κωνσταντινούπολιν, Αλβανίαν και πολλά άλλα 

μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τα έτη 1798-1801». 

Το έργο αυτό εκδόθηκε το 1805, κάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση 

και σημειώνοντας επιτυχία. Ο Πουκεβίλλ το αφιέρωσε στον 

Αυτοκράτορα Ναπολέοντα, οπότε ο Ναπολέων τον διόρισε 

γενικό πρόξενο παρά τον Αλή πασά στα Ιωάννινα με τον οποίο 

ο Πουκεβίλλ δημιούργησε ισχυρές σχέσεις. Εκεί παρέμεινε από 

το 1805 μέχρι το 1815, όταν ανακλήθηκε με την αποκατάσταση 

της Βασιλείας στη Γαλλία. 

Δύο χρόνια όμως, αργότερα, στάλθηκε πρόξενος 

στην Πάτρα, όπου βρισκόταν ο αδελφός του Υγκ ο οποίος 

προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες, κατά την Επανάσταση του 

1821, προσφέροντας και την οικία του ως καταφύγιο για 

http://el.wikipedia.org/wiki/1798
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/1801
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1805
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1805
http://el.wikipedia.org/wiki/1815
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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πολλούς κατατρεγμένους Έλληνες. Την εποχή αυτή συγγράφει 

το δεύτερο πολύκροτο πεντάτομο έργο του «Ταξίδιον εις 

Ελλάδα», περιγράφοντας την άλλοτε χώρα και αυτή τη 

σύγχρονη με τα ήθη και έθιμα των κατοίκων με το οποίο και 

συνέδεσε, πλέον, το όνομά του με την περίοδο αυτή της 

ελληνικής ιστορίας. Το 1824 εκδίδει την τετράτομη «Ιστορία της 

αναγεννήσεως της Ελλάδος», 

με αφήγηση γεγονότων της 

περιόδου 1740 μέχρι 1824. 

Δια του λαμπρού αυτού 

έργου του άνοιξαν για τον 

Πουκεβίλλ οι πύλες της 

Γαλλικής Ακαδημίας. Το 

1835 ακολούθησε η έκδοση 

νέου ιστορικού 

συγγράμματος, με τον τίτλο 

«Ιστορία και περιγραφή της 

Ελλάδος», εξίσου σπουδαίου 

έργου.  

Στον Πουκεβίλλ 

αποδίδονται, επίσης, και δύο ανώνυμα δημοσιεύματα, το 

«Υπόμνημα περί της ζωής και της δυνάμεως του Αλή Πασά» 

που εκδόθηκε το 1820 και «Σημείωμα περί του τραγικού τέλους 

του Αλή του Τεπελενλή» που δημοσιεύτηκε το 1822. Πέρα όμως 

αυτών ο Πουκεβίλλ εξέδωσε και πολλά άλλα πολιτικά άρθρα 

υπέρ των Ελλήνων και της Ελλάδος γεγονότα. 

Ο Πουκεβίλλ τιμήθηκε από το βασιλέα Όθωνα με το 

παράσημο του Τάγματος του Σωτήρος. Πέθανε στο Παρίσι, σε 

Εικόνα 41 - Ο Φρανσουά Πουκεβίλλ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1824
http://el.wikipedia.org/wiki/1835
http://el.wikipedia.org/wiki/1820
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%82
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ηλικία 68 ετών, στις 20 Δεκεμβρίου του 1838. Επί του τάφου του, 

που βρίσκεται στο κοιμητήριο του Μονπαρνάς (Παρίσι), έχει 

χαραχθεί το ακόλουθο δίγλωσσο επίγραμμα (στην ελληνική και 

γαλλική): 

«Με τα γραπτά του συνέβαλε, δυναμικά, στην επιστροφή 

της αρχαίας τους ιθαγένειας, στους καταπιεσμένους 

Έλληνες». 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1838
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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William Martin Leake - Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ

 

Ο Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ, με ελληνική απόδοση: 

Γουλιέλμος Μαρτίνος Ληκ (William Martin Leake) υπήρξε 

Βρετανός στρατιωτικός, τοπογράφος, αρχαιολόγος, και 

περιηγητής στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία.  

Βιογραφία 

Γεννήθηκε 

στο Λονδίνο στις 14 

Ιανουαρίου 1777 και 

ολοκλήρωσε τις 

στρατιωτικές σπουδές 

του στη Βασιλική 

Στρατιωτική Ακαδημία. 

Έζησε 4 χρόνια στις 

Δυτικές Ινδίες και 

ανέλαβε αποστολή 

στρατιωτικού 

συμβούλου στην 

Κωνσταντινούπολη. Στη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Μικρά 

Ασία, το 1800, με το βρετανικό στόλο στράφηκε προς την 

αρχαιολογία. Το 1801, ταξιδεύοντας στην Αίγυπτο με τον 

τουρκικό στρατό, χαρτογράφησε την κοιλάδα του Νείλου, όπως 

επίσης και τους καταρράκτες. Κατά την επιστροφή του στην 

Αγγλία διήλθε από την Αθήνα, όπου επιβιβάστηκε σε ένα από 

τα πλοία που μετέφεραν τα γλυπτά του Παρθενώνα που 

προηγουμένως είχε αφαιρέσει ο λόρδος Έλγιν στο οποίο και 

Εικόνα 42 - Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ (William 

Martin Leake) 
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έχασε όλες τις σημειώσεις και τους χάρτες του, όταν το πλοίο 

εξώκειλε στα Κύθηρα. 

Μετά την επιστροφή του στην Αγγλία, σε σύντομο 

διάστημα στάλθηκε σε ερευνητική αποστολή για ακτογραφικές 

μετρήσεις των ακτών της Αλβανίας και της Πελοποννήσου. Το 

1805 φέρεται ως στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Αγγλίας στην 

Αυλή του Αλή Πασά, στα Ιωάννινα, όπου και παρέμεινε για 

ένα χρόνο. Αργότερα, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Αγγλίας 

και Τουρκίας, συνελήφθη από τους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη, 

αλλά πολύ γρήγορα έμεινε ελεύθερος. Το 1810 του δόθηκε 

ετήσιο χρηματικό βοήθημα 600 λιρών για τις υπηρεσίες του 

προς την Τουρκία. Αποσύρθηκε από το στρατό το 1815, 

κατέχοντας το βαθμό του συνταγματάρχη. Το υπόλοιπο της 

ζωής του το αφιέρωσε σε αρχαιολογικές έρευνες και 

τοπογραφικές μελέτες, ιδιαιτέρως του ελληνικού χώρου, όπου 

και κατήρτισε σπουδαίες και πλούσιες συλλογές αρχαίων 

ελληνικών αντικειμένων τα οποία σήμερα κοσμούν το 

Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, καθώς και του Κέιμπριτζ της 

Αγγλίας. 

Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτες είναι οι μελέτες του για 

την Ελλάδα την οποία και φέρεται να περιηγήθηκε απ΄ άκρου 

εις άκρο, από τα νησιά μέχρι την Ήπειρο, διαμένοντας αρκετό 

χρόνο στην Αθήνα, καταρτίζοντας ακόμα και την τοπογραφία 

της αρχαίας Αθήνας και της Αττικής γενικότερα. Κατά το 

χρόνο δε που παρέμεινε στα Ιωάννινα, συνέγραψε σπουδαίο, 

από ιστορικής άποψης, τετράτομο έργο περί του βίου του Αλή 

Πασά, την πολιτική του και γενικώς για την κατάσταση που 
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επικρατούσε στην Ήπειρο. Εκτός όμως αυτού, που εκδόθηκε το 

1835, συνέγραψε και άλλα σπουδαία έργα. 

Ο Γουλιέλμος Ληκ υπήρξε, επίσης, μέλος της 

Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου, της Βασιλικής Γεωγραφικής 

Εταιρείας, καθώς και της Βερολίνειας Ακαδημίας Επιστημών. 

Πέθανε στην Αγγλία, στο Μπράιτον, στις 6 Ιανουαρίου του 

1860. 

Έγραψε τα παρακάτω συγγράμματα : 

 «Έρευναι εν Ελλάδι (1804), 
 «Τοπογραφία Αθηνών», [Topography of Athens] (1821) 
 «Περιήγησις εις Μικράν Ασίαν», [Journal of a Tour in 

Asia Minor (1824) 
 «Τα κυριότερα αιγυπτιακά 

μνημεία του Βρετανικού 
Μουσείου» (1827) 

 «Περιήγησις εις Πελοπόννησον», 
[Travels in the Morea] (1835) 

 «Περιήγησις εις Βόρειον 
Ελλάδα», [Travels in Northern 
Greece] (1835) 

 «Οι δήμοι της Αττικής» (1840)  
 «Περί της νήσου Κω» (1843)  
 «Τοπογραφία των Αθηνών» (1844)  
 «Πελοποννησιακά», 

[Peloponnesiaca] (1846)  
 «Σημειώσεις περί Συρακουσών» 

(1848) 
 «Πίνακες νομισμάτων των Συρακουσών» (1848) 
 «Ιστορικόν Δοκίμιον της Ελληνικής Επαναστάσεως» 

δίτομο, (1854-1859) 

Εικόνα 43 - Travels in 

Northern Greece 
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 «Ελληνικά νομίσματα» [Nomismata Hellenica] (1856), 
με συμπλήρωμα το 1859. 

Ο Leake ήλθε στη Νάουσα την 1η Δεκεμβρίου του 

1806, και στο Travels in Northern Greece,1835, τόμος ΙΙΙ 

κεφάλαιο 22, αναφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την πόλη 

που τότε βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία του Αλή Πασά. 

«Η Νάουσα, αναφέρει, είναι ελληνική πόλη . . . . . Το όνομα 

είναι ακριβώς Νιάγουστα , ίσως κάποια παραφθορά του Νέα 

Αυγούστα . Αν και τώρα βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία 

του Αλή Πασά, πολύ καλά κυβερνάται από δικούς της άρχοντες 

. . . . . και στη συνέχεια κάνει περιγραφή της πόλης και 

αναφέρει ιστορικά και πολιτικά στοιχεία της εποχής. 
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Βασίλειος Νικολαΐδης

 

Λοχαγός Μηχανικού του Γαλλικού στρατού και 

περιηγητής. Κατά το οδοιπορικό του στις μεγάλες πόλεις της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πέρασε και από την πόλη της 

Νάουσας, λίγα χρόνια μετά την καταστροφή. Οι πληροφορίες 

που επικαλείται είναι από αυτόπτες μάρτυρες και όχι από 

φήμες που διαδίδονταν την εποχή εκείνη. 

Αυτό το βιβλίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ - Των 

B[asil] Nikolaïdes, Jean Nicolaïdes. Εκδόθηκε το 1859 F. 

Sartorius 

 

Ψηφιοποιήθηκε από την Google στις 20 Δεκ. 2005 και υπάρχει 

στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  : 

http://books.google.gr/books?id=x1O8UDkzS7AC&printsec=t

oc 

Η μετάφραση του τμήματος, που αφορά την 

επίσκεψή του, στη Νάουσα, έγινε από την καθηγήτρια Γαλλικής 

φιλολογίας, κ. Δέσποινα Νάτσιου-Μπακαλιού 

  

http://books.google.gr/books?q=inpublisher:%22F.+Sartorius%22&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.gr/books?q=inpublisher:%22F.+Sartorius%22&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.gr/books?q=inpublisher:%22F.+Sartorius%22&source=gbs_summary_r&cad=0
http://books.google.gr/books?id=x1O8UDkzS7AC&printsec=toc
http://books.google.gr/books?id=x1O8UDkzS7AC&printsec=toc
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Εικόνα 44 - Les Turcs et la Turquie contemporaine itinéraire et compte-

rendu de voyages dans les provinces ottomanes avec cartes détaillées Των 

B[asil] Nikolaïdes, Jean Nicolaïdes 

  

http://bliatkas.blogspot.com/2008/04/les-turcs-et-la-turquie-contemporaine.html
http://bliatkas.blogspot.com/2008/04/les-turcs-et-la-turquie-contemporaine.html
http://bliatkas.blogspot.com/2008/04/les-turcs-et-la-turquie-contemporaine.html
http://books.google.gr/books?id=x1O8UDkzS7AC&pg=PP13&ci=21,173,924,1334&source=bookclip
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. . . Ο δρόμος που οδηγεί από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη, 
κατευθύνεται ανατολικά και φτάνει σε δύο ώρες στο χωριό Λαχανά, 
όπου χωρίζεται. Από τη μια πλευρά κατευθύνεται ανατολικά, διασχίζει 
τον ποταμό Καρασμάκ (ο παλιός Λουδίας ο οποίος σχηματίστηκε από τα 
νερά της λίμνης yenidje «μάλλον είναι Γιαννιτσά»), διατρέχει την 
ακτή, περνάει τον Αξιό και φτάνει στην κωμόπολη Κολακιά (Χαλάστρα) 
που βρίσκεται στην αριστερή όχθη αυτού του ποταμού. Από αυτό το 
σημείο η Θεσσαλονίκη απέχει τρεις ώρες δρόμο, αλλά το έδαφος είναι 
λασπώδες και συχνά πλημμυρίζει από τα νερά του Αξιού. 

Αυτός ο δρόμος έχει κίνηση μόνο το καλοκαίρι και συχνά 
μόνο οι πεζοί και τα ζώα, χωρίς φορτίο, μπορούν να διασχίσουν, μέσα 
σε ελαφριές βάρκες, τον ποταμό ο οποίος σε αυτό το σημείο είναι πολύ 
ρηχός. Η δεύτερη διακλάδωση του δρόμου βγαίνει από την Κολακιά 
(Χαλάστρα), κατευθύνεται βορειοανατολικά, διασχίζει τα χωριά 
Στόλατζ, Παλαιοχώρι, το ρυάκι Λουδίας, έπειτα φτάνει στη γέφυρα του 
Αξιού και μετά από επτά ώρες συναντά το δρόμο για Θεσσαλονίκη. 
Τρεις δρόμοι, ακόμη, βγαίνουν από τη Βέροια: Ο ένας κατευθύνεται 
βορειοδυτικά και φτάνει σε οκτώ ώρες στη μικρή πόλη Καϊλάρι ή 
Σαριγκουιόλ (Πτολεμαΐδα), ο άλλος πηγαίνει βόρεια και φτάνει σε έξι 
ώρες στην πόλη Γιαννιτσά, ο τρίτος στρίβει απότομα νοτιοανατολικά, 
φτάνει στην κωμόπολη Κίτρος που βρίσκεται στο δρόμο Θεσσαλονίκης 
– Λάρισας, περνώντας από τη φημισμένη κοιλάδα των Τεμπών. 

Από τη Βέροια στη Νάουσα. Παίρνουμε το δρόμο για 
τη Νάουσα, διασχίζουμε τη συνοικία των αθίγγανων μέσα από σωρούς 
από πέτρες, θάμνους και μικρές λίμνες που εμποδίζουν και φράζουν 
αυτό το κομμάτι της πόλης. Κατευθυνόμαστε βόρεια, ακλουθώντας τη 
βάση του βουνού Ξερολίβαδο και αφήνουμε στα δεξιά την όμορφη 
κοιλάδα του Αξιού. Ο δρόμος συναντά τα χωριά Αρκουδοχώρι, 
Γιάντζιστα (Άγιος Γεώργιος), Ζερβοχώρι, Κοπάνοβο κλπ, διασχίζει 
πολλά ρυάκια που κατεβαίνουν από το όρος Βέρμιο και φτάνει στη 
χαράδρα Κουτίχα την οποία διασχίζει με μια πέτρινη γέφυρα μήκους 10 
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μέτρων και πλάτους 2,50 μέτρων. Αυτό το ρυάκι κυλάει από δυτικά 
προς Ανατολικά και διασχίζει ένα δασώδες μέρος, όπου οι κλέφτες 
μπορούν ελεύθερα να επιδοθούν στο έργο τους. 

Πέρα από τη γέφυρα, ο δρόμος ακολουθεί ένα χώρο με 
κλίση που ανεβαίνει μέσα από αμπελώνες. Λίγο πιο μακριά, περίπου 
τρεις ώρες από τη Βέροια, βρίσκουμε άφθονες πηγές των οποίων η 
ένωση σχηματίζει τον ποταμό της Βέροιας. Βγαίνοντας από το δρόμο, 
διασχίζουμε μια πέτρινη γέφυρα πλάτους 3 μέτρων και μήκους 12 
μέτρων που περνάει από το χείμαρρο Αράπιτσα, στο βάθος του οποίου 
κυλούν τα νερά της Νάουσας τα οποία εκβάλλουν στη λίμνη της 
Πέλλας (των Γιαννιτσών). Αυτός ο χείμαρρος έχει πλάτος από 15 έως 
30 μέτρα και βάθος από 14 έως 16 μέτρα, τα όριά του δε είναι νότια της 
πόλης στην οποία φτάνουμε πέντε ώρες μετά τη Βέροια. 

Πόλη της Νάουσας. Η πόλη της Νάουσας, που 
ονομάζεται και Νιάουστα και την οποία οι Τούρκοι ονομάζουν 
Αυγούστα, βρίσκεται σε ένα νότιο οροπέδιο του όρους Βέρμιο το οποίο 
έχει το όνομα Καρά-Τάς. Αυτό το οροπέδιο ποτίζεται από τον ποταμό 
Αράπιτσα ο οποίος έχει την πηγή του δυτικά, κοντά στην πόλη. Η 
βλάστηση είναι αξιοθαύμαστη. Το ύψος του είναι 104 μέτρα πάνω από 
την πεδιάδα, κάνοντας ένα γρήγορο υπολογισμό. Αυτό το οροπέδιο, 
είναι όμορφο και υγιεινό, παρόλα αυτά, η πόλη είναι ανθυγιεινή. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι κάτοικοι αυτής της Εδέμ έκαναν κατάχρηση της 
αφθονίας της φύσης. Δεν είναι πια μια πόλη, είναι ένας τεράστιος 
κήπος: Μια τεράστια βλάστηση κρύβει τα σπίτια, πολλά ρυάκια κυλούν 
για ομορφιά και οι δρόμοι έχουν αντικατασταθεί από σκιερά μονοπάτια. 
Οι κάτοικοι, σκόπιμα «αποφεύγουν» την υγιεινή επίδραση του ήλιου 
και υποβάλλονται στις μη υγιεινές επιδράσεις της υγρασίας. Η κρύα 
αύρα του βουνού προκαλεί ασθένειες. Όλα αυτά δεν εμποδίζουν τις 
γυναίκες της Νάουσας να διατηρούν μια λαμπερή ομορφιά, μια 
λευκότητα και μια λεπτότητα του δέρματος σπάνιες σε αυτά τα κλίματα. 
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Η Νάουσα υπάρχει εδώ και 35 χρόνια, αφού 
καταστράφηκε ολοσχερώς, την πρώτη χρονιά της Ελληνικής 
επανάστασης. 

Υπάρχουν 5 εκκλησίες, ένα ανώτερο Ελληνικό σχολείο και 
ένα τζαμί, όπου ο ιμάμης καλεί σε προσευχή τους Koniares οι οποίοι 
εγκαταστάθηκαν εδώ, αφού εξόντωσαν τις οικογένειες των οποίων 
κατέχουν τα αγαθά. 

Η αριστοκρατία αποτελείται από δύο ανώτερα στελέχη, και 
οι δύο Έλληνες: Ο ένας ονομάζεται Περδικάρης, είναι ένας άντρας 
δίκαιος, γενικά αγαπητός και σεβαστός από όλους τους κατοίκους: Δε θα 
μιλήσουμε για τον άλλο. 

Οι Εβραίοι δεν έρχονται ποτέ στη Νάουσα: θα πούμε 
αργότερα το λόγο. 

Το ιδιαίτερο προϊόν της περιοχής είναι το κρασί: Έχει πολύ 
μεγάλη φήμη σε όλη την Τουρκία και κοστίζει διπλάσιο από τα άλλα 
κρασιά της χώρας. Είναι πολύ κοντά στα κρασιά της Bordeaux, αποκτά 
γεύση και άρωμα, καθώς παλιώνει. Τα σιτηρά είναι μέτρια και με 
δυσκολία αρκούν για τις ανάγκες του τόπου. Αντίθετα, το έδαφος 
παράγει τεράστια ποσότητα φρούτων. Υπάρχει εδώ ένα εργοστάσιο που 
κατασκευάζει ένα ύφασμα (χοντρή τσόχα) που ονομάζεται Σαϊάκ. Η 
καλλιέργεια της μουριάς και η σηροτροφία έχουν την τιμητική τους, 
υπολογίζεται δε σε περισσότερο από 7000 κιλά αυτό το προϊόν. 

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τα ετήσια έσοδα της 
πόλης ανέρχονται σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο φράγκα.  

Περνάμε τη νύχτα στον κήπο ενός Έλληνα ιερέα, ο οποίος 
μας υποδέχθηκε με την καλή διάθεση που συνηθίσαμε να συναντούμε 
στον κλήρο όλων των εθνών. 
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Η γυναίκα του, μόλις 20 ετών, θεωρείται η ομορφότερη 
της πόλης. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, διότι οι ιερείς έχουν τις πιο 
όμορφες συζύγους. 

Αυτό το γοητευτικό πλάσμα ετοιμάζει δείπνο και σερβίρει 
με τέλεια χάρη. Ανακαλύψαμε στον κήπο κάτω από τη σκιά ένα 
τριαντάφυλλο το οποίο προκαλεί το θαυμασμό των φίλων μου, το 
άρωμά του μας μεθάει. Ο Γιατρός το κόβει, του το παίρνω από τα χέρια 
και το προσφέρω στην οικοδέσποινα λέγοντάς της : 

- Σ’ εσάς, όμορφη παπαδιά, πρέπει να ανήκει αυτό το 
λουλούδι. 

- Όχι, φωνάζει ο Γιατρός, δεν προσφέρουμε ένα 
τριαντάφυλλο σε ένα άλλο τριαντάφυλλο. 

- Αντιθέτως, λέει ο Σοφός, πρέπει να αποδίδουμε στον 
Καίσαρα αυτά που ανήκουν στον Καίσαρα. 

- Χίλια ευχαριστώ, κύριε, μου λέει παίρνοντας το 
τριαντάφυλλο, αλλά σας βεβαιώνω ότι είναι σαν όλα τα τριαντάφυλλα, 
τσιμπάει. 

- Αναμφίβολα, κυρία, αλλά επιτρέψτε μου να σας θυμίσω 
ότι κάθε τριαντάφυλλο ζει όσο ένα πρωινό. 

- Του αρκεί ένα πρωινό για να τσιμπήσει ότι το αγγίζει. 

- Είναι πολύ λίγο ένα πρωινό γι’ αυτούς που επιθυμούν να 
αναπνεύσουν το υπέροχο άρωμά του. 

- Τότε, μυρίστε το, κύριε, όσο είναι ακόμη καιρός, αλλά 
προσέχετε, όταν το κρατάτε στο χέρι σας. 



 - 296 - Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Λέγοντας αυτά τα λόγια, η γυναίκα πλησιάζει το 
τριαντάφυλλο στο πρόσωπό μου και ξεσπά σε γέλια. 

Καταλάβαμε πολύ καλά ο ένας τον άλλο και δεν είχα 
τίποτα να προσθέσω, αλλά ο Σοφός και ο Γιατρός θεώρησαν ότι 
νικήθηκα ευτελώς. 

Τρεις έλληνες γείτονες και ο δάσκαλος μας συνάντησαν 
μετά το δείπνο, η συζήτηση πηγαίνει στην ιστορία της Νάουσας. 

Καταστροφή της Νάουσας. Μετά τις σφαγές της 
Χαλκιδικής, η μακεδονική επανάσταση περιορίστηκε σε μερικά χωριά, 
κοντά στο όρος Όλυμπος και στην πόλη της Νάουσας. Περισσότερες 
από 5000 ελληνικές οικογένειες ήρθαν να βρουν καταφύγιο σ’ αυτή την 
πόλη. 

Ο καπετάνιος Καρατάσος και οι αρχηγοί Λογοθέτης και 
Γάτσος, επικεφαλής μερικών εκατοντάδων μαχητών, πολέμησαν 
γενναία για να απωθήσουν τα οθωμανικά στρατεύματα που ήρθαν να 
τους πολιορκήσουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά. Τότε, ο πασάς 
Αμπού-Λουμπούτ ήρθε από τη Βέροια, επικεφαλής 15.000 αντρών και 
έφτασε μπροστά από τη Νάουσα με 12 κανόνια, στις 11 Απριλίου 1822.  

Μετά από μια σύντομη, αλλά ηρωική άμυνα, η πόλη 
υπέκυψε στην επίθεση και οι 15.000 μουσουλμάνοι στρατιώτες, μαζί με 
ένα πλήθος τυχοδιωχτών και Εβραίων, επιδόθηκαν σε κάθε υπερβολή. 

Η φρουρά, αποτελούμενη από 400 άντρες, υποχώρησε. 

Τα πάντα λεηλατήθηκαν, κάηκαν, καταστράφηκαν. Δέκα 
χιλιάδες έλληνες σφαγιάστηκαν, οι γυναίκες και τα παιδιά 
αιχμαλωτίστηκαν για να γίνουν σκλάβοι. Όπως και στην Κασσανδρεία, 
η πρώτη σφαγή έγινε από τους Τούρκους μέσα στην ορμή της νίκης, 
αλλά μετά από αυτούς ήρθαν οι Εβραίοι οι οποίοι τους ξεπέρασαν σε 
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φρικαλεότητες, έσφαζαν σα μοσχάρια τους αιχμαλώτους οι οποίοι ήταν 
άοπλοι και ανυπεράσπιστοι. 

Χτυπούσαν τα θύματα με ρόπαλο και στη συνέχεια τους 
έκοβαν το λαιμό. Ούτε οι γυναίκες γλίτωσαν, τις μεταχειρίστηκαν όπως 
τους άντρες. Κάποιες βρήκαν το θάνατο στις φλόγες, οι εβραίοι έβαζαν 
φωτιά στα ρούχα τους για να έχουν ένα θέαμα σαν το μαρτύριο του 
πυρός κατά την Ιερά εξέταση (μ’ αυτόν τον τρόπο είχαν πεθάνει πολλοί 
εβραίοι κι έτσι έπαιρναν την εκδίκησή τους). 

Επινοούσαν απίστευτα μαρτύρια: Έβαζαν τη μητέρα κάτω 
από το δένδρο στο οποίο έκαιγαν το δεμένο της παιδί, έπειτα άναβαν 
φωτιά στα ρούχα της λέγοντάς της : «Άντε, αγία μάρτυρα, πήγαινε να 
βρεις το παιδί σου κοντά στον Ιησού σας». 

Είναι ανώφελο να απαριθμήσουμε όλα τα βασανιστήρια. 
Ας πούμε μόνο ότι αν όλα τα θύματα είχαν μετρηθεί, το χριστιανικό 
μαρτυρολόγιο θα είχε εκατομμύρια ονόματα. 

Αυτά τα αποτρόπαια θεάματα στόχευαν να κλονίσουν την 
πίστη των ετοιμοθάνατων, τη στιγμή που θα πήγαιναν στην 
αιωνιότητα. 

Στον Παλιόπυργο, μια μεγάλη λίμνη, που από τότε 
ονομάζεται η μαύρη λίμνη, προσφέρει στα θύματα τον τρόπο να 
γλιτώσουν από την ατίμωση και το μαρτύριο. Άντρες και γυναίκες 
σπεύδουν κατά εκατοντάδες, ένας τέτοιος θάνατος τους φαίνεται 
ευεργετικός. Τρεις γυναίκες «γλιτώνουν»: Οι γυναίκες των αρχηγών 
Καρατάσου, Λογοθέτη και Γάτσου, στάλθηκαν στο βεζίρη της 
Θεσσαλονίκης ο οποίος τις κάρφωσε ζωντανές στην πόρτα του 
χαρεμιού, ο θάνατός τους ήταν αργός και βασανιστικός. Οι Τουρκάλες 
τις έβαζαν στα πρόσωπα δάδες αναμμένες, τις τσιμπούσαν με καρφίτσες 
και τις πετούσαν σκουπίδια στο πρόσωπο, τα παιδιά τις προσέβαλαν, οι 
ευνούχοι τις μαστίγωναν, ο βεζίρης ερχόταν κι αυτός για να τις βρίσει. 
Τελικώς, ήρθε ο θάνατος και πέταξαν τα σώματα στη θάλασσα. 
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Ο Αμπού-Λουμπούτ πασά έκαψε πολλά χωριά της 
επαρχίας και σκότωσε τους κατοίκους. Έπειτα, ετοίμασε για τον εαυτό 
του μια διασκέδαση που ήταν ταυτοχρόνως και μια ανταμοιβή του 
σουλτάνου Μαχμούτ. 

Συγκέντρωσε 1500 έλληνες κρατούμενους και έχοντάς 
τους δεμένους τους οδήγησε σε ένα μεγάλο χώρο, που βρίσκεται στην 
πόλη, και ονομάζεται Κιόσκι. Καθισμένος στη σκιά των πλατανιών, 
καπνίζοντας ήσυχα την πίπα του, έβαλε να τους αποκεφαλίσουν και 
αυτό έγινε με την παρουσία 5.000 στρατιωτών της μεγαλειότητάς του. 
Το αίμα έβαψε το χώμα σε τέτοιο σημείο, ώστε μετά από πέντε χρόνια, 
σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων, το χορτάρι δεν είχε ακόμη 
φυτρώσει σε αυτό το σημείο. 

Τα σώματα των θυμάτων εγκαταλείφθηκαν στα πουλιά, 
αλλά τα κεφάλια, προσεχτικά διατηρημένα και ταριχευμένα, στάλθηκαν 
στη μεγαλειότητά του, στο σουλτάνο, ως τεκμήριο και ως τρανή 
απόδειξη της νίκης από τον δοξασμένο του στρατό. 

Ο πασάς ανταμείφθηκε αναλόγως και η περιοχή επέστρεψε 
στην ηρεμία. 

Οι Τούρκοι είχαν θριαμβεύσει, οι εβραίοι είχαν εκδικηθεί, 
πάνω στους έλληνες, για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ. 

Η Ευρώπη συγκινήθηκε, τα Φράγκο-Ρωμαϊκά έθνη 
κατάλαβαν ότι είχαν χρεωθεί και ότι είχαν ξεχρεώσει μόνο ένα μέρος. 
Οι Έλληνες έκαναν υπομονή, η προθεσμία πλησιάζει, μετά την Ιταλία, 
θα έρθει η σειρά τους! 

Από τη Νάουσα στα Βοδινά (Έδεσσα). Στις 4 το πρωί 
πήραμε το δρόμο για τα Βοδινά. Διασχίζουμε ολόκληρη την πόλη και 
την αγορά, προχωράμε για λίγη ώρα μέσα από κήπους και την εξοχή, 
στρίβουμε βόρεια και κατεβαίνουμε προς την πεδιάδα. 
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Περπατάμε στους πρόποδες του βουνού Καρά-Τάς προς 
ανατολικά, διασχίζουμε 3 ποταμάκια (ρυάκια), διασχίζουμε μια περιοχή 
δασώδη με ανώμαλο έδαφος για να φτάσουμε στο χωριουδάκι 
Σαρμαρίνοβο (Μαρίνα) που έχει 50 ελληνικά σπίτια και βρίσκεται σε 
απόσταση μιάμιση ώρας από τη Νάουσα.  

Ο δρόμος έχει βαλτώδες έδαφος, διασχίζει ένα δάσος με 
πλατάνια που ποτίζει ένα ποταμάκι φαρδύ και πλατύ 1.50μ. Αφήνει 
δεξιά και αριστερά τα χωριουδάκια Μαρίνοβο, Άγιος Γεώργιος, 
Πράχνανι (Άσπρον) κλπ. Ακολουθεί τις νότιες πλαγιές του Καρα-Τάς, 
και τέσσερις ώρες μετά από τη Νάουσα, φτάνει σε μια μικρή κοιλάδα 
πλάτους από 5 έως 600 μέτρα, που ποτίζεται από ένα ποταμάκι το οποίο 
κυλά από βόρεια προς νότια και φτάνει στο οροπέδιο, όπου βρίσκεται η 
πόλη Βοδινά. 

Το Βιβλίο αυτό παρουσιάσθηκε σε ειδική εκδήλωση της 

Πολιτιστικής εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», την 15η Μαρτίου του 

2009. 

 

Εικόνα 45 - Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου του Β. Νικολαΐδη 
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http://bliatkas.blogspot.com/2009/03/1859.html 

http://bliatkas.blogspot.com/2009/03/1859.html
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Όσιος Θεοφάνης, ο εν Ναούση, ο Θαυματουργός

  

O Θεοφάνης αρεταίς φάνας πάλαι, 
Tην Nάουσαν νυν λειψάνω εκλαμπρύνει. 

Βιογραφία 

Ο Όσιος 
Θεοφάνης γεννήθηκε 
στα Ιωάννινα, στις 
αρχές του 16ου αιώνα 
μ.Χ. Από νέος έφυγε 
για το Άγιον Όρος 
και κατατάχθηκε 
στην συνοδεία της 
Μονής του 
Δοχειαρίου, από τα 
πρώτα 
παραθαλάσσια 
μοναστήρια που 
αντικρίζει κανείς. 

Διατηρών
τας όσο περισσότερο 
μπορούσε καθαρό 
τον νου του από τις 

διαστροφές του 
δαίμονα, γλύκανε την 
ψυχή του με την 
Χάρη του Θεού, 
μεριμνώντας 
περισσότερο πως να 

Εικόνα 46 - Όσιος Θεοφάνης ο 
Ηγούμενος. 

Τοιχογραφία Ι. Μ. Δοχειαρίου (1744) 
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σώσει την ψυχή του, παρά το τι θα φάει και θα πιει. Κι η αρετή 
αυτή που σχεδόν πάντα, όσο αποζητάς να κρυφτείς τόσο σε 
φανερώνει, τον φανέρωσε στους αδελφούς που τον κατέστησαν 
ηγούμενό τους μετά την κοίμηση του προηγουμένου γέροντά 
τους. Ο Άγιος τούτος, και σαν ηγούμενος, έλαμπε λες, από την 
εφαρμογή της αρετής και του θείου θελήματος. Πιστός στη 
δικαιοσύνη και την στοργική πατρική αγάπη προς όλα τα 
τέκνα που του έδωσε ο Θεός για να τα βάλει στον Παράδεισο! 

Σε κάποια από εκείνα τα ευλογημένα χρόνια, η 
αδελφή του Αγίου, έστειλε γράμμα διηγούμενη τη συμφορά 
που την βρήκε. Οι Τούρκοι είχαν αρπάξει τον γιό της και τον 
είχαν πάει στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό βέβαια να τον 
κάνουν γενίτσαρο. Τότε ο Άγιος, ανησυχώντας για τον ανιψιό 
του, μπήκε στον κόπο και πήγε στην Πόλη. Πράγματι εκεί τον 
βρήκε, ευτυχώς προτού τον αλλαξοπιστήσουν. Έκαμε μεγάλες 
προσπάθειες και τελικά κατόρθωσε να τον ελευθερώσει και να 
τον πάρει μαζί του. 

Έτσι γύρισαν στο Άγιο Όρος και αφού κράτησε τον 
ανιψιό του σε δοκιμασία, τον κούρεψε μοναχό. Η αδελφότητα 
της Μονής έδειχνε να ενοχλείται για τον ανιψιό του Αγίου, 
φοβούμενοι πως οι Τούρκοι θα έκαναν εκδίκηση. Έτσι ξεκίνησε 
διχόνοια στη συνοδεία, μισοί το αφήναν στο θέλημα του Θεού 
κι άλλοι μισοί φοβόντουσαν τους Τούρκους! Ο Άγιος 
αποφάσισε να βάλει τέλος στο πρόβλημα. Πήρε τον ανιψιό του 
κι έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη κι από εκεί στη Βέροια, 
πιθανότατα με σκοπό να πάνε στα Γιάννενα, απ’ όπου 
κατάγονταν. 

Στη Βέροια συγκινήθηκαν με όσα άκουσαν για τη 
Σκήτη κι αποφάσισαν να την επισκεφτούν. Διέμειναν στην 
Μονή του Προδρόμου, και καθώς ευαρεστήθηκαν, αποφάσισαν 
να μείνουν. Έγιναν γρήγορα αγαπητοί, Έτσι που τους 
δέχθηκαν οι πατέρες και σύντομα τους έδωσαν ευλογία να 
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κτίσουν ένα κάθισμα - δηλαδή μονύδριο - κοντά τους για να 
τους απολαμβάνουν και να ωφελούνται πνευματικά. Δέκα 
λεπτά πιο χαμηλά, από τη Μονή Προδρόμου προς το ποτάμι, 
έκτισε ο Άγιος Θεοφάνης το κάθισμα στο όνομα της Παναγίας. 
Μαζί του βρισκόταν κι ο ανεψιός του, αλλά σύντομα 
μαζεύτηκαν κι άλλοι υποτακτικοί. Επειδή είχαν αυξηθεί 
αρκετά, έπρεπε να βρουν κάποιο μεγαλύτερο χώρο να 
στεγαστούν. Η Σκήτη όμως της Βέροιας ήταν γεμάτη - 50 
αδελφότητες κοσμούσαν την κοιλάδα και όλα τα σημεία ήταν 
κατειλημμένα. 

Ο Άγιος διαπίστωσε πως υπάρχει κατάλληλο μέρος 
κοντά στη Νάουσα και πηγαίνοντας εκεί ανέγειρε την Μονή 
των (Παμμεγίστων) Ταξιαρχών. Πηγαινοέρχονταν μια στη 
Σκήτη μια στη Νάουσα. Κατά το κτίσιμο, ο πρωτομάστορας δεν 
ενέκρινε τον τόπο οικοδομής της Μονής. Αλλά ο Άγιος ζήτησε 
σημάδι από τους Αρχαγγέλους και το έλαβε. Τοποθέτησαν τα 
σχέδια σ’ ένα σημείο κι είπαν πως όπου τα μεταθέσουν οι 
Αρχάγγελοι, εκεί να κτισθεί και το μοναστήρι. Κι όντως τα 
σχέδια βρέθηκαν στο σημείο που πρότεινε ο Άγιος Θεοφάνης. 
Μιαν άλλη φορά μια αρκούδα κατασπάραξε το γαϊδουράκι που 
κουβαλούσε τα υλικά για το κτίσιμο. Κι ο Άγιος, τόσο 
σπουδαίος ήταν, έζεψε την αρκούδα στη θέση του υποζυγίου. 
Ενόσω ο Άγιος έκτιζε το μοναστήρι, είχε χειροθετήσει ηγούμενο 
στην Μονή του Προδρόμου τον ανεψιό του. 

Έτσι πέρασε τα επόμενα χρόνια της ζωής του πάντα 
πηγαινοερχόμενος στη Σκήτη και στην Μονή των Αρχαγγέλων 
της Νάουσας. Όταν γέρασε αρκετά, απομονώθηκε στο κάθισμα 
της Παναγίας στη Σκήτη. Εκεί εξέπνευσε από τον μάταιο τούτο 
και απατηλό κόσμο και ανήλθε πανηγυρικά στα Ουράνια στις 
19 Αυγούστου και ετάφη κατά τα έθη της μοναχικής τάξεως. 
Μετά την εκταφή του κι έχοντας, οι Πατέρες, βεβαιότητα για 
την οσιότητά του βίου του, εκόσμησαν την κάρα του με αργυρή 
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περίτεχνη θήκη και την τοποθέτησαν μαζί με τα άλλα ιερά 
λείψανα της Μονής του Προδρόμου. Τα υπόλοιπα οστά 
ξανατάφηκαν και επάνω τους κατασκευάστηκε ένα 
προσκυνηματικό μνημείο. 

Όταν μετά από αιώνες οι Τούρκοι κατέστρεψαν τη 
Σκήτη, γκρεμίστηκε το κάθισμα της Παναγίας, αλλά και το 
μνήμα του Αγίου παραχώθηκε μέσα στα συντρίμμια. Στις αρχές 
του εικοστού αιώνα, η κάρα του Αγίου κλάπηκε από 
Ναουσαίους που ήθελαν να την έχουν στη πόλη τους. Το μνήμα 
του Αγίου ανοίχθηκε το 1926 μ.Χ. και τα οστά του (περίπου 60 
τμήματα) τοποθετήθηκαν στο Άγιο Βήμα της Μονής 
Προδρόμου. Σήμερα σώζονται μόνον λίγα τεμάχια. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Βλαστὸς Ἰωαννίνων ἀνεδείχθης περίδοξος, καὶ θεῖος πολιοῦχος 

τῆς Ναούσης θεόφανες- ὡς ἄγγελος γὰρ ζήσας ἐπὶ γῆς, 

θαυμάτων ἐκομίσω δωρεάν, καὶ παρέχεις τᾶς ἰάσεις τοὶς 

εὐλαβῶς, προστρέχουσι τὴ σκέπη σου. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι 

Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, 

πάσιν ἰάματα. 

 

Κοντάκιον 

Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Τῆς μυστικῆς θεοφανείας θεῖον ὄργανον τῇ ἰσαγγέλῳ πολιτείᾳ 

ἐχρημάτισας καὶ θαυμάτων ἐδοξάσθης τῇ χορηγίᾳ. Ἀλλ’ ὡς 

μέγας τοῦ Θεοῦ θεράπων Ἅγιε καθικέτευε λυτροῦσθαι πάσης 

θλίψεως τοὺς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Θεόφανες. 

 

Μεγαλυνάριον 
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Τῶν Ἰωαννίνων θεῖος βλαστός, καὶ Ναούσης μέγας, πολιοῦχος 

καὶ ἀρωγός, καὶ πηγὴ θαυμάτων, Θεοφάνες ἐδείχθης· διό σου 

τὴν ἁγίαν Κάραν σεβόμεθα. 
Πηγή: http://www.saint.gr/2217/saint.aspx 

  

http://www.saint.gr/2217/saint.aspx
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Εικόνα 47 - Αναμνηστική πλάκα του Αρχιστρατήγου της Μακεδονίας 

Τσιάμη Καρατάσου, στο Κιόσκι της Νάουσας όπου βρίσκονται και τα οστά 

του 
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Εικόνα 48 - Αναμνηστική του Τσιάμη Καρατάσου που μεταφέρθηκε στη 

Νάουσα από το παλαιό νεκροταφείο του Βελιγραδίου. Στην πλάκα αυτή 

γράφει στην Σερβική γλώσσα τα παρακάτω : 
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Путнице, кад прођеш поред места овог,  
Гроб овај поздрави. Ту јунак почива,  

Јунак са бојста великог и светог.  
На ком се сва срећа Елади оснива,  

Па ако кад одеш и у оне странц   
Цде живе Цреи браћа удаљена  

Кажи да јуначке знано ценит ране  
И ова је земља Крвљу избављена. 

 
Μεταφραζόμενο, στα Ελληνικά, σημαίνει : 

 
Ταξιδιώτη, όταν περάσεις από αυτόν τον τόπο, 

Τον τάφο αυτόν προσκύνησε, γιατί εδώ βρίσκεται ήρωας, 
Ήρωας μεγάλης μάχης και ιερής, 

Στην οποία κάθε ευτυχία της Ελλάδας έχει θεμελιωθεί, 
Και άν ποτέ πάς και σε εκείνες τις χώρες, 

Όπου ζουν οι αδελφοί Έλληνες, εκεί μακριά, 
Πες τους ότι ξέρουμε να εκτιμούμε τις λαβωματιές των ηρώων, 

Γιατί και η γη αυτή έχει ποτισθεί από αίμα. 
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Εικόνα 49 - Χάρτης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1801 
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Εικόνα 50 - Χάρτης της περιοχής του Ολύμπου το 1912.  

Δεν έχει ακόμη αποξηρανθεί η λίμνη των Γιαννιτσών,  
υπόλειμμα κόλπου του Θερμαϊκού που στην αρχαιότητα 

έφθανε τουλάχιστον ως την Πέλλα. 
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…Η φρουρά, αποτελούμενη από 400 άντρες, υποχώρησε. 

Τα πάντα λεηλατήθηκαν, κάηκαν, καταστράφηκαν. Δέκα 
χιλιάδες έλληνες σφαγιάστηκαν, οι γυναίκες και τα παιδιά 
αιχμαλωτίστηκαν για να γίνουν σκλάβοι. Όπως και στην Κασσανδρεία, 
η πρώτη σφαγή έγινε από τους Τούρκους μέσα στην ορμή της νίκης, 
αλλά μετά από αυτούς ήρθαν οι Εβραίοι οι οποίοι τους ξεπέρασαν σε 
φρικαλεότητες, έσφαζαν σα μοσχάρια τους αιχμαλώτους οι οποίοι ήταν 
άοπλοι και ανυπεράσπιστοι. 

Χτυπούσαν τα θύματα με ρόπαλο και στη συνέχεια τους 
έκοβαν το λαιμό. Ούτε οι γυναίκες γλίτωσαν, τις μεταχειρίστηκαν όπως 
τους άντρες. Κάποιες βρήκαν το θάνατο στις φλόγες, οι εβραίοι έβαζαν 
φωτιά στα ρούχα τους για να έχουν ένα θέαμα σαν το μαρτύριο του 
πυρός κατά την Ιερά εξέταση (μ’ αυτόν τον τρόπο είχαν πεθάνει πολλοί 
εβραίοι κι έτσι έπαιρναν την εκδίκησή τους). 

Επινοούσαν απίστευτα μαρτύρια: Έβαζαν τη μητέρα κάτω από το δένδρο 
στο οποίο έκαιγαν το δεμένο της παιδί, έπειτα άναβαν φωτιά στα ρούχα 
της λέγοντάς της : «Άντε, αγία μάρτυρα, πήγαινε να βρεις το παιδί σου 
κοντά στον Ιησού σας». 
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 - 317 - Ιστορία της ηρωϊκής πόλης Νάουσας από την ίδρυσή της μέχρι και το ολοκαύτωμά της το 1822 

 

 

Θωμάς Μπλιάτκας του Στέργιου 

Γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1963 

στην Ηρωϊκή πόλη της Νάουσας, από 

Ναουσαίους γονείς. 

Από το 1989 εργάζεται στον ΤΟΕΒ 

Νάουσας, ως διευθυντικό στέλεχος. 

Είναι ενεργό μέλος της Κοινωνίας της 

Νάουσας, όπου και διαμένει με την 

οικογένειά του. 

Το βιβλίο «Νάουσα, Νιάουστα, Neguš, 

Agoustos, Njaušta, Neaguš, Agostos, 

Naoussa, Něgušă, Niausa, Niaousa, Augusta 

Από την ίδρυση μέχρι και το ολοκαύτωμά 

της (1383-1822)» είναι το πρώτο του 

συγγραφικό έργο. 
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υπάρχουν κείμενα και συμπληρωματικά 

στοιχεία για το θέμα που πραγματεύεται το 

βιβλίο. 

 

Τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε, 

τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε, 

στης Νάουσας το κάστρο, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 

 

Το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα Βοδινά, 

το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα  

Βοδινά και τ' άλλο Σαλονίκη, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 

 

Το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 

το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 

μοιρολογεί και λέγει, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 

 

Μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 

μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 

την πολυξακουσμένη, 

Μακρυνίτσα μου 

καημό που 'χει η καρδίτσα μου.  

 

       * Βοδινά = Η Έδεσσα 
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