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"Ονομα καί κτίσις τής πόλεως. 

Ό άναγινώσκων τήν προ είκοσαετίας εκδοθεΐσαν «Ίστορίαν της 

Σιατίστης» υπό του αειμνήστου 'Ιωάννου Άττοστόλου ' ευλόγως θ α α π ο -

ρήσο δια τήν εύκολίαν, με τήν οποίαν οΰτος^άπέρριψε τήν έκ του κουτσοβλα-

χικοΰ siate ( = δ ί ψ α ) 3 ετυμολογίαν του ονόματος και ά ν τ ' αυτής εδέχθη 

τήν «εκ του θέματος σέτσι του Σλαυϊκοϋ ρήματος σ έ τ σ ι α μ = χ ω ρ ί ζ ω , κόπτω, 

διαιρώ και της τοπικής καταλήξεως — ι σ ι α = Σ έ τ σ ι σ τ α = π ό λ ι ς χωρισμένη 

δπως όντως ε ί ν α ι — Γ ε ρ ά ν ε ι α — Χ ώ ρ α » 8 προσθέτων δτι τήν δευτέραν ταΰτην 

ετυμολογίαν θεωρεί «δρθοτέραν και με καποιαν ιστορικήν βάσιν». Έ ξ η -

γών δε τήν γνώμην αύτν>ΰ προσθέτει: «"Αλλως τε καί πολλαί αλλαι πόλεις 

και τοπωνυμίαι τής Μακεδονίας φέρουσι Σλαυϊκήν δνομασίαν, διότι ή 

μεγάλη αΰτη ελληνική χώρα λόγω τής γεωγραφικής αυτής θέσεως περισ-

σότερον πάσης άλλης υπέστη τάς επιδρομας και εγκαταστάσεις τών βαρβά

ρων φυλών και τήν εξ αυτών επίδρασιν. Ταΰτα δέ είναι τα μόνα ϊχνη του 

κατακλΰσαντος τήν Ε λ λ ά δ α Σλαυϊσμοΰ : ονόματα τίνα τοποθεσιών, ερεί

πια, πικραι αναμνήσεις και υποθέσεις δραμάτων». Κατά ταΰτα ó 'Αποστό

λου θεωρεί τήν εκ τής σλαυϊκής ετυμολογίαν του ονόματος Σ ι ά τ ι σ τ α 

ώς πιθανωτέραν καί εχουσαν ιστορικήν βάσιν, διότι σχετίζει αυτήν προς 

το μέγα καί πολΰπλοκον ζήτημα τής εγκαταστάσεως σλαυϊκών φΰλων έν 

Ε λ λ ά δ ι και τών άπαντώντων εις ορεινός κυρίως περιοχάς σλαυϊκής προε

λεύσεως τοπωνυμίων. Δεν ελαβεν δμως υπ* δψιν δ ci το ζήτημα τών σλαυϊ

κών εν Ελλάδι εγκαταστάσεων είναι εισέτι επίμαχον καί δτι επί μάλλον 

και μάλλον επικρατεί ή γ ν ώ μ η , δτι αρκετά εκ τών βαρβαρικών φΰλων, τών 

1 "Ι. " Α π ο σ τ ό λ ο υ , Ή Ιστορία τής Σιατίστης. "Εν 'Αθήναις 1929. Βιβλιο
κρισίας βλ. Byz. -neugr. Jbb. 1930 σ. 520 υπό Ν. Βλάχου. ΈφημερΙς «Καστορία» 
(φύλλ. 17ης Αύγούσιου 1930 σ. 3) υπό «Προμηθεως». 'Αναγραφή: Έπει. Έταιρ. βυζ. 
σπουδών τ. Ζ' (1930) σ. 419. Μακεδόνικα τ. Α' (1040) σ. 603. 

3 Ή λ. εκ του λατ. sitis (=δίψα), όθεν καί τα Ιιαλ. sete (=δίψα) και siti
bondo (=διψαλέος). 

8 "Evo' άν. σ. 13. Παλαιόιερον ό 'Αλέξιος Πάλλης Ιν Πανδώρα τόμ. 9 (1858) 
σ. 178—9 έθεώρησβ το δνομα τής Σιατίστης ώς σλαυϊκόν. 
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αναφερομένων ύπό τών συναξαριστών ώς σλαυϊκών, είναι πιθανώς κου-

τσοβλαχικά, ανάμεικτα ίσως μετά σλαυϊκών η1 ύποστάντα τήν σλαυικήν 

επίδρασιν, καί δτι δεν είναι βέβαιον δτι δλα τα τοπωνύμια, τα φέροντα 

σλαυικήν μορφήν, εδόθησαν υπό Σλαυων, διότι είναι ένδεχόμενον φορείς 

αυτών να ήσαν καί Κουτσόβλαχοι και 'Αλβανοί, ΰποστάντες ήδη βορειό-

τερον τήν επίδρασιν τών Σλαυων.1 

'Αντιθέτως προς τον 'Αποστόλου ó αείμνηστος καθηγητής του Γυ

μνασίου Σιατίστης 'Αθανάσιος Κανατσοΰλης εις μικράν αύιοΰ διατριβήν 

δέχεται δτι : «Της Σιατίστης το πρώτον μέρος Σιάτι είναι Λατινικόν ή 

Κουτσοβλαχικον σημαίνον δίψαν, τόπον άνυδρον η μέρος όχυρον Τουρκι

στί.8 ΕΙς τα αρχαιότερα βιβλία τής πρώτης απογραφής τών Τούρκων ή 

Σιάτιστα ώνομάζετο Άρμούτ-κιοϊ ώς τόπος γεμάτος άπό άρμουτιές = 

αχλαδιές»." Μή γνωρίζων τήν πηγήν, από τήν δποίαν ήρυσθη δ αείμνη

στος Κανατσοΰλης τήν περί τής ονομασίας Ά ρ μ ο ύ τ - κ ι ο ϊ πληροφορίαν, 

δεν είμαι είς θέσιν να κρίνω ποΐος έκ τών δυο έχει άδικον, του αειμνή

στου 'Αποστόλου θεωροΰντος τοΰτο ανακριβές. Το βέβαιον είναι δτι ή 

παράδοσις αΰτη διετηρήθη και μέχρι τών ήμερων μας, πολλών Σιατιστέων 

αστειευόμενων κάποτε καί χαρακτηριζόντων εαυτούς και αλλήλους ώς «Άρ-

μ ο ΰ τ κ ι ο ΐ δ ε ς». Υποθέτω δτι ^πρόκειται μάλλον περί παρατσουκλίου, 

ώς εκ τής αφθονίας του δένδρου τούτου είς τα μέρη τής Σιατίστης, δπως 

κατά τους τελευταίους αΙώνας ή Σιάτιστα ως εκ του πλούτου, τον όποιον 

Ιφημίζετο δτι είχεν, εχαρακτηρίζετο υπό τών περιοίκων ώς «Φλωροχώρι». 

Πάντως μνεία τοιούτων οπωροφόρων δένδρων, λειψάνων τής πάλαι ποτέ 

αφθονίας αυτών, γίνεται και είς συγγράμματα ξένων περιηγητών, ώς θα 

ΐδωμεν κατωτέρω. 

Ώ ς προς τήν αρχήν τής πόλεως δ 'Αποστόλου πιστεύει δτι ή κτίσις 

αυτής Ιγένετο καια τάς αρχάς του ΙΚ' αΙώνος, οφείλεται δε είς τήν εγκα-

τάστασιν πολυαρίθμων Κονιάρων, δηλ Τούρκων εκ τής περιοχής τοΰ 

'Ικονίου, υπό τοΰ Μουρατ τοΰ Α' ε'ις τάς πεδινός περιοχάς, ένεκα τής 

οποίας οί "Ελληνες κάτοικοι ήναγκάσθησαν να άποσυρθώσιν εΐς τήν δρει-

νήν καί οχυραν τοποθεσίαν, δπου σήμερον κείται ή πόλις.1 Δεν αναφέρει 

1 Περί τούτων πρβλ. Στ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Θεσσαλονικιά μελετήματα. 
Θεσσαλονίκη, 1939, σ. 38 κ.έ. Ώς προς τα σλαυο-τανή τοπωνύμια πρβλ. καί τήν λίσν 
διδιικτικήν βιβλιοκρισίαν τοϋ βιβλίου του M a x V a s m e r , Die Siaveti in Grie
chenland υπό του Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο υ εν Νέςι 'Εστία τ. 35 (1944) σ. 485—49U, 
536—542 ύπό τόν τίτλον : 01 Σλάβοι έν ΈλλάΟι καί αϊ σλαβικαί τοπωνυμιαι. 

1 Προφανώς έννοεϊ τήν τουρκικήν λέξιν σ έ τ, ή οποία δηλοϊ τον φράκτην, 
κατόπιν δό καί το όχύρωμα. 

• Ήμερολόγιον τής Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη 1931, σ. 158. 
« Ί . " Α π ο σ τ ό λ ο υ , "Ενθ" άν. σ. 10 κέ. 
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δμως αν τα λεγόμενα υ π ' αΰτοΰ στηρίζονται εΐς τοπικήν προφορικήν ή 

γραπτήν παρύδοσιν η είναι Ιδικαί του γνώμαι καί συμπεράσματα. 

Νομίζομεν δτι αντί τών αμφιβόλων ετυμολογιών και τών υποθετικών 

κτίσεων πολύ περισσότερον χρήσιμος δια τήν πραγματικήν ίστορίαν τής 

πόλεως θα ήτο ή συγκέντρωσις τών ύπαρχουσών περί αυτής παλαιοτέρων 

πληροφοριών. Και υπάρχουν τοιαΰται, αϊ δποΐαι δμως ή έμειναν άγνω

στοι εις τον 'Αποστόλου ή ανεπαρκώς έξεμεταλλεύθη ούτος αύτάς. Κατω

τέρω παραθέτομεν χάριν τών φιλιστόρων Σιατιστέων πλήρεις τάς πληρο

φορίας, τάς οποίας παρέχουν περί τής Σιατίστης δυο επιφανείς περιηγη-

ταί, δ "Αγγλος Γουλιέλμος Μαρτίνος Λήκ και δ Γάλλος Πουκεβίλλ. 

W I L L I A M M A R T I N L E A K E 

Κατά το έτος 1905 ή Σιάτιστα εδέχθη τήν επίσκεψιν του γνωστοΰ 

"Αγγλου στρατιωτικού W . M a r t i n Leak, τοΰ περιηγηθέντος μεταξύ άλλων 

και τήν Βόρειον Ε λ λ ά δ α . Ή οδός, τήν οποίαν ούτος ήκολούθησεν, ήτο ή 

«γουσα εκ Γρεβενών εις Σιάτισταν, ή οποία τον ώδήγησεν εις εν χάνι παρά 

το γνωστόν επί τοΰ Αλιάκμονος «Γρφΰρι τοΰ Πασά». Τα περαιτέρω άφη 

γεΐται ó διαπρεπής "Αγγλος ώς εξής: 1 

Περί τήν 10.15' ώραν άφήνομ,εν το χάνι καί διαβαίνομεν τον ποταμδν 

εν τέταρτον τον μιλίου επάνω από την γέηρυραν. 'Αφήνοντες αμέσως μετά 

ταΰτα προς τα δεξιά μας την προς τα Βέντζια και τα Σέρβια δγουοαν, ανερ

χόμενα τήν πλαγιάν τον δρονς τής Σιατίστης,έχοντες ολίγον προς τα αριστερά 

μας το τουρκικον χωρίον Γιάνκοβη.9 Δια μέσον ανοίγματος μεταξν τον δρονς 

τής Σιατίστης και τοΰ Βουρίνον διακρίνεται το δρος τής Βέροιας, το άρχαΐον 

Βέρμιον. ''Αμέσως μετά τανια εισερχόμενα είς τα αμπέλια τής Σιατίστης, 

άναρριχηΰέντες δ ' εναάπόκρημνον λόφον, άφικνούμε&α περί τήν 11 45' είς τήν 

κνρίαν σννυικίαν, ή οποία ονομάζεται Χώρα.* Κατόπιν δλίγης χρονοτρι

βής,* μας στέλλονν είς τήν κάτω σννοικίαν, ή οποία ονομάζεται Γεράνεια? 

¿là va μας οδηγήσουν και πάλιν είς τήν Χώραν είς το σπίτι τοΰ Κνρ Ν.,β 

1 W i l l i a m M a r t i n L e a k e , Travels in Northern Greece. London 
1835, τόμ. Α' σελ. 305 314. 

* Ί£π' εσχάτων μετωνομάσθη Μεαοπόταμον. Τών αυτόθι εγκατασταθέντων εκ 
Μικρός Άσίος 'Ελλήνων προσφύγων εύρόντων το χωρίον τυΰτο ά ¡ατάλληλον, ή έκτα-
σίς του περιήλθεν είς τήν Σιάτισταν. Β Έν τφ κειαένφ ελληνιστί : ή Χώρα. 

1 Καί έν σελ. 321 ό Λήκ σημειώνει δτι τάς Ιδιας συνήντησε δυσκολίας εξευ
ρέσεως καταλύματος εις Μέτσοβον καί Καστορίαν, καίτοι προς τόν άρχοντα τή; τελευ
ταίας κ. Τ. Κ. είχε συστατικήν έπιστολήν εκ μέρους του Σιατιστέως Κυρ Ν. 

5 Έν τφ κειμένφ ελληνιστί : γιεράννη. 
8 Πρόκειται ασφαλώς ενταύθα περί του μετέπειτα προεστού κα'ι μεγάλου ήρωος 

της Σιατίστης Γεωργίου Νιόπλιου. Γκνάρχης τής οικογενείας ταύτης υπήρξεν ó πολύς 
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¿νος ¿χ τών αρχόντων και ανεψιού τον μητροπολίτου Σιατίστης,1 τοΰ οποίον 

ή συνή&ης κατοικία ευρίσκεται ¿νταν&α,* αλλ' επί τον παρόντος δια-

τρίβει οντος είς τήν Σέλισταν.* Ό τίτλος τον είναι Μητροπολίτης Σισα-

νίον καί Σιατίστης* τής οποίας το δνομα κοινώς προφέρεται S h a t s t a . 

Ζωσιμάς, χρηματίσας αρχιεπίσκοπος Άχρίδος έπί δύο περιόδους καί εναλλάξ μητροπο

λίτης Σιατίστης έπί μίαν όλόκληρον έξηκονταετίαν (+1746). Του Ζωσιμά τούτου, 

εγγάμου δντος πρότερον, αντάξιος υιός ύπήρξεν δ Γεώργιος Ρούσης, δστις διετέλεσε 

κατά το 1701 άντιπρύτανις καί σύνδικος του ονομαστού Πανεπιστημίου του Παταβίου 

(βλ. Κ. Δ. Μέρτζων, Μνημεία μακεδόνικης Ιστορίας, θεσσαλονίκη 1947, σελ. 256 σημ· 

2), Άντίγραφον του προσφωνητικοΰ λόγου κατά τήν άνάρρησίν του μοΊ είχε στείλλει 

προ πολλών ¿τών δ γραμματεύς τής κοινότητος Σιατίστης καί καλός μου φίλος κ. 

'Αναστάσιος Μ. Σαμαράς εκ τίνος παλαιού φυλλαδίου, σωζόμενου εΙσέτι έν Σιατίστη. 

Πανομοιότυπον τής προμετοπίδος τοΰ φυλλαδίου τούτου περιελήφθη μετά ταΰτα tt; 

Ν. Π. Δελιαλή, Αναμνηστική εΙκονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση. Κοζάνη 1935 

σελ. 33u\ Τό κείμενον, άπηλλαγμένον τών συνήθων σολοικισμών τής εποχής εκείνης, 

εδημοσιεύθη επίσης έν τω μεταξύ υπό τοΰ κ. Γεωργ. Γκανούλη είς τό «Ήμερολόγιον 

τής Δυτικής Μακεδονίας> (Κοζάνη 1936, σελ 49 - 55) Ώ ς εκ τής· πολυμάθειας τοΰ 

ανδρός τό περί οί ό λόγος Πανεπιστήμιον άπέ»·ειμεν είς αυτόν τον τίτλον τοΰ εύγενοΰςι 

nobilis, εκ παραφθοράς τοΰ οποίου προήλθε τό έπίθετον ΝΙΟΠΛΙΟΣ, υπό τό 

δποϊον ήσαν έκτοτε γνωστοί ol απόγονοι τής περικλεοΰς ταύτης οικογενείας. Υίός τοΰ 

Γεωργίου Ρούση ύπήρξεν ó 'Ιωάννης Νιόπλιος, περί τοΰ όποιου γνωρίζομεν έξ επι

στολής τής συζύγου του προς τόν ήδη μνημονευθέντα Κοζανίτην ίκρέα καί λόγιον Χα" 

ρίσιον Μεγδάνην, ασκούντα ώσαύτιος επιτυχώς καί τό επάγγελμα τοΰ Ιατροΰ, δτι 

ήτο βαρέως ασθενής κατά τό 1811 (βλ. Μακεδόνικα τόμ. Α' σελ. 317). Υΐός τοΰ 

Ιωάννου τούτου ήτο ó περί οδ ενταύθα δ λόγος Γεώργιος Νιόπλιος, ίδιόχειρον έπι-

στολήν τοΰ οποίου κατέχει ή Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλ. Άντ. 

Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, θεσσαλονίκη 1939, σελ. 176 

άριο. 33). 
1 "Αγνωστον αν ó περί οΰ ένταΰθα δ λόγος μητροπολίτης ήτο θείος προς πα

τρός ή προς μητρός τοΰ Γεωργίου Νιόπλιου. 
8 Μαζί μέ τό μητροπολιτικόν μέγαρον τής >ιατίστης κατεστράφη κατά τήν 

διάρκειαν τής προσφάτου κατοχής ύπό τών 'Ιταλών καί ó αυτόθι άποκείμενος παλαιός 

κώδιξ τοΰ Ζωσιμά. Έπ* έσχατων έγένετο άνέγερσις νέου, ετι μεγαλοπρεπέστερου με

γάρου, δαπάναις τών απανταχού Σιατιστέων καί Ιδία τών έν 'Αμερική διαβιούντων. 
8 Περί τής ωραία: ταύτης κωμοπόλεως εγραψεν αυτοτελή μονογραφίαν δ κ. 

Φωτόπουλος, την οποίαν δεν είδον. 

* *Εν υποσημειώσει ελληνιστί : τον ΣισανΙον καί της ΣατΙστης, or Σιατίατης. 

Πότε έγένετο ή μετάθεσις τής έδρας έκ Σισανίου είς Σιάτισταν δέν είναι ακριβώς 

γνωστόν. Έκ διαφόρων δμως περιστατικών γνωρίζομε ν δτι τής μεταθέσεως ταύτης 

προηγήθη ή καταστροφή τής ωραίας κωμοπόλεως και ή θανάτωσις τοΰ μητροπολί

του αυτής. ΑΙ περί τοΰ τρόπου τοΰ θανάτου αύτοΰ παραδόσεις είναι δύο. Ή μία τόν 

θέλει κρεμασθέντα είς τήν αΰλήν τής Μητροπόλεως, ή άλλη τόν θέλει σφαγέντα έξω

θεν τής πόλεως είς θέσιν τινά, γνωστήν καί σήμερον ακόμη ύπό τό δνομα «δβ-

σπότης». Ό αείμνηστος καθηγητής τοΰ Γυμνασίου Σιατίστης Ά θ . Κανατσούλης (βλ, 

Ήμερολόγιον Δυτικής Μακιδυνίας. Κοζάνη 1934, σελ. 157) θέτει τήν μετάθεσιν τής 

έδρας μεταξύ τών ετών 1510—1659. Ό Νικ. 'Αθανασιάδης έξ άλλου (βλ. Ήμερολ. 
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Υπάγεται ύπό τον άρχιεπίσκοπον *Αχρίδος.' 

Ή πόλις, ήτις έχει περί τα 500 σπίτια, είναι έκτισαένη επί στενής 

επιφανείας μεταξύ τών ανω καί κάτω κορνφών ενός νψηλοΰ και απόκρη

μνου δρονς, νπο τους πρόποδας τοΰ οποίον απλώνεται μεγάλη εκτασις άπα 

αμπέλια. 'Από το προϊόν αυτό οι Σιαζισιεϊς κατασκενάζονν εν είδος 

κρασιού εκ τών αρίστων τής Ρυνμελίας,* το όποιον πωλείται είς εύρεΐαν 

εκτασιν είς τήν Μακεδονίαν κα\ τήν Θεσσαλίαν, άλλα σπανίως αποστέλλεται 

είς τήν "ίίπειρον λόγω τών δνσκολιών τής διαμετακομίσεως δια τής Πίν 

δον. Το κρασί είναι τεσσάρων ειδών 1) Το ήλιαπμένον8 ή ήλιοστεγνωμέ-

νον, μίγμα άσπρων και κόκκινων σταφνλιών εκτιθεμένων επί δκτώ ημέρας 

είς τον ήλιον ή και εναποτι&εμένων είς σκεπασμένην σνσκενήν έπί εξ εβδο

μάδας, κατόπιν τών οποίων το προϊόν γίνεται άσπρο γλνκο κρασί δυνατής 

ονσίας και υψηλής γενσεως. 2) "Ενα ξηρό άσπρο κρασί. 3) "Ενα ξηρό 

κόκκινο κρασί. 4) Το άψι&ινόν,8 ή κρασί άψιν&ίον, δπερ κατασκενάζε-

ται ωσαύτως και είς άλλα μέρη τής 'Ελλάδος καί το όποιον ήδύνεται από 

γένη άρτεμισίων, τα οποία τοποθετούν Ανάμεσα εις τα σταφύλια, υταν ιά 

πατούν. Το κρασί τοντο είναι, γλυκύ καί ενγευστότατον, αλλ' δχι και το 

καλύτερον δια το άψίν&ιον. Οι Σιατιστεΐς* φυλάγουν το κρασί των τρία, 

τέσσαρα, πέντε, κάποτε δε καί περισσότερα χρόνια. Ό κάϋε μεγαλονοικο-

κύρης έχει ενα σταφυλοπατητήρι, υπάρχουν δε κατώγεια είς δλα τα μεγα

λύτερα σπίτια με τα βαγένια καλαισ&ητικώς αραδιασμένα, δπως και είς 

τήν πεπολιτιαμένην Εύρώπην. Το άριστο κρασί παράγεται είς τα πετρώδη 

μέρη. 'Εφέτος (1805) το σταφύλια δεν εφ&ασαν το πλήρες μέγε&ός των 

ένεκα τής ανομβρίας καί ô τρύγος αναμένεται καλός μεν είς ποιότητα, 

άλλα μικρός είς ποσότητα. 'Αρκετά εξεπλάγην, δταν παρετήρησα σημεία 

ξηρασίας είς τήν εμφάνισιν τών αμπελιών,5 τοΰ κλίματος δντος πολύ δια-

Δυτ. Μακεδόνιος 1937, σελ. 1C4) χήν ποςαχμήν τής πόλεως χαί τόν διασκορπι-
σμόν τών κατοίκων αυτής είς Σιάτισταν, Κοζάνην καί Βλάσιην ανάγει είς τό 1550 
καί έντεΰθεν. "Αρα ή καταστροφή τής πόλεως βά έγένετο προς έκδίκησιν δια τήν κατα-
στροφήν τής τουρκικής άρμάδος είς τήν πκρίφημον ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου κατά 
τό έτος 1571, οπότε έπηκολούθησαν τρομεραί σφαγαί έν Μακεδονία, τών θυμάτων 
άνελθόντων είς 30.000 ψυχάς. 

1 Βλ. σχετικά έγγραφα μετά κριτικών σχολίων υπό Δίον. Ζακυθηνοΰ είς Μα
κεδόνικα Α' σελ. 429 έξ. Αυτόθι καί πλουσία βιβλιογραφία. 

2 Ή λέξις προήλθεν έκ τοΰ τουρκικού Ρούμ · Ιλλί = χώρα τών 'Ελλήνων. 
'Επομένως αναφέρεται είς τό πλείστον μέρος τής Βαλκανικής Χερσονήσου καί δχι εις 
τήν γνωστήν Ρούμελην τής Στερεάς 'Ελλάδος. 

9 Έν τφ κειμένφ ελληνιστί : ήλιονμένον. 
8 Ή λέξις ελληνιστί έν τφ κειμένφ. 
* Έν υποσημειώσει ελληνιστί : ol Σιατιατάνοι. 
* Ό επάρατος περονόσπορος, δστις έκαμε περί τό 1927-8 θραΰσιν είς τα 

μέρη εκείνα, έπήνεγκε γενικήν καταστροφήν καί είς τα αμπέλια τής Σιατίστης. 
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φορετικον είς τήν "Ηπειρον. Τοΰιο αποδεικνύει τήν μεγάλην διαφοράν 

τής ατμοσφαίρας μεταξύ τών ένθεν κάκεΐθεν μερών τής Τίίνδον. 

Έκτος τοΰ οίνου οί Σιατιστεΐς δύνανται νά καυχηθώσι καί δια το 

ξξοχον πρόβειον κρέας, επειδή τά πρόβατα των τρέφονται με το απαλό 

χόρτο, πον παράγει το βουνό των, δπερ περιέχει άσβεστόλιθον, ώς επίσης 

και δια τήν άφθονίαν κυνηγίου. 01 λαγοί καταντούν κάποτε ενοχλητικοί, 

οντες είς τόσον μεγάλην άφθονίαν, ώστε, δταν ή χιών σκεπάζγ) τα αμπέλια, 

δπως συμβαίνει έπ\ πολλάς ημέρας κατά τον χειμώνα, κοινή είναι ή σννή' 

θεια νά πηγαίνουν κυνηγώντας τονς χωρίς σκύλλονς καί να τονς φονεύονν 

μέ ξυλάκια, καθώς είναι νηστικοί καί αδύνατοι νά τρέξονν. Είς τάς αρχάς 

τής εποχής παρέχονν καλόν κννήγιον, δπερ είναι κοινή διασκέδασες τών 

Σιατισχέων. Οντε έδώ οντε είς κανέν άλλο μέρος τής 'Ελλάδος είδα τονς 

ανθρώπους εξοικειωμένους μα τον τρόπον, πον φονεύομεν ήμεΐς τάς πέρ

δικας κατά τήν πτήσιν. Πράγματι τα πτηνά αυτά, γένονς κοκκινοπόδων, 

είναι μεγαλύτερα καί άγριώτερα από τά Ιδικά μας, πετοΰν δέ και μακρύ

τερα καί ώς έκ τούτον δεν είναι εϋκολον νά τα σκοπεύσουν. Κοινή είναι 

ή συνήθεια είς τήν 'Ελλάδα νά τά συλλαμβάνουν μέ παγίδας, άλλα 

οπανίως εμφανίζονται προς 7ΐώλησιν είς τήν άγοράν. Ή αφθονία των 

είναι μεγαλύτερα είς τήν Μακεδονίαν και τήν "Ηπειρον από τήν νότιον 

Ελλάδα. 

Σχεδόν δλαι al οίκογένειαι τής Σ',ατίστης εχονν άνά êv μέλος των 

διατρίβον f) έμπορενόμενον είς τήν Ίταλίαν,1 τήν Ονγγαρίαν,2 τήν Ανστρίαν* 

ή άλλα μέρη τής Γερμανίας, έκ δέ τών γεροντότερων ελάχιστοι είναι εκεί

νοι, οί όποιοι δέν έζησαν δέκα f¡ δώδεκα χρόνια τής ζωής των είς μίαν έκ 

Φϋεευσις μερικών έξ αύπών δι' αμερικανικών κλημάτων δέν έσχε μέχρι σήμερον 
τήν άναμενυμένην άπόδοσιν. 

1 Βλ. έγγραφα σχετικά μέ τό εμποριών τών Σιστιστέων μετά τής Βενετίας 
καιά τόν 17°ν καί Ι8°ν αΙώνα ε?ς Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ενθ' άν. σελ. 231 κέ;. 

* Μέ τήν καθόλου δρασιν τών Μακεδόνων έν Ουγγαρία ήσχολήθησαν έπ* έσχα
των καί εξέχοντες Οΰγγροι επιστήμονες, προεξάρχοντος τοΰ Moravcsik, διευθυντού 
τών «Ούγγροελληνικών μελετών». ΕΙς τήν σειράν τών εκδόσεων τούτων επιφανή 
κατέχει θέσιν μία μονογραφία περί τής πολυσχιδούς δράσεως διακεκριμένου Σιατι-
στέω:, γραφεΐσα είς άπιαιστον έλληνικήν υπό τοΰ Ούγγρου ύφηγητοΰ 'Ανδρέου Hor-
vath, Ή ζωή καί τά έργα τοΰ Γεωργίου Ζαβίρα. Budapest 1937. 

4 Περί τής δράσεως τών Μακεδόνων είς τήν Αΰστροουγγαρίαν κτλ. διέλαβον 
καί έκ τών ημετέρων αρκετοί. Έκτος των γραφέντων υπό τοΰ Σπ. Λάμπρου, βλ. 
καί Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , Ό έ ν BiévvQ Ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
καί ή Κοινότης τών Ελλήνων 'Οθωμανών υπηκόων. Έν "Αλεξάνδρεια, 1913, Ν ι κ ο 
λ ά ο υ Π. Δ ε λ ι α λ ή, 'Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου Χαρίση. 
Κοζάνη 1935, Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Μ. Ν ά τ σ ι ν α , ΟΙ Μακεδόνες πραγματευτάδες είς 
χώρας Αυστρίας καί Ουγγαρίας. Θεσσαλονίκη 1939. 
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τών χωρών τούτων.1 Ή γερμανική γλώσσα ομιλείται γενικώς δσον σχεδόν 

και ή Ιταλική. Τά σπίτια είναι ευπρεπή (ευρύχωρα), καθαρά και καλώς 

επιπλωμένα, αλλ3 οί άνθρωποι, οι πλέον περίεργοι είς τά τραπέζια των από 

δσονς συνήντησα είς τήν 'Ελλάδα.* Τοΰτο, δπως μέ έπληροφόρηοεν δ 

έμμισθος Ιατρός τον μέρους, είναι ή μόνη πηγή ασθενείας' τόσον υγιεινός 

είναι δ άήρ και ή τοποθεσία. Πίνουν δμως, παρετήρησε, μάλλον πολν 

από το ώραΐον κρασί των, και ώς παράδειγμα άνέφερεν δτι εΐς έκ τών 

ασθενών τον αποθνήσκει ήδη έξ αίτιας τραύματος τίνος, το όποιον υπέστη 

καταπεσαίν έκ τοΰ ϊππον τον κατόπιν τοιαύτης τρνφής. Ό Ιατρός οντος, 

τον όποιον το δνομα είναι Paul Renaud, είναι νίδς ένας Γάλλον ακολού

θου τοΰ 'Αγγλικού Προξενείον έν Ζακύνθψ.3 Ό αδελφός τον είναι ννν 

κομμισάριος τής νήσον ταύτης, τρίτος δε αδελφός τον διετέλεσεν είς τήν 

νπηρεσίαν τής 'Αγγλίας είς τάς 'Ανατολικός 'Ινδίας, άνελθών και είς τον 

βαθμον τον πράκτορος έν Basra. Πάντα ταύτα ήσαν καθ* ολοκληρίαν 

άγνωστα είς αυτόν, επειδή, γράψας πρό τίνων ετών είς αυτούς και μή 

λαβών άπάντησιν, ήγνόει τήν τύχην άιιγοτέρων. 

Οί Σιατιστεΐς παραπονούνται δριμύτατα δια τάς καταπιέσεις τον Άλή 

Πασά. Αέγονν δτι, μή ευχαριστημένος από τάς ληστείας, πού διαπράττει είς 

βάρος τών εχόντων, ρίπτει είς τάς φνλακάς και τονς μή έχοντας και όντως 

έπιτνγχάνει κάποτε νά έκβιάζγ] τονς συγγενείς αντών. 01 τακτικοί καί 

έκτακτοι φόροι ανέρχονται είς πεντακόσια πονγγία ετησίως,Α έκτος τών 4000 

γροσιών, πού προσφέρει είς δύο δόσεις, ήτοι 2000 ανά έκάστην έξαμηνίαν, 

ό Μητροπολίτης είς τον Βεζίρην. Ή πράξις αντη έξακολονθεϊ επί ολόκληρα 

δώδεκα ετη.& "Οπως οί Καλλαρυτιώτες,* οντω και οί ¿ιατισιείς έξηναγκά-

1 Πλην τών χωρών τούτων, πλείστοι δσοι Σιαπστεΐς έμπορεύοντο κατά τους 
παρελθόντος αιώνας έν Κοζάνη, Καστοριά, Τυρνάβω, Λάρισας, Ίωαννίνοις, Θεσσα
λονίκη, Σέρραις, Δράμα, Καβάλλα, Στενιμάχω, Φιλιππουπόλει, Άδριανουπόλει, Κων-
σιαντινουπόλει, Σόφια, Νύσση, Βελιγροδίω κλπ. Τοΰτο προκύπτει άλανθάστως εκ 
τοΰ παλαιού κωδικός τής Μητροπόλεως Σιατίστης, άντίγραφον του οποίου καιέχει 
ó κ. Μιχ. Άθ. Καλινδέρης (Σημειώματα Ιστορικά έκ τής Δυτικής Μακεδονίας. 
Πτολεμαΐς 1939 σελ. 9). 

* "Υπονοείται Ισως κάποια κακή συνήθ-εια, δπως δλα τά μέλη τής οίκογενείας 
τρώγουν άπό μίαν καί τήν αυτήν μεγάλην πιατέλαν, ήτις έξέλιπεν ήδη πρό πολλού. 

8 Πότε καί υπό ποίας συνθήκας έγκατεστάθη είς Σιάτισταν καί εως πότε παςέ-
μεινεν αυτόθι δ περί οδ ενταύθα ó λόγος Γάλλος επιστήμων δεν μας είναι γνωστόν. 

* Δοδέντος δτι εκαστον πουγγί (=σακκοΰλα) περιείχε 500 άσπρα, έπεται δτι 
τό ποσόν, τό όποιον έπλήρωναν cl Σιατιστεΐς εις τόν Άλή Πασάν, ανήρχετο είς 
250.000 άσπρα ετησίως. 

6 "Αρα ή καταβολή τών φόρων ήρχισε κατά τό Ιτος 1793. Δια να γίνη δμως 
τούτο, ή Σιάτιστα έπρεπε νά είχε περιέλθει είς τάς χείρας του Άλή Πασά έν ή δύο 
χρόνια ένωρίτερον. 

8 Πρόκειται ασφαλώς ενταύθα περί τών κατοίκων τής ομωνύμου ηπειρωτικής 
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σθησαν τελευταίως νά χορηγήσουν έργάτας καί ζώα tià το κάστρον τον 

Σουλίου.1 'Οσάκις δ 'Αλής περιοδεύει είς τά μέρη τής περιφερείας ταύτης, 

ουδέποτε παραλείπει να έπιοκεφθ^ το μέρος τοΰτο. 01 άρχοντες συνήθως 

τον συναντούν είς τήν πεδιάδα και τοΰ προσφέρονν κατον είκοσι πουγγιά* 

παρακαλώντας τον νά μή είσέλθγ) είς τήν πόλιν. Λαμβάνει τά δώρα μέ 

χαμόγελο, υπόσχεται δτι δέν θα φέρ·η τους φίλους του είς δυσκολίαν, κατό

πιν έ'ρχεται πληοιέστερον, τους πληροφορεί δτι ζωοτροφίαι δέν ημπορούν 

νά έπιτενχθοΰν είς τήν πεδιάδη και αφ' ον λάβη τάς προμηθείας με τήν 

νπόσχεσιν, δτι δέν θά είσέλθη είς τήν πόλιν, καταλύει είς αυτήν έπί 

μίαν ή καί περισσοτέρας ημέρας με δλόκληρον τήν άκολουθίαν τον και 

δεν απομακρύνεται, μέχρις δτον λάβη και νέον φιλοδώρημα. Κατά τάς 

περιοδείας του ταύτας περιμένει κάτι από κάθε χωρίον, δέχεται δέ ακόμη 

και τάς μικροτάτας άτομικάς προσφοράς Το ώραΐον τοΰτο παράδειγμα 

Sèv παραλείπουν νά άκολονθήσονν και οί νίοί τον, οσάκις ταξειδεύουν 

και αντοί. 'Επειδή δέν τολας? νά άσκηση τό είδος αντο τών καταπιέσεων 

είς τήν 'Αλβανίαν, αί ανατολικώς τον Πίνδον περιφέρειαι νποφέρονν 

περισσότερον. Οντε λοιμός, άλλ' οντε και λιμός τρομάζει τονς πτωχούς 

έντοπίονς τόσον, δσον ή αφιξις μικρών τεμαχίων έξ άκατεργάστον χάρτον 

κακογραμμένων μέ ελληνικούς χαρακτήρας καί έσφραγισμένων μέ τήν 

γνωστήν μικράν σφραγίδα, ή όποια κάμνει τήν "Ηπειρον, τήν Θεσσαλίαν 

καί τήν Μακεδονίαν νά τρέμονν. 'Ενίοτε τά έγγραφα ταύτα περιέχουν 

κωμοπόλεως καί δχι περί τών λεγομένων έπί Τουρκίας Κ α ϊ λ α ρ ί ω ν (ν~ν Πτολε-

μαΐδος) τής Μακεδονίας. 
1 Τούτο δίδει κάποιον υπόστασιν είς τήν παράδοσιν περί μετοικεσίας Σου

λιωτών είς Σιάτισταν. Τήν παράδοσιν ταύτην ένίσχυσεν έιι περαιτέρω ó άείμ\ηστος 

'Αποστόλου (ένθ' άν. σελ.12—13) δια τής προσαγωγής προσθέτων τινών στοιχείων. 

Τό λεγόμενον δμως υπ' αύτοΰ, δτι *ή οικογένεια Σαμαρά διατηρεί ακόμη 7 αυτογράφους 

ίπιστολας ¿πισήμων οπλαρχηγών Σουλιωτών, ¿ν αϊς και μίαν του Μάρ. Μπότσαρη προς 

την οίκογένβιαν ταΰτην», έν μέρει μόνον είναι αληθές. ΑΙ έπιστολαί αδται (4 τόν 

αριθμόν και όχι 7) έκάησαν κατά τό έτος 1923 μαζί μέ τό σπίτι τής οικογενείας 

Μάρκου Σαμαρά, ή οποία πράγματι κατάγεται έκ Σουλίου καί τής οποίας γόνος 

είναι ó γραμματεύς χής κοινότητος Σιατίστης Αναστάσιος Μ. Σαμαράς. Ά π ό προ· 

σεκτικήν έξέτασιν τών επιστολών τούτων, τάς οποίας άνεύρομεν κατά τάς Ιστορικός 

έρευνας καί μελετάς μας είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ ονομαστού αμερικανικού Πανεπι

στημίου Χάρβαρδ δημοσιευμένος είς τόν Νέον Έλληνομνήμονα ιού 1916 κατά πισιήν 

άντιγραφήν υπό τοΰ διακεκριμένου Σιατιστέως καθηγητοΰ του Πανεπιστηαίου 'Αθη

νών καί διευθυντοΰ τοΰ Λαογραφικού Αρχείου Γεωργίου Ά ν . Μέγα προκύπτει δτι 

ó αείμνηστος Αποστόλου ούτε καν ίδέαν είχε τοΰ περιεχομένου αυτών. Ά π α σ α ι 

αναφέρονται είς τόν διορισμόν τοΰ Ν ó τ η (καί ουχί τοΰ Μάρκου) Μπότσαρη ώς 

υπουργού τών στρατιωτικών καί κατόπιν ώς αρχηγού τής ηρωικής φρουράς τοΰ Με

σολογγίου. Προσθέτω δτι περί μετοικεσίας Σουλιωτών είς Σιάτισταν έδημοσίευσε 

σύντομον διατριβήν ó Κ. Γούναρης εις Μαχεδονικόν Ήμερολόγιον, 'Αθήναι 1908. 
2 Δηλ. 10.000 άσπρα. 
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αΐτηαιν αποστολής μερικών πουγγίων λόγω πρόσκαιρου χρηματικής ανάγ

κης με τήν νπόδειξιν νά τά περάσουν είς τον λογαριασμόν του, αλλ* ουδέ

ποτε είναι γνωστλν νά εχη επιτρέψη τήν αφαίρισιν τών δανείων τούτων 

Από τους ετησίους φόρους 

'Ομολογείται δτι ενίοτε αντοι οντοι οί "Ελληνες δίδονν είς αυτόν 

τήν πρόφασιν δια τυνς εκβιασμούς τον, έ'χοντες τήν άνοησίαν να παρα

πέμπουν είς αυτόν τάς φιλονικίας των. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας, άφ ον 

είσπραξη αδίκως κάτι άπο αμφότερους τονς άντιδίκονς, καταλήγει οχ^νή-

θως είς τήν άποστολήν τής αποφάσεως τον διά τίνος έμπίστον νπηρέτον, 

δστις, άφ' ον νπηρέτησεν αντον έπί αρκετά ετη ανεν μισθού, ανταμείβεται 

έν τέλει κατ' αντον τον τρόπον είς βάρος άλλων. Δέν παρήλθε πο?ώς και

ρός, αφ' δτον τά πλούτη ένας μεγαλοτσέλιγκα, γαμβρού τοΰ Κνρ Ν., διή-

γειραν τήν φιλοχρηματίαν τοΰ Πασά, οπότε καί έρρίφθη οντος είς τήν 

φνλακήν, μέχρις δτον έπλήρωσε τριάκοντα πονγγία} 'Αλλα και τότε νπε· 

χρεώθη νά πηγαίνη τά κοπάδια τον προς βοσκήν είς ώρισμένα βοσκοτόπια 

τον Βεζίρη, ουχί μακράν τής Σιατίστης,2 ένθα ή Α. Ύν>ηλότης έβαλε 

ληστάς νά τοΰ κλέψουν 2 000 πρόβατα. Συνήθης τρόπος άπογυμνώσεως 

ενός πλουσίου εϊναι νά τον καλέση είς τά 'Ιωάννινα nal νά τον ρίψη είς 

τήν φνλακήν με κάποιαν ψεντοκατηγορίαν. "Αλλος τρόπος ν' άποφύγγ) 

κανείς τήν πρόσκλησιν αντήν δέν υπάρχει έκτος τής φυγής, ή οποία 

δμως είναι εκτάκτως δυσχερής διά μίαν οίκογένειαν, εφ' δσον ό Άλής 

συνήθως φροντίζει νά έπιτηρή αυστηρώς τάς κινήσεις δλων τα ν σνγγενών 

εκείνων, οί όποιοι είναι κάτοχοι περιονσίας. Πολυάριθμοι μεταναστεύσεις 

ελαβον έν τούτοις χώραν ένεκα τής τελενταίας εξαπλώσεως τής δυνάμεως 

τοΰ Άλή, πολλοί δέ έμποροι τής Μοσχοπόλεως, Κορντσάς, Καστοριάς, 

Σελίτσης, Κοζάνης και Σερβίων, αντί νά έξακολονθήσονν το έμπόριόν των 

δπως πρότερον διά τών ανταποκριτών ή σνγγενών των είς Γερμανίαν 

και .άλλα μέρη τής Ευρώπης, άπεσύρθησαν και οί ϊδιοι είς τάς χώρας 

ταύτας, άλλοι πάλιν μετφκησαν είς άλλα μέρη τής Τονρκίας.Β Οί Όσμαν-

1 Δηλ. 15-000 άσπρα. Κρίμα πού ó Λήκ δεν μνημονεύει τό δνομά του. 
2 'Υπονοείται ενταύθα ή λεγομένη Τσερβένα, τήν οποίαν οί γείτονες Τουρ· 

κοι (Κονιάροι) πολλάκις έδοκίμασαν νά οίκειοποιηθοΰν. "Ολαι αϊ προσπάθειαί 
των απέβησαν έπί ματαιω, διότι οί Σκοτιστείς παρουσίασαν είς τά τουρκικά δικα
στήρια εγγράφους αποδείξεις, δτι ή εκτασις εκείνη είχεν υπεξαιρεθή άπο τής Σια-
τίστης υπό τοΰ Άλή Πασά. 

8 Μέχρι ποίου σημείου είχε φθάσει κατά τήν έποχήν έκείνην ó εκπατρισμός 
τών "Ελλήνων τής Μακεδονίας φαίνεται έκ τής ακολούθου περικοπής, τήν δποίαν 
μεταφέρω ενταύθα έπί λέξει έκ τοΰ περί τής περιλαλήτου μικρασιατικής πόλεως 
Περγάμου εκδοθέντος κατά τό 1929 έργου υπό τής έν Μυτιλήνη «Κοινότητος Περ
γάμου» επιμέλεια Γεωργίου Κ. Χονδρονίκη καί Άριστ. Θηβαιοπούλου (σελ. 94). 
«7ο 1817 νέα πολυπληθής αποικία Μακεδόνων φεΰγουοα τάς διαφόρους καταπιέσεις και 
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λήδες τής Θεσσαλίας και τής Μακεδονίας, τρέμοντες τον Άλή πασαν 

τόσον δοον και οί "Ελληνες,1 αίσθάνονται σφοδρότατον μίσος εναντίον τον, 

δπερ αναφλέγει το σνναίσθημα τής στρατιωτικής κατωτερότητος. Οί "Ελ

ληνες έξ άλλου τών χωρίον τούτων είναι έτοιμοι νά δμολογήσονν δτι 

τάς βαρείας φορολογίας τοΰ εκεί τοπάρχου έφθασε δια Κυδωνιών είς Πέργαμον υπό τήν 

άρχηγίαν νεαρού τίνος Μακεδόνος, ευγενούς μορφής και αξιοπρεπούς ¡ξωτερικοΰ, ώς 

γράφει ό Dldot, δοτις τότε παρέμενε» iv Κυδωνίαις. Έπεακέφθην, γράφει δ Dìdott 

μετά τοΰ Θεοφίλου (πρόκειται περί τοΰ Θεοφίλου Καιρη) τους δυστυχείς τούτους ¡ξο-

ρίοτονς, ερριμμένους ¿πι νέον εδάφους. Έπωδύροντο άναμιμνησκόμενοι τάς ¿γκαταλειφθείσας 

κατοικία; των και ήκούοαμεν τότε τον νεαρον άρχηγον παρηγοροΰντα τας θρηνωδούσας 

γυναίκας και τά παιδία καί λέγοντα' τί κλαίετε' εδώ ûà άποθάνωμεν' ¡δώ ή πατρίς' καί 

¡δείκνυε τα δρη της Περγάμου, %νθα ήλπιζον νά εϋρονν άουλον. ΑΙ γυναίκες καί τά 

παιδία διετέλουν èv άξιοθρηνήτφ κατασταθεί καί πανταχόθεν ήκούοντο θρήνοι. Τήν νύκτα 

διήλΰον είς τας οδούς της πόλεως καί το πρωί ¡ξηκολούθηααν τον δρόμον των δια τήν 

Πέργαμον. Ό νεανίας ούτος, κατά τήν άφήγησιν τοΰ Didot, απεστάλη μετά δυνάμεως 

ίπο Πασά τίνος τής Μακεδονίας, είς τήν ΰπηρεαίαν τοΰ οποίου διετελει, είς το Χωρίον 

του δια να ¡ξαναγκάαη δια της ράβδου και τοΰ θανάτου χους ουμπολίτας τον να πληρώ· 

σωσι τους καθυστερούμενους φόρους. 'Επειδή δε δεν ήτο δυνατόν τοΰτο διότι επαοχον 

οίκονομικώς, συναθροίζει τους αυμπ^.λίτας του καί τους λέγει ; Διατι ¡πι πλέον να 

μείνω μεν είς τον βάρβαρον τοΰτον τόπον ; "Ας φύγω μεν' θα βαδίσω ¡πι κεφαλής σας' 

ας ύπάγωμεν πλησίον τοΰ Καραοαμάνογλου' πιθανόν είς ευτυχεστέρας ημέρας να επανίδω-

μεν τας εστίας μας. Άνεχώρησαν δλοι και ίφθαααν ¿πί τριών μεγάλων πλοίων είς Κυδω

νιάς καί ¿κεΐθεν είς Πέργαμον (Κυδωνιακαί Μελέται Ί. 'Αποστολάκη 1914 σελ. 84). 

Ό Didot, ¡ν τη περιγραφή του ταύτη, δεν μας δίδει οΰτε το δνομα τοΰ άρχηγοΰ, οϋτβ 

τον αριθμόν τών αποίκων τούτων, ούτε êàv δλοι ¡ξεκίνησαν δια τήν Πέργαμον ή παρέ

μειναν και ¡ν Κυδωνίαις». 

Μνείαν τής περί ής ανωτέρω ό λόγος μετοικήσεακ· τών Μακεδόνων είς τήν 

Μικράν Άσίαν ποιείται καί ό Παντελής Μ. Βοντογιάννης (ΟΙ Έλληνες κατά τόν 

πρώτον έπί Αικατερίνης Β ' Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. Έ ν Αθήναις 1903 σ. 339 σημ. 1) 

παραπέμπουν είς F. D i d o t N o t e s d ' u n Voyage σελ. 377, τό όποιον εγώ δέν 

είδα. Κατά τόν Π. Στ. Άραβαντινόν ('Ιστορία τοΰ Άλή Πασά. Έ ν Άθήχαις 

1895 σελ. 267) tò κράτος τοΰ Ά λ ή Παοά έξετείνετο περί τό 1819 έφ' ολοκλήρου 

τής Νοτιοδυτικής Μακεδονίας, περιλαμβανομένης τής Βεροίας, Εδέσσης καί Φλω

ρίνης. Περί τών επικών αγώνων τών Ναουσαίων εναντίον τοΰ "Αλή Πασά βλ. Ευ

σ τ α θ ί ο υ Ί . Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η , 'Ιστορία τής πόλεως Ναούσης. Έ ν Έδέσση 

1924, σελ. 7 2 - 1 1 5 . 
1 Εντεύθεν εξηγείται διαιί κατά τήν άτυχήσασαν έπανάστασιν τοΰ Βλαχάβα 

(1808) είχον συνεργασθή τόσον στενά Έλληνες καί Τούρκοι, ακόμη δέ καί αρκετοί 

'Αλβανοί, μένβα πνέοντες κατά τοΰ Ά λ ή Πασά. Κατά τον Γ. Δ. Κορομηλάν (βλ. 

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 12, σελ. 2 στήλη β') δ έκ Τρικκάλων 

(;) καταγόμενος ονομαστός κλέφτης Ζάχος, δ δποϊος είχε βοηθήσει τους Άμπε-

λακιώτας εναντίον τών αποσπασμάτων τοΰ Άλή Πασά, »¡φονεύ&η ¿ν Σιατίστη 

ι ω 1812, μετά ήρωϊκήν μάχην, είς τήν δποίαν ίπεααν και Άλλοι τέσσαρες σύντροφοι 

του». Τοΰτο ασφαλώς θά είχε δώσει τήν έπιδιωκομένην άφορμήν είς τον Ά λ ή 

Πασάν προς véuç καταπιέσεις εναντίον τών Σιατιστέων καί αλλάς δημεύσεις περιου

σιών. 
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τώρα είναι πλέον ασφαλείς άπο τάς παοανόμονς διαρπαγάς και ληστείας 

τών 'Αλβανών ή προ τής επεκτάσεως τής δννάμεως τοΰ Άλή είς τά δια

μερίσματα ταύτα.1 Είς έποχήν, καθ' ην ελαχίστη νπήρχεν ασφάλεια είς 

τήν νπαιθρον, ή Σιάτιστα, μεταξύ άλλων πόλεων, ευρέθη είς τήν ανάγκην 

ν' αντισταθη είς τάς ώργανωιιένας επιθέσεις 'Αλβανών πλιατσικολόγων, 

επιτιθεμένων μετά μεγάλης δννάμεως.2 Τά σπίτια ώς έκ τούτον τής 

πόλεως ίδρύθησαν μέ τήν προοπτικήν αμύνης τόσον, δσον καί άνέσεως. 

Το καθένα έχει τον μικρόν κήπον τον, δστις ελλείψει επαρκούς ύδα

τος6 δεν δύναται ν' άποδώση ειμή δλίγα μόνον λαχανικά τήν άνοιξιν καί 

τήν αρχήν τοΰ καλοκαιριού. 

Σήμερον το άπόγενμ,α (5 Σεπτεμβρίου 1805} έν σννοδεία τοΰ Κνρ Ν. 

και τοΰ κ. Renaud επισκέπτομαι το Μπογάζι r\ Κλεισούραν τής Σιατίστης, 

εν άξιοσημείωτον στενόν, το όποιον οδηγεί άπο τήν άνοικτήν χώραν τοΰ 

'Αλιάκμονος προς τήν πεδιάδα τοΰ Σαριγκιολιού. Ίο τελευταΐον δνομα είναι 

λέξις τουρκική, σημαίνουσα κίτρινη λίμνη. Το δτι οί "Ελληνες συνηθίζονν 

νά μεταχειρίζωνται τ.ήν λέξιν ταύτην άνιί τοΰ Ιδικού των σννωνύμον λίμνη 

κίτρινη* δεικνύει δτι ένταΰθα πλησιάζομεν το δριον τής γενικής χρήσεως 

τής ελληνικής γλώσσης 5 Τό Σαρίγκιολι καταλαμβάνει μεγάλην Ζχτασιν 

1 Τοΰτο βεβαίως προσδίδει κάποιαν ή^ικήν βάσιν είς τό βιβλίον τοΰ Δ η μ η 
τ ρ ί ο υ Ζ ώ τ ο υ , Ή δικαιοσύνη είς τό κράτος τοΰ Άλή Πασά. 'Αθήναι [1938, μολο
νότι δ υπερβάλλων ζήλος παρέσυρε τόν συγγραφέα είς τήν άντίθετον ακρότητα. 

8 Τήν ήρωϊκήν άντίστασιν τών Σιατιστέων άπηθανάχισεν ή λαϊκή Μοΰσα 
δι* έμνευσμένων τραγουδιών, έν τών όπ )ίθ)ν τραγουδεΐται καί σήμερον ακόμη είς 
τόν «τρανόν χορόν» μετ' εξαιρετικής συγκινήσεως. Τούτο έδημοσίευσεν δ αείμνη
στος Αποστόλου ('Ιστορία τής Σιατίστης σελ. 29 30), παραλαβών έκ τής βρα
βευθείσης συλλογής τοΰ αείμνηστου Σιατιστειος καθηγητού γυμνασίου Αθηνών καί 
συγγραφέως Ιστορικών διδακτικών βιβλίων Αναστασίου Λαζάρου. "Άλλη ποραλλαγή 
του ςίσματος τούτου έδημοσιεύθη είς τα Μακεδόνικα Α' σελ. 271 2. Άξιον ση
μειώσεως είναι δτι κατά τήν επιτυχή άπόκρουσιν μιας τοιαύτης επιθέσεως διεκρίθη 
καί μία ήρωΐς, ονόματι Βάγια, μνημονευομένη εν τφ ςίαματι τούτω. 

8 'Εντεύθεν δικαιολογείται ή έκ τού κουτσοβλαχικοΰ siate (=δίψα) παρα
γωγή τοΰ ονόματος τής πόλεως. 

* Αί δύο τελευταίοι λέξεις ελληνιστί έν τφ κειμένφ. Κατά τον κ. Θωμαν Πα-
παθανασίου τό τουρκικόν Σαρή-Γκιόλ είναι παραφθορά τού ονόματος τής Μακεδό
νικης πόλεως Σταρίδολα, τήν οποίαν μνημονεύει ό Καντακουζηνός (Βόνν. Ι, 454, 4 
καί άλλαχοΰ), πράγμα άπίθανον εντελώς. 

5 Ή χρήσι$ τής ελληνικής γλώσσης έν Νοτιοδυτική Μακεδόνιο; έφθανε πρά
γματι μέχρι τοΰ σημείου, ώστε καί αυτοί οί Τούρκοι νά ομιλούν καθολοκληρίαν 
έλλην:κά. Ή μόνη τουρκική λέξις, τήν οποίαν έγνώριζον, ήτο β α λ λ α χ i (=μά τόν θεό), 
έξ οδ καί Βαλαάδες άπεκαλοΰντο ύπό τών περιοίκων 'Ελλήνων. Τό φαινόμενον έχει 
τήν έξήγησίν του είς τό γεγονός, δη ούτοι άλλοτε ήσαν Έλληνες Χριστιανοί, έξισλα-
μισθέντες κάποτε δια τής βίας, είς παλαιοτέοαν βεβαίως έποχήν καί δχι έπί τών 
ήμερων τοΰ Άλή Πασά, δπως πιστεύουσι μερικοί. Άμεσον σχέσιν μέ τους βίαιους 
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έπιπέδον χώρας, υποκείμενης είς πλημμύρας, ών ή μία είναι έν μέρει μό

νιμος.1 'Επί είκοσι λεπτά κατερχόμεθα τής Σιατίστης διά μέσον τών αμπε

λώνων προς τήν αρχήν τον στενού, άπα δπον είς διάστημα μιας ώρας καί 

είκοσι λεπτών έφθάσαμεν είς το τέλος, ένθα ανοίγεται είς πεδιάδα, ή οποία 

εκτείνεται προς τά αριστερά, δπισθεν τον δρονς τής Σιατίστης καί εκείθεν ο

δηγεί είς τήν περιοχήν τών Καραγιαννίων. Ή περιοχή αντη, δσον καί ή τοΰ 

Σαριγκιολιοΰ, ώς επίσης και μία άλλη ονομαζόμενη Τζον μ ó",a ανατολικώς 

τής πρώτης καί νοτίως τής τελενταίας, κατοικείται κνρίως νπδ Τούρκων, 

διεσπαρμένων είς μικρά χωρία.6 'Ολόκληρος ή ανοικτή χώρα συνορεύει ανα

τολικώς μέ μίαν νψηλήν δροσειράν, ή όποια αρχίζει άπδ τον "Ολυμπον μέ 

κατεύθννσιν προς βορραν. Είς τονς ανατολικούς πρόποδας (τής δροσειρα; 

ταύτης) ευρίσκονται al 'Ελληνικοί πόλεις Βέροια, Νάονσα καί Βοδενά, είς 

τήν ακραν τής μεγάλης πεδιάδος τής Κάτω Μακεδονίας, ή όποια απλώνεται 

προς τήν Θεσσαλονίκην. Τά Καραγιάννια χωρίζονται άπδ τδ Σαριγκιολ διά 

τίνος βοννοκορνφής ονχΐ μεγάλον νψονς και άπδ τήν περιφέρειαν τής πό

λεως Κοζάνης, ή όποια ευρίσκεται τρεις ί) τεσσάρας ώρας ανατολικώς τής 

Κλεισούρας (=Μπογαζιοΰ) δι' υψηλότερων λόφων, οί όποιοι είναι διακλα

δώσεις τον Βονρίνον. Ή Κλεισούρα (=τδ Μπογάζι Σιατίστης) είναι κοιλάς 

πλάτονς ένδς περίπον μιλίον έν τω μέσφ τοΰ νψηλοασπροπετρώδονς δρονς 

τής Σιατίστης και ένδς άλλον προς νότον έξ ϊσον πετρώδονς και νψηλον, 

άλλα καταπρασίνον άπδ θάμνονς. Τδ τελευταΐον ονομάζεται Τσερβένα* καί 

εκείνους εξισλαμισμούς έχει τό άκόλουθον χωρίον, τό όποιον μεταφέρω ενταύθα έπί 

λέξει έκ τής αγγλικής εκδόσεως τοΰ ταξειδιωτικοϋ έργου τοΰ Γάλλου συγγραφέως καί 

ίστορικοΰ F. Ρ ο u q u e ν i 11 e, Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thes-

saly. L o n d o n 1820, σελ. 81. *'H Λειψίστα ή Λεψίνι, κάλου μένη^ύπο τών 'Ελλήνων*Ava· 

σελίτσα (νΰν Νεάπολις), ¡κτίσθη κατά τον δέκατον τέταρτον αΙώνα ύπό Χριστιανών. Τών άπο· 

γόνων των δμως σφαγέντων ή άχθέντων είς δουλείαν ύπό τοΰ Σουλτάνου, οί τωρινοί κάτοι

κοι είναι Μουσουλμάνοι*. Τά περαιτέρω λεγόμενα ύπό τοΰ Πουκεβίλλ, δτι οί Βαλαάδες 

τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας είναι υπολείμματα τών κατά τους μέσους αίώνας εγκα

τασταθέντων παρά τόν Άξιον ποταμόν Τούρκων Βαρδαριωτών, δέν στηρίζονται έπί 

τών πραγμάτων. Τούρκους τήν έποχήν έκείνην έκάλουν οί Βυζαντινοί τους Ούγγρους· 

Τόν παρεπλάνησαν, φαίνεται, τά χωρατά μερικών Βογατσιωτών ! Περί τών Βαρδαριω

τών βλ. Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινοί μβλέται II—VI, σ. 253 κέ. 
1 Ευχαρίστως πληροφορούμεθα δτι πρό τίνων δεκαετηρίδων έγένοντο αυτόθι 

διάφορα άποξηςαντικά έργα. 

* Άλλοτε έδρα μητροπόλεως ύπό τήν άρχιεπισκοπήν Άχρίδος. Πρβλ. Μακε-

κεδονικά τ. Α' σελ. 488. 
Β Άπαντες οδτοι αντηλλάγησαν κατά τό 1924 συμφωνάς προς τήν συνθήκην 

ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. 
u Έν υποσημειώσει τού συγγραφέως ελληνιστί : Τζερβένα. Αυτόθι ύπήρξεν 

άλλοτε ομώνυμος συνοικισμό;, τοΰ οποίου οί κάτοικοι μετφκησαν όμαδικώς είς Σιά

τισταν. Έκ τοΰ ύπ' αριθ. 2 κωδικός τοΰ Άρχεί ίυ τής Μεγίστης Λαύρας πληροφο-
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οννδέεται προς νότον με τον Βούρινον. Είναι γνωστόν είς τονς κυνηγούς τής 

Σιατίστης διά τήν άφθονίαν τών περδίκων. tH κοιλάς τής Κλεισούρας 

f=rof> στενού τής Σιατίστης) συνίσταται άπδ χωράφια αραβοσίτου καί είναι 

εγκατεσπαρμένη άπδ άγριαπιδιές, αί δποΐαι, άν καί ευρύτατα διαδεδομένοι 

έν 'Ελλάδι, δεν είναι αύτοψνές^ προϊόν τοΰ τόπον,1 άλλα φντεύονται ύπό 

τών χωρικών καθ' νπόδειξιν διά τδ σκληρον τοΰ ξύλου, τδ όποιον είναι 

χρήσιμον διά πολλούς σκοπούς είς τήν κατασκευήν γεωργικών εργαλείων, 2 

καί δια τήν πνκνήν σκιάν τον δένδρου,3 τδ οποίον ουδέποτε αναπτύσσεται 

κατά το ϋψος καί τήν εκτασιν είς βαθμόν, ώστε νά βλάπτεται δ άραβό-

•οιτος. Αϊ περιοχαί τών Καοαγιαννίων καί τής Σιατίστης συναντώνται είς το 

μέσον τοΰ στενού. Πλησίον τοΰ μίοονς τούτου ευρίσκεται δ τάφος τον έκ 

ΔΙοναοτηοίον Σελιμ Μπέη, όστις άφ' ον ειρατήθη είς τάς φύλακας τών 

'Ιωαννίνων νπδ τον Βεζίρου επί επτά ετη, απελύθη έν τέλει με φαινομε

νικές ενδείξεις φιλία;, αλλά κατά τήν επισιροφήν τον οΐκαδε εσιραγγαλίσθη 

παθ' νπνον έν Σιατίστη υπό τίνος μέλους τής ακολουθίας τον.* 

Έπιστρέψας άπδ τήν Κλεισούραν είς τήν Σιάτισταν, έξεκίνησα εκεί· 

θεν τήν 4.15' μέ συνοδούς τονς αυτούς καί πάλιν δύο κνρίονς5 διά τήν 

Σέλιτσαν, ή οποία ευρίσκεται είς τήν άντίθετον κατεύθννσιν άπδ τήν Κλεισού

ραν. Ύπάρχονν ίχνη δύο ελληνικών ερειπίων πλησίον τής Σιατίστης, τδ εν 

κατά μέιωπον τον δρους τής Τσεβρένας τρία τέταρτα μακράν άπδ τήν κάτω 

•ρούμεθα δτι μεταξύ τών διαφόρων πατρ;αρχών καί μητροπολιτών, οί όποιοι είχον 

κάμει κατά καιρούς ώρισμένας αφιερώσεις προς τήν Μονήν ταύτην, καταλέγονται οί 

.μητροπολϊται 'Αγχιάλου, Άδριανουπόλεως, Σερρών, Βέροιας, Έλαοσώνος, έτ\ Sé 
καί εΐς μητροπολίτης Παΐσιος μέ τήν ύπόμνησιν. δ ci <οντος ή» Τζερβενοΰ και ¿ζωγρά

φισε το παρεκκλήαιον τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων» (βλ. Byz. n e u g r . J b b . 1930 

σελ. 38U). Πυυ εκείτο ή έν τφ χειμέ\ψ τούτψ μνημονευομένη πόλις, ης μητρο

πολίτης ήτο ό ανωτέρω Παΐσιυς, καί ¿άν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν Τσερβέναν τής 

Σιατίστης δέν κατέστη δυνατόν νά εξακριβώσω. 
1 Δέν γνωρίζω πού βασιζόμενος προβαίνει δ Λήκ είς τήν δήλωσιν ταύτην. 

Μεταξύ τών Σιατιστέων επικρατεί ή γνώμη, δτι είναι προϊόν τού τόπου άπό αμνημο

νεύτων χρόνων. 
2 'Αλέτρια, ζυγούς, αμάξια, κλπ. 
3 Ό αριθμός τών δένδρων τούτων, ών έβριθεν άλλοτε ό τόπος, περιωρίσθη 

in' εσχάτων είς τό ελάχιστον. 
1 Εξαιρέσει 3 - 5 δημοσίων υπαλλήλων, καί τούτων ώς έπί τό πλείστον Χρι· 

σιτανών, ή Σιάρ.στα ήτο ανέκαθεν άπηλλαγμένη τής παρουσίας Τούρκων. Ώ ς έκ τής 

.ελλείψεως λοιπόν τουρκικού νεκροταφείου ήτο έπόμενον ό μπέηι, ούτος νά μεταφερθή 

προς ένταφιασμον είς τόσον μακρυνήν άτόσταοιν. Πλησίον του μικρού τούτου 

τουρκικού νεκροταφείου υπήρχε παλαιότερον είς τό Μπογάζι τής Σιατίστης τουρκικός 

σταθμός μέ ολίγους στρατκύτας, ολίγον δε παραπέρα προς τήν κατεύβυνσιν τής λεγο

μένης «Μπάρας τώ^ Δϊρβενίων» υπη^χεν άλλοτε τό ιστορικόν «Χάνι τοΰ Νιόπλιου», 

••άπο του δ.τοίου οί Σιατιστείς είχον άποκρούαει κάποτε τουρν.αλβανιχήν έπίθι'σιν. 
5 4ηλ. τόν Γεώργιυν Νιόπλιον καί τόν Γάλλον ίστρόν P a u l R e n a u d . 
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σννοικίαν τής Σιατίοτης πλησίον ένδς χωρίον, πού ελαβεν έκ τών ερειπίων τδ 

δνομα Παλαιόκαστρον. Τδ άλλο φέρει τδ κοινδν βονλγαρικδν δνομα Γ ρ α δ ι ς 

¥¡ Γραδίστα καί ΐσταται είς τδ ύψηλότερον σημεΐον τής χαμηλοτέρας 

κορυφής τής Σιατίστης, έμπροσθεν τής άνω πόλεως. Ουδέν έξ αντών είναι 

μεγάλης εκτάσεως, αμφότερα δέ πιθανόν νά ήσαν φρούρια, εξαρτώμενα άπο 

πόλιν τινά, ή όποια έκάλυπτε τήν αυτήν τοποθεσίαν, έπί τής όποιας είναι 

ήδη έκτισμένη αντή αντη ή Σιάτιοτα. Ύπό τών πεπαιδενμένων τού μέρονς 

τούτου1 υποτίθεται δτι ή Γραδίστα είναι ή αρχαία Τύρισσα, πόλις μακε-

δονική, μνημονευομένη f πδ τοΰ Πλινίου και τοΰ Πτολεμαίον. Έφ' δσον 

δμως δ τελενταΐος τοποθετεί τδ δνομα τοΰτο αμέσως μετά τήν Εύρωπδν 

τής 'Ημαθίας, ευλόγως δύναται να πιστεύση κανείς δτι ή Τύρισσα ευρίσκετο 

βοοειοανατολικώς καί δή είς μακρυνήν άπόστασιν άπδ τοΰ μέρονς τούτου.. 

Οϊονδήποτε καί αν ήτο τδ δνομά της, ή θέσις ήτο μεγάλης σπουδαιότητος, 

επειδή δεσπόζει τής κνριωτέρας είσόδον προς τήν Μακεδονίαν άπδ τών 

πεδιάδων τοΰ 'Αλιάκμονος ποταμού, δστις άπετέλει τδ δριον τής "Ανω 

Θεσσαλίας και τής "Ανω Μακεδονίας. 

F. C. Η. L. POUQUEVILLE 

Κατά το 1806, ηιοι εν ακριβώς έτος μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ Λήκ, 

ή Σιάτιστα ηΰτΰχησε να φιλοξένησα καί άλλον διαχεκριμένον φιλέλληνα, 

τον γνωστόν Γ^λλον Πουκεβίλλ, δστις ήτο κατά τήν έποχήν εκείνην γενικός 

πρόξενος τής Γαλλίας εν ' ίωαννίνοις παρά τω Ά λ ή πασςί. Κατ ' αντί

θεσιν προς τον Λήκ ό Πουκεβίλλ ήκολοΰί)ησε τήν άγουσαν άπο Καστοριάς 

εις Σιάτισταν δια Βογαισικοΰ όδόν. 'Ιδού τί λέγει επί λέξει.3 

Διά μέσου τών δύο τούτων χωρίων διήλθομεν πεζ/j τά ηνωμένα ρεύ

ματα τών ρνάκων και Eu μίλιον πέραν άφήσαμεν αριστερά τήν Σέλιτααν, 

πολίχνην τριακοσίων ελληνικών οικογενειών, αί όποΐαι συνάπτονται ώς 

τσιφλίκιον είς τήν έπικράτειαν τοΰ βεζίρου τών Ίωαννίνα>ν Άλή πασά. 

Κάτωθεν τής Σελίτσης διήλθομεν πεζγ} τήν Βίλιανην (Vilaine), 

ρνάκιον τον δρονς Μονρίτση (Mouritchi), τον όποιον ήκολονθήσαμεν τήν 

άριστεράν δχθην έπί μίαν καί ήμίσειαν λεΰγαν μέχρι τής σνμβολής αντον 

5 "Οτι ή Σιάτιστα ύπήρξεν ανέκαθεν άξιόλογον κέντρον παιδείας δήλον γίνεται 
έκ τής αναδείξεως πλείστων δσων πεπαιδευμένων ανδρών, μεταξύ τών οποίων κατα
λέγονται καί οί έκδόται τής πρώτης Ελληνικής εφημερίδος (έκδ. Βιέννη 1790—1798) 
αδελφοί Μακρίδαι Πουλιού, ώς επίσης έκ τοΰ γεγονότος, δτι είς τήν Σιάτισταν 
έλειτούργησε κατά ιόν 18ον αίώνα καί τό πρώτον έλληνικόν παρθεναγωγεϊον (βλ. 
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. Ε' 1930 σελ. 334). 

1 F. C. Η. L. Ρ ο u q u e ν i 11 e, Voyage de la Grèce. Paris 1826, τόμ. 
8, σ. 77 κέ. 
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προς τον 'Αλιάκμονα. Εις άπόσζασιν μιας λεύγης άπδ τής σνμβολής 

ταύτης, άφ' ον διατρέξη τις έδαφος άνώμαλον, διέρχεται ρύακα, δστις έρ

χεται έκ τον δρους Βούρηνου (Bourenos)' μετά δ'άπότομον άνάβασιν ήμι-

οείας ώρας φθάνει τις είς Σιάτισταν. Ή εκπληξίς μου υπήρξε μεγάλη, 

δτε, διερχόμενος τήν άγοράν, τήν οποίαν έστόλιζον ώραΐα καταστήμα

τα, ευρον καλώς έκτισμένας οΙκίας, άπηύλασα θεάματος πόλεως καθ1 

ολοκληρίαν ελληνικής, ή όποια εϊχεν όψιν ευμάρειας και καθαριότη

τος, τάς οποίας ούδαμού άλλαχοΰ τής Τουρκίας ευρίσκει τις. Ουχί δλιγώ-

τερον ένεθουσιάσθην έκ τής υποχρεωτικής υποδοχής, τήν οποίαν μοΰ 

εκαμον οί άρχοντες, μεταξύ τών οποίων ενρον καί ενα σνμπατριώτην μον, 

τόν κ. Beynaud, ανθρωπον φιλοφρονέστατον, δστις έγκατεστάθη είς τον 

τόπον τονιον χωρίς νά λησμονήση τήν πατρίδα τον. Μον ώρισαν κατά

λυμα είς τδ δημαρχειον, τδ όποιον αποτελεί τδ σύνηθες κατάλνμα τών 

απεσταλμένων τής 'Υψηλής Πύλης, οΐτινες διατρέχονν τήν Μακεδονίαν, 

καί έκεΐ ήκολούθησα ήσύχως τόν ρουν τών παρατηρήσεων μου. 

Ή Σιάτιστα, τήν οποίαν δ dom Vaissette1 έν τη γεωγραφία τον 

ονομάζει Sisanü, δ πατήρ Lequien* Sisanium και δ νέος συγγραφεύς 

τών ονομασιών τών ελληνικών επαρχιών Sizanion, ίδρύθη περί τον δω 

δέκατον αιώνα νπο Βλάχων ποιμένων Προσελκυσθέντες καί κρατηθέντες 

κατόπιν άπο τήν εκτασιν και τήν καλήν ποιότητα τών νομ,ών τοΰ Βερμίον 

•δρονς, οί πρώτοι άποικοι έδωσαν είς τδ ΐδρνμά των τδ δνομα Buono, 

δηλ καλόν, ξνεκα τής ποιότητος τών υδάτων μιας πηγής, πλησίον τής 

οποίας έπηξαν τάς σκηνάς των. Οί κάτοικοι, οί διηγούμενοι τήν ίστορίαν 

ταύτην, λέγουν δτι, δταν ηνξήθη δ πληθνσμός, ϊδρνσαν τήν κάτω πόλιν, ή 

οποία ώνομάσθη Geranio.-, δηλ. Κνανή, καί τδ δνομα Chatir-Tente 

εμεινεν είς τ δ ΰψηλδν μέρος, τό κείμενον παρά τήν Καλήν πηγή ν. 'Αλλά 

τά ονόματα ταύτα δέν νίοθετήθησαν, ώς φαίνεται, νπδ τών βλάχικων 

μητροπόλεων, αί όκοΐαι έδωσαν είς τήν πόλιν τδ δνομα Tiritza (=Τνρίτσα) 

ένεκα τών τυρών αντής, καί έπειτα έκ τον Chati? και τον Tiritza έκα

μαν τδ δνομα Chatista, τδ όποιον αντη σήμερον φέρει έν Μακεδονία. 

Περί τάς λεπτομέρειας αντάς περιεστράφησαν αί σννομιλίαι μον μέ τους 

άρχοντας, οί όποιοι έκανχώντο, διότι είχον είς τήν πόλιν των μητρόπολιν, 

ίδρνθεϊσαν μετά τήν έξαφάνισιν τον έξαρχάτον τής Άχρίδος, και διότι 

εϊχον άρχιεπίσκοπον άξιοσύστατον διά τάς άρετάς τον, είς τον όποιον 

εδιδον τδ έπώννμον Σπανός, ήτοι αγένειος, διότι ή φύσις τδν είχε στερή

σει τον σημείον τούτον τον ανδρισμού. 'Αλλ' ουδείς ήδννήθη νά μον 

1 Geograph., t. I I , edit, in-12. 
* Ένα μόνον έπίσκοπον μνημονεύει... Episcopus Sisanü, anno 1567.— 

Turc, graec. lib. VII p. 507 Provine. Dardan. Dioeces. Serv. I.—Or. Christ. 
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εΐπη τι άπέγινεν δ βλάχικος πληθυσμός τής Σιατίστης, οντε πώς αντι

κατεστάθη νπδ τών 'Ελλήνων' δταν τους ήρώτησα, έβλεπον δ εΐς τόν 

άλλον. 

Ή Σιάτιστα, έκτισμένη είς τήν μέσην περιοχήν τοΰ Βερμίου δρονς, 

είς τήν κατωφέρειαν αετώματος, κυκλουμένου νπδ τεσσάρων μαστών, έπί 

τών όποιων νψούνται έκκλησίαι, περικυκλωμέναι υπό δένδρων, και διηθη

μένη δπως είς τήν αρχήν της, περιλαμβάνει έπτακοσίας οικίας και εκα

τοντάδας τινάς καλυβών είς τά άκρα. Τό άνω μέρος εκτείνεται κλιμακη-

δδν εις τήν μεσημβρινήν κατωφέρειαν τοΰ δρονς' τδ κάτω μέρος, τό δποΊον 

διετήρησε τδ δνομα Γεράνια, είναι έκτισμένον είς τήν περιφέρειαν ήυ,ικν-

κλικής χοάνης, εις τήν οποίαν ρέουν τά νδατα τής Καλής πηγής' ού

τως δ,τι αρχικώς ύπήρξεν ευρίσκεται ακόμη περίπου είς τά ονόματα, καί 

è χρόνος έδώ έτελειοποίησε αντί νά καταστρέψη. Οί κάτοικοι νποθέτονσιν 

δτι ή επισκοπή τής Σελίτσης, τήν οποίαν ονομάζουν Σιζάνιον, μετεφέρθη 

κατά τον δέκατον έκτον αίώνα είς τήν Σιάτισταν. Ό μητροπολίτης απέβη 

τότε δ αρχηγός αυτών' αλλ' ή εξουσία αυτού δέν εκτείνεται πλέον ειμή 

εις τά πνενματικά τών κατοίκων, οΐτινες είναι διηρημένοι είς δέκα πέντε 

εφημερίας, εξυπηρετούμενος νπδ ισαρίθμων ίερέων, οί όποΤοι αγοράζουν 

τήν νπηρεσίαν αυτών έφ' δρον ζωής. Ώς προς τά κοσμικά, τάς υπο

θέσεις τής διοικήσεως, ώς π. χ. τήν πληρωμήν τοΰ χαρατσίον και τών 

φόρων, εξοφλούν είς τδ Σαριγκιόλ' καϊ κατά Ενα σννδνασμδν ονχΐ άνεν 

παραδείγματος αί αμφισβητήσεις υπάγονται είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ δικα-

στηρίον τής Έλασσώνος, πόλεως άπεχούσης δέκα καϊ εννέα λεύγας. 'Εκ 

τής εντνχοΰς ταύτης διά τονς χριστιανούς αποστάσεως, οί όποιοι ασφαλώς δεν 

έπιθνμούν πολύ νά ερχωνται είς έπαφήν προς τονς Τούρκονς, προκύπτει 

δτι τδ πλείστον τών δικών των φέρονν είς τδ πατρικδν δικαατήριον τοΰ 

άρχιεπισκόπον των' καϊ δ άρχιερεύς ούτος, μέ τάς συμφιλιωτικός άρετάς 

του, συνεκράτει μεταξύ τών χριστιανών ίδιιιτέραν ενότητα. Τδ πλείστον 

τών προβάτων αύτοΰ αληθώς ήσαν Εμποροι, οι όποιοι, ζήσαντες είς τήν 

Βιέννην, τήν Αειψίαν καϊ τήν Γερμανίαν, φαίνονται νά Ελαβον κάτι άπδ 

τήν γερμανικήν απλότητα καί νά Εχασαν δ,τι πανοΰργον Εχει δ ελληνικός 

χαρακτήρ. Οντως ή Σιάτιττα ήτο ή Εδρα τής είρήνης' τδ σχολεΐον της 

ήτο πηγή καθαρά ηθικής καί δ εξαίρετος πληθυσμός της παράδειγμα 

ένότητος, τδ όποιον δύναται να προβάλη τις είς τους χριστιανούς τής 

'Ανατολής. 

"Ενδνμα τών ανδρών είναι ή κάπα διά τονς πτωχούς' δ ποδήρης 

χιτών (habit ά la longue) μετά πελωρίον καλπακίον είναι τδ τνπικδν 

Ενδνμα τών πλουσίων. Ώς πρδς τάς γνναίκας δέν γνωρίζω πόθεν ελαβον 

τδ υπόδειγμα, διά νά παραμορφωθούν νπδ τήν μεταμφίεσιν, τήν οποίαν 
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φέρονν. 'Εάν δ ξένος εκπλήττεται έκ τής Ιδιοτροπίας τών dolmans1 μέ 

τήν ονράν τής χελιδόνος, τήν άτακτον κόμην καί τδ μικρόν φέσιον τών 

καταδίκων τών γαλέρων, με τά όποια ai κνρίαι τον Πέραν νομίζονν δτι 

είναι αί χαριέσταται τοΰ κόσμου, δια νά σχηματίση ίδέαν τών συρμών, πρέ

πει νά ιδη τάς Μακεδονίδας τής Σιατίστης κεκαλυμμένος μέ επίστρωμα ώς 

τών ίππων έκ βελούδου μέ σειρίτια και πεποικιλμένον μέ μικρά τεμάχια 

υφάσματος, παριστάνοντα διάφορα πράγματα. 'Ενίοτε κινεζική γέφνρα απο

τελεί όλόκληρον τήν ράχιν ενός τοιούτον ενδύματος, ή είναι κνπάρισσος, πε

ρίπτερα ή άλλα πράγματα μεγάλων πάντοτε διαστάσεων, όντως ώστε εν δέν-

δρον καϊ μερικαί οίκίαι ενδύουν καθώς πρέπει μίαν κνρίαν' καϊ τά δικά μας 

παραβάν (paravents) θά ήσαν δι' αντάς ωραίος στολισμός. Κατά τδ παρά

δειγμα τών γνναικών τών 'Εβραίων κρύπτονσι τάς κόμας μέ κεφαλόδεσμον 

έκ μουσελίνης, φέροντα επάνω τήν βαρδαριωτικήν μίτραν,* είς τήν οποίαν 

προσάπτεται κόκκινον φέσιον ύπό μορφήν δικτνωτού καλύμματος ίππων, 

κεκοσμημένον μέ τσεκίνια και αθύρματα, τδ όποιον πίπτει υπεράνω τής 

όοφύος. Μέ τήν παράδοξον αυτήν σκεπήν είναι άναμφισβήιητον δτι δέν 

είναι πολύ κομψαί, διότι διαγωνίζονται ποία θά εχη τδ μακρότερον κάλνμμα, 

εϊδον δέ μερικάς, είς τάς οποίας κατήρχετο μέχρι τών πτερνών. "Οπως είς 

ολην τήν Άνατολήν, ai Ελληνίδες δέν νομίζονν δτι είναι στολισμέναι χωρ\ς 

τδ κοκκινάδι και τδ ασπράδι, μέ τά όποια έπιχρίονν τον λαιμδν και τδ 

πρόσωπον, άναμειγνύονσαι στιλπνήν τίνα άλοιφήν, ή όποια κάμνει ώστε νά 

κατοπτρίζεταί τις είς τήν λάμψιν τών θέλγητρων των. 'Ανά τά τόσα θέλ

γητρα των διασπείρονν ώς εις σύρανόν έν εϊδει μνιών αστέρας έκ μικρών 

φύλλων χρνσοΰ' δέν υπάρχει δέ μεγάλη κνρία, ή όποια νά μή εχη μεταξύ 

τών εργαλείων τού στολισμού της, πλησίον είς τά δοχεία τού ψιμνθίου και 

τοΰ κινναβάρεως, καί εν φνλλάδιον χρυσού διά τήν διακόσμησιν τοΰ πρό

σωπον. 

Είς δλην τήν Μακεδονίαν επαινούν τά γλνκύσματα τής Σιατίστης καί 

ιδία τις πίττες, είδος πλακοΰντος έκ φύλλων, άπδ τά όποια αποστέλ

λουν μέχρι τής Ήπείρον. Οί οίνοι της επίσης είναι ονομαστοί και εϊναικατά 

χήν γνώμην μον οί άριστοι τής Μακεδονίας. 

Ή υψηλότερα οροσειρά, άπέχονσα τρία τέταρτα λεύγης πρδς Α. Ν. Α. 

τής Σιατίστης, ονομάζεται Τσερβένα. Αί κοιλάδες της, πλονσιαι είς βοσκήν, 

είναι πλήρεις έλάφων, δορκάδων, παντός εΐδονς θηραμάτων, ώς καί έρν-

θρών περδίκων λεπτού αρώματος. Πέραν τής πρώτης ταύτης γραμμής 

1 [Βραχύς ¡πενδύτης τών ουσάρων. Ή λ. συγγενής προς τήν τουρκικήν 
doulama ( = ντουλαμάς). Πιθανώς ό συγγραφεύς εννοεί τις φ έ ρ μ ε λ ε ς , τών οποίων 
τά μανίκια έκρέμαντο έπί τών νώτων ¿ς ουρά χελιδόνος]. 

8 Ή βαρδαριωτική κόμωοις, καλούμενη ά. γ γ ον ρω τ ό ν, ήτο όμοια προς την τών 
Περσών. Βλ. Κ ω δ ι νου, (κεφ. V. αρ. 53). 
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αναπτύσσεται ή τοΰ δρονς Βονρήνον, έπί τής δπισθίας πλενρας τού όποιον 

είς άπόοτασιν μιας και ημισείας λεύγης άπαντώσι τά ερείπια ελληνικής 

πόλεως, ήτις είν<ιι, νομίζω, αί Γαλάδραι τον Τζέτζον,1 τάς οποίας τοπο

θετεί έν Μακεδονία, καί τήν οποίαν, φρονώ, ουδείς ταξειδιώτης είδεν. Άνε-

χώρησα έκ τών ερειπίων τούτων, διά νά μετρήσω τάς αποστάσεις μεταξύ 

Βεντζίων και Γαλέον, χωρίου, τδ όποιον έχρησίμενσε διά να καθορίσω τήν 

θέσιν μον. 

Αί πληροφορίαι, τάς οποίας μας δίδει δ ΙΙουκεβίλλ δια τήν αρχήν 

τής πόλεως, είναι αξιαι προσοχή;, διότι προέρχονται εξ εντοπίων παραδό

σεων. Βεβαίως ή χρονολογία τής κτίσεως τής πόλεως κατά τον I B ' αιώνα 

είναι αυθαίρετος εικασία, οΰδαμοΰ στηριζομένη, αλλ* ή παράδοσις δτι Βλά

χοι ποιμένες ήσαν οι κτίσται καί ή ΰπαρξις βλάχικων τοπωνυμίων είναι 

άξια προσοχής, αυτά δε καθιστούν πιθανωτέραν τήν ετυμολογίαν τοΰ ονό

ματος τής πόλεως έκ βλαχιμοΰ έτυμου.8 

2 

Ό Σιατιοτεύς καθηγητής Θεόδωρος Μανούαης κατά τής θεω

ρίας τοϋ Fallmerayer. 

Είναι γνωστόν δτι ό εθνικός ίστορικός Παπαρρηγόπουλος πρώτος 

ανήρεσεν επιστημονικώς τήν γνωστήν περί του έκσλαυισμοΰ τής Ελλάδος 

-θεωρίαν τοΰ F a l l m e r a y a r , δέν είναι δμως γνωστόν δτι πρό αΰτοΰ ό εκ 

Σιατίστης καταγόμενος καθηγηιής τής ιστορίας Θεόδωρος Μανοΰσης εν 

τοις πανεπιστημιακούς αύτοΰ μαθήμασιν ήσχολήθη περί τήν θεωρίαν ταύ

την καί ανήρεσεν επίσης αυτήν, άγνωστον δμως δια ποίων επιχειρημάτων. 

Τό πράγμα πληροφορούμεθα παρά του πρυτάνεως του Πανεπιστημίου 

Χάρβαρτ Κορνηλίου Φέλτωνος (f 1862), δστις δις επεσκέφθη τήν Ε λ λ ά δ α 

και έλαβε θέσιν απέναντι τής ι*)εωρίας τοΰ Φαλλμεράϋερ, 

Ούτος είχε γνωρίσει τόν Φαλλεράϋερ και προσωπικώς έκ συστάσεως 

τοΰ διασήμου Γερμανοΰ καθηγητοΰ T h i e r s c h , εν τούτοις δέν εδίστασε να 

άποδοκιμάση τάς φαντασιοπληξίας αΰτοΰ. 3 Ιδού τί λέγει σχετικώς.8 

Ό πολνμαθής Προφέσσωρ [Φαλλμεράϋερ] υίοθέτησε τήν θεωρίαν 

ταύτην' και έάν τά γεγονότα δέν άνταποκρίνωνται προς αντήν, τόσον τδ 

1 Χαλάδρα, Τζέτζης. 
* [Πρβλ. καί τήν έν τφ τόμω τούτφ δημοσιευομένην πρσγματκαν τοΰ Άγ. 

Τσοπανάκη περί του ίδιώματος τής Σιατίστης, έν fj αναγνωρίζεται έπίδρασιςέπί τοΰ 
Ιδιώματος βλάχικη.—Σημ. τής διευθύνσεως]. 

8 C o r n e l i u s F e l t o n , Greece ancient and modern. Boston 1867, τόμ. 

II, σ. 313 κέ. 
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χειρότερον διά τά γεγονότα Τδ βιβλίον τον έπροκάλεαεν ήδη απαντήσεις 

τινάς έν Γερμανία. Έπιδέξιον ξετίναγμα τών αστήρικτων αξιώσεων και πο

λυαρίθμων ψενδοπαραατάσεών του έγένετο νπδ τοΰ Zinkeisen είς τήν 

έξαίρετον περί 'Ελλάδος ίστορίαν τον. Tfj αλήθεια δμως δέν είναι ανάγκη 

νά εισχώρηση κανείς βαθέως είς τάς ίστορικάς έρευνας τον, διά νά δείξη 

τήν τελείαν άπάτην τής γνώμης τοΰ Φαλλμεράϋερ. Οι Σλαΰοι είναι φαιό-

τριχοι και ξανθόχροι, Εχονν δέ κνανοΰς οφθαλμούς. Oi\ "Ελληνες εχονν 

σκούρα μαλλιά, καστανό χρώμα και σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς. Οί 

Σλαΰοι είναι φαρδοπρόσωποι, παχεΐς και κάπως άκομψοι Οί "Ελληνες 

είναι εύκαμπτοι, λιγνοί, εύστροφοι καί χαρίεντες. Τά ίδια χαρακτηριστικά, 

πού άποθανμάζομεν είς τά άρχαΐα αγάλματα, εξακολουθεί νά παράγη ή 

φύσις απανταχού τής 'Ελλάδος. Αί διανοητικοί ποιότητες τών δύο φυλών 

είναι ωσαύτως καταφανώς διαφορετικοί. Ό "Ελλην είναι ζωηρός, γρήγορος 

είς τήν άντίληψιν, επιδέξιος, ευφράδης, πολυπρόγμων, ανυπόμονος διά νεω-

τερισμόν. Ό Σλαΰος βραδύς και απαθής, δνσκόλως δέ εγείρεται τδ ενδια

φέρον του δι' δ,τιδήποτε δέν άφορα είς αυτόν άπ' ευθείας. 'Επί πλέον, 

δσον ταξειδεύεις άνά τήν 'Ελλάδα, έπί τοσούτον Ερχεσαι αντιμέτωπος έδώ 

καί εκεί μέ απογόνους Σλαυων και άλλων ξένων έποικιστών, κάποτε κα-

τοικούντων όλόκληρον χωρίον μόνων. 'Ακόμη καί είς τάς 'Αθήνας υπάρχει 

μία σννοικία, κατφκημένη σχεδόν έξ ολοκλήρου ύπό 'Αλβανών. 'Υπάρχει 

επίσης και εν χωρίον είς άπόστασιν δλιγωτέραν τών δέκα μιλίων άπδ τάς 

'Αθήνας, Ενθα δέν εννοούν τήν έλληνικήν. Είναι αδύνατον νά έκλάβη 

εσφαλμένως ακόμη καϊ ο πλέον απρόσεκτος παρατηρητής τήν μίαν φνλήν 

αντί τής άλλης είτε είς τήν έμφάνισιν εΐτε είς τήν δμιλίαν των ή και είς τά 

διανοητικά χαρακτηριστικά των. 

'Εξ άλλον, εάν δλοι οί "Ελληνες είναι Σλαΰοι, πώς σνμβαίνει, ώστε, 

Ενώ εκείνοι, τονς όποίονς γνωρίζομεν δτι είναι αλλότριας φνλής, δμιλούν 

τάς διαλέκτονς τών φνλών εκείνων—άλβανικήν και άλλας παρόμοιας—ή 

ττλειονότης τού λαοΰ ομιλεί μόνον τήν έλληνικήν ; Πώς ήχθησαν είς τήν 

έγκατάλειψιν τής ίδιας αυτών γλώσσης και τήν νίοθέτησιν τής γλώσσης τής 

φνλής ακριβώς εκείνης, τήν οποίαν έξωλόθρευοαν τελείως ; Διατί δέν 

εγκατέλειψαν και οι Ιδικοί μας πρόγονοι τήν ην Εφεραν μεθ' εαντών γλώσ 

σαν καί δέν υιοθέτησαν τάς πολνσυλλάβονς και γραφικωτάτας διαλέκτονς 

τών Pequots και τών Narragansetts.1 Ή μία ανταλλαγή θά ήτο τόσον 

λογική, δσον περίπον καί ή άλλη. Κατόηιν προηγονμένης μελέτης και 

προσφάτον παρατηρήσεως είμαι τής γνώμης δτι ci "Ελληνες είναι Έλλη

νες, δτι είναι απόγονοι τών προγόνων των. Χοραχτηριστικδν μερικών 

θεωρητικών είναι, άφ' ον νίοθετήσονν μίαν άλλόκοτον άποψιν, νά νπερ-

[Φυλών Έρυθροδέρμων τής Αμερικής.] 
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βάλλουν κάθε τι, πού είναι εύνοϊκδν προς αύιήν, καί νά μή θέλουν νά ϊδονν 

τά γεγονότα, τά όποια αντίκεινται προς αυτήν. Δέν πρόκειται νά κατηγο~ 

ρήσω τον Φαλλμεράϋερ έπί κακοπιστία, πρέπει δμως νά σκεφθώ δτι δ 

σλανϊκδς ζήλος τον υπερέβη τήν δξνδέρκειαν καί τήν πολυμάθειάν τον. 

Τήν θεωρίαν τού Προφέσσωρος [Φαλλμεράϋερ] εδέχθη ασμένως δ αν 

τοκράτωρ τής Ρωσίας, δστις θεωρεί τον ¿αυτόν τον ώς φυσικδν άρχηγδν 

δλων τών σλαυϊκών φυλών. Αέγεται δτι έπαρασημοφόρησε τον Προφέσ-

σωρα Φαλλμεράϋερ διά τήν ύπηρεσίαν τον είς τον έκσλανϊσμδν τής ελληνι

κής φνλής. Ύπάρχονν μερικά σημεία σνμπαθείας μεταξύ τού αντοκρά-

τορος τής Ρωσίας και τών 'Ελλήνων. Ή ελληνική εκκλησία είναι ή κρα

τούσα εκκλησία τής αυτοκρατορίας, έπί τοΰ παρόντος δέ δ αυτοκράτωρ 

είναι εχθρός τών Τούρκων. 'Αλλ' δ ελληνικός νους αντίκειται καθολο-

κληρίαν είς τά δεσποτικά αποφθέγματα τής ρωσικής κνβερνήσεως. Μολο

νότι μέρος τών πλέον φανατικών Ιερέων δυνατόν ν' αποκλίνουν ευμενώς 

προς τήν ρωσικήν έπιρροήν, τδ πλέον πεφωτισμένον μέρος τού Ελληνι

κού Εθνους τήν αποστρέφεται. Ή προσδοκία τών 'Ελλήνων δέν είναι 

ν' αποτινάξουν τον ζνγδν τών βορείων επαρχιών χάριν τον ρωσικού ζνγον. 

Άναστενάζονν δι' έλευθερίαν και δχι διά δουλείαν, τήν οποίαν έγεύθησαν 

αρκετά. Βαθύτατη άγανάκτησις συνοδεύει τά εναντίον τού τελευταίου 

αισθήματα τών 'Ελλήνων. Δέν θά ήγγυώμην διά τήν άσφάλειαν τοΰ 

Προφέσσωρος είς τονς δρόμονς τών 'Αθηνών. Είς εν μάθημα, τδ όποιον 

παρηκολούθησα καί εγώ είς τδ Πανεπιστήμιον 'Αθηνών,1 δ καθηγητής 

τής ίστορίας, πολύ ευφράδης δσον και φλογερός "Ελλην, επελήφθη τού 

θέματος τούτον. Τδ ακροατήριόν του συνίστατο άπδ διακόσιους περίπον 

νέονς έξ δλων τών μερών τής Ελλάδος. Τά πλήρη άγανακτήσεως σχόλια 

τον διά τον πολνμαθή Γερμανόν, τόν διαβόητον μισέλληνα, δπως τον 

έστιγμάτισε, έγένοντο δεκτά μέ βαθυτάτην αϊσθησιν. Έκάθηντο μέ τονς 

ρώθωνας των έν διαστολή καί μέ άστραποβολοΰντας οφθαλμούς, μεγαλο

πρεπής είκών τοΰ αρχαίου ελληνικού πνεύματος έν μανιώδει διεγέρσει ώς 

έκ τής κατηγορίας έπί βαρβάρφ καταγωγή. «Είναι αληθές, είπεν δ ευφρά

δης καθηγητής, δτι ή παλίρροια τών βαρβάρων επιδρομέων διεχνθη ώς 

κατακλνσμδς έπί τήν 'Ελλάδα, γεμίζονσα μέ τά πλημμνρίζοντα γιγαντιαία 

κύματα της τάς ωραίας πεδιάδας καϊ τάς εύφορους κοιλάδας μας. Οί Έλ

ληνες κατέφνγον είς τάς τετειχισμένας πόλεις των καϊ τά ορεινά δχνρώ-

ματα. 'Ολίγον κατ' δλίγον τδ ύδωρ κατεκάθισε καί τδ Εδαφος τής 'Ελλά

δος άνεφάνη καϊ πάλιν. Οί τέως κάτοικοι τον κατήλθον έκ τών ορέων, 

έφ' δσον ή παλίρροια άπεσύρετο, έπανέλαβον τάς αρχαίας χώρας των καί 

άνφκοδόμησαν έκ νέον τάς καταστραφείσας κατοικίας των. Τερματι-

1 Περί τα τέλη τοΰ 1853 ή αρχάς τοΰ 1854. 
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σθείσης τής βασιλείας τών βαρβάρων, ή 'Ελλάς ήτο και πάλιν ή Ιδία.ο 

Τρίς ή τετράκις παρατεταμένα χειροκροτήματα έκάλνψαν τδ τέλος τον 

μαθήματος τον προφέσσωρυς Μανούση, εις τά όποια ελαβον και εγώ 

μέρος δλοψύχως. Δέν ήδννήθην ν' αποφύγω κατόπιν τήν σκέψιν : όποιον 

μοναδικόν σχόλιον έπι τής γερμανικής ανθελληνικής θεωρίας άντεπροσώ-

πενεν ή σκη\ή εκείνη! «Έλλην καθηγητής ελληνικού πανεπιστημίον διδά

σκων διακόσιους "Ελληνας ελληνιστί δτι οί "Ελληνες ήσαν "Ελληνες 

καί δχι Σλαΰοι.» 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. Τ Ο Ζ Η Σ 
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