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Νεοσυλλεξία. Η κατάταξη των νέων 

στον οθωμανικό στρατό κατά την περίοδο του Τανζιμάτ  

βάσει επιστολών από το αρχείο Τακιατζή 

 

 

 

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σώζεται το αρχείο του Κοζανίτη ε-

μπόρου Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή,
1
 στο οποίο περιλαμβάνονται επι-

στολές συγγενών, φίλων και συνεργατών του, καθώς και διάφορα δικαιο-

πρακτικά έγγραφα. Μέσα από τις επιστολές που υπάρχουν στο αρχείο αυτό 

αντλούμε πληροφορίες για τα θέματα που απασχόλησαν κυρίως τους κατοί-

κους της Καστοριάς, της Σιάτιστας και της Κοζάνης, αλλά και της Κορυ-

τσάς και του Μοναστηρίου (Μπιτόλια), στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. 

Ένα από τα θέματα αυτά ήταν και η νεοσυλλεξία, η κατάταξη δηλαδή των 

νέων στον στρατό, που τότε σήμαινε την κατάταξη και χριστιανών υπηκόων 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον οθωμανικό στρατό. 

Τα μέσα του 19ου αι. είναι μια πολυτάραχη χρονική περίοδος για τη 

Μακεδονία, κατά την οποία το χριστιανικό στοιχείο της Μακεδονίας γνώρι-

σε μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Την περίοδο αυτή παρατηρείται μια εντεινόμενη παρακμιακή πορεία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη σταδιακή εδαφική και κοινωνική απο-

σύνθεσή της εξαιτίας των διαρκών πολεμικών αντιπαραθέσεων με τη Ρωσία, 

                                                 
1. Ο Κωνσταντίνος Τακιατζής (Κοζάνη 1812-1896), γιος του εμπόρου Δημητρίου Τακια-

τζή και της Θεοδώρας Ρούση Κοντορούση, ασχολήθηκε με το εμπόριο, συνεχίζοντας 

τις εργασίες του πατέρα του. Υπήρξε έφορος των Σχολών της Κοζάνης και πρόεδρος 

του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Ο Φοίνιξ» που συστάθηκε το 1873, ενώ διακρίθηκε 

σε πολλά κοινοτικά αξιώματα. Νυμφεύθηκε την Αναστασία, κόρη του Καστοριανού 

εμπόρου Παναγιώτου Φυλακτού. Βλ. γι’ αυτόν Γ. Χρ. Αλευράς, Ο Κοζανίτης έμπορος 

Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896). Οι οικονομικές δραστηριότητές του την περίο-

δο 1840-1855 σύμφωνα με ανέκδοτα έγγραφα από τo Aρχείo Τακιατζή, [Εταιρεία Δυτι-

κομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 2], Κοζάνη 2017. 

Σ 
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αλλά κυρίως εξαιτίας της αφύπνισης των εθνοτήτων, των αλλεπάλληλων 

επαναστατικών κινημάτων και των διαφόρων εξεγέρσεων. Στο πλέγμα της 

διαρκούς αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης της αυτοκρατορίας εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών κρατών και κατά τη διαδικασία του σκληρού ανταγωνισμού 

τους για την απόκτηση πολιτικής και οικονομικής προτεραιότητας στην ο-

θωμανική επικράτεια, αναζωπυρώθηκαν τα ισχυρότατα ευρωπαϊκά συμφέ-

ροντα, που επιδίωκαν την επιβίωση της Τουρκίας και την παράταση της 

ζωής της με οποιοδήποτε τίμημα.
2
 Την περίοδο αυτή οι μεγάλες δυνάμεις, η 

Αγγλία και η Γαλλία, ιδιαίτερα η πρώτη, επιβάλλουν την παραχώρηση προ-

νομίων από μέρους του σουλτάνου προς τους μη μουσουλμανικούς πληθυ-

σμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα προνόμια αυτά παραχωρήθηκαν 

σε πρώτο στάδιο με το Χάττι-Σερίφ το 1839, με το οποίο διακηρυσσόταν ο 

σεβασμός της ασφάλειας, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων της 

αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους, και η ισότητά τους α-

πέναντι στον νόμο, αναγγέλλονταν φορολογικές μεταρρυθμίσεις καθώς και 

μεταρρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο άσκησης της στρατιωτικής θητείας, 

ενώ η παραχώρηση προνομίων ολοκληρώθηκε το 1856 με το Χάττι-Χου-

μαγιούν. 

Η ισονομία και η ισοπολιτεία που υποσχόταν το Χάττι-Σερίφ συνεπαγό-

ταν παράλληλα και υποχρέωση των μη μουσουλμάνων να υπηρετήσουν 

στον στρατό, σύμφωνα με νόμο που θα θεσπιζόταν από το Στρατιωτικό 

Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Χάττι-Σερίφ της 3ης Νοεμβρί-

ου του 1839 για τη στρατιωτική υπηρεσία έλεγε τα εξής:
3
 

«Ἂν καί, ὡς ἐρρέθη ἤδη, ἡ ἄμυνα τῆς χώρας εἶναι σπουδαῖόν τι, 

καὶ καθῆκον ἔχουσι πάντες οἱ κάτοικοι νὰ παρέχωσι στρατιώτας 

πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, κατέστη ἀναγκαῖον νὰ εἰσαχθῶσι νόμοι, 

κανονίζοντες τὸ μέρος ὅπερ ἑκάστη ἐπαρχία ὀφείλει νὰ εἰσφέρῃ, 

                                                 
2. Για το Τανζιμάτ βλ. Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Μακεδονία, 

Θεσσαλονίκη 1990, σ. 175· I. Ortayli, Ο πιο μακρύς αιώνας της αυτοκρατορίας – Ο οθω-

μανικός 19ος αιώνας. Η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, μτφ. Κατερίνα Στάθη, επιμ. 

Σ. Π. Παπαγεωργίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 343 κ.ε.· Erik J. Zurcher, Σύγ-

χρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφ. Β. Κεχριώτης, επιμ. Σωτ. Πετμεζάς, εκδ. Αλεξάν-

δρεια, Αθήνα 2004, σ. 98-121· Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. Ι: 

Τα στάδια της ανάδυσης, μτφ. Π. Κωνσταντέας, επιμ. Στ. Παπαγεωργίου, εκδ. Παπαζή-

ση, Αθήνα 2001, σ. 179-278. 

3. Δ. Νικολαΐδης, Οθωμανικοί Κώδηκες, Κωνσταντινούπολη 1869, σ. 15-16· εφημ. [Αθη-

νών] Αθηνά, φ. 4.11.1839. 
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κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἀνάγκας, καὶ περιορίζοντες εἰς τέσσαρα ἢ πέ-

ντε ἔτη τὸν χρόνον τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας … Οἱ νόμοι, οἱ 

ἀφορῶντες τὴν τακτοποίησιν τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, θέλου-

σι συζητηθῆ ἐν τῷ στρατιωτικῷ συμβουλίῳ, συνεδριάζοντι ἐν τῷ 

ὑπουργείῳ τῶν στρατιωτικῶν». 

 

Μετά το Χάττι-Σερίφ της 3ης Νοεμβρίου 1839 εξεδόθη φιρμάνι, με σκοπό 

να συστήσει προς όλους τους πασάδες και τους διοικητές του κράτους την 

εφαρμογή του· σε αυτό αναφέρονται τα παρακάτω:
4
 

«Νόμοι κανονιστικοὶ εἰσάγονται ὅσον οὔπω, καθόσον ἀφορᾷ τοὺς 

φόρους καὶ τὴν τακτοποίησιν τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Ὡς ἐκ 

τῆς σπουδαιότητός των, τὰ δύο ταῦτα ζητήματα δέονται μεγάλης 

μελέτης καὶ χρόνου, πρὶν ἢ λυθῶσιν ὁριστικῶς ... Τὸ στρατιωτικὸν 

συμβούλιον, συνεδριάζον ἐν τῷ ὑπουργείῳ τῶν στρατιωτικῶν, 

ἐργάζεται ἐπίσης ἐν μεγίστῃ δραστηριότητι εἰς τὸν κανονισμὸν τῆς 

στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Μέχρις οὗ οἱ διάφοροι οὗτοι νόμοι τεθῶ-

σιν, ἕκαστος δὲ τούτων ἐπικυρωθῆ παρʼ Ἐμοῦ καὶ τῇ διαταγῇ Μου 

δημοσιευθῇ διὰ Φιρμανίων, ἅτινα θέλουσιν ἀποσταλῆ εἰς πάσας 

τὰς χώρας τοῦ Κράτους Μου, οἱ ἀρχαῖοι νόμοι, οἱ ἀφορῶντες τὴν 

στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, θέλουσιν 

ἐξακολουθήσει ἰσχύοντες ὡς καὶ ἐν τῷ παρελθόντι». 

 

Στο παραπάνω φιρμάνι δηλώνεται επίσης πως, εκτός από τα δύο αυτά μέτρα 

–στρατιωτική θητεία και φόρος–, όλα τα άλλα, όσα μνημονεύονται στο Χάτ-

τι-Σερίφ, «θέλουσι λάβει ἀμέσως πλήρη καὶ τελείαν ἐφαρμογήν». Λίγες η-

μέρες μετά η εφημερίδα Αθηνά δημοσιεύει είδηση, σύμφωνα με την οποία οι 

υπουργοί του σουλτάνου ασχολούνται ακατάπαυστα με τη σύνταξη νόμων 

και αναγκαίων κανονισμών προπάντων για τους φόρους και τη νεοσυλλεξία 

των στρατιωτών, όμως τα δύο αυτά κεφάλαια είναι δύσκολο να εφαρμο-

στούν στα ήθη των Οθωμανών.
5
 

Πράγματι, η νεοσυλλεξία αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση για την 

Πύλη, καθώς αντιδρούσαν προς αυτήν οι διάφορες εθνότητες. Έτσι, εξαιτίας 

της νεοσυλλεξίας ξέσπασαν εξεγέρσεις και ταραχές σε πολλές περιοχές.
6
 

Ειδικά η κατάταξη στον οθωμανικό στρατό χριστιανών και η ισότιμη μετα-

                                                 
4. Νικολαΐδης, Οθωμανικοί Κώδηκες, σ. 20. 

5. Εφημ. Αθηνά, φ. 29.11.1839. 

6. Π.χ. ταραχές εξαιτίας της στρατολογίας παρατηρήθηκαν στη Βοσνία (εφημ. Κωνστα-

ντινούπολης Τηλέγραφος του Βοσπόρου, φ. 11.11.1850), στη Συρία (στο ίδιο, φ. 2.12.1850 

και φ. 5.11.1852), στην Αλβανία (στο ίδιο, φ. 27.9.1852).  
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χείριση με τους μουσουλμάνους, η οποία εξαγγελλόταν με το Χάττι-Σερίφ, 

ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς στην πραγματικότητα η Πύλη δεν επι-

θυμούσε να χρησιμοποιήσει τους χριστιανούς ως στρατιώτες, γεγονός το 

οποίο δεν ήθελαν και οι ίδιοι οι χριστιανοί.
7
 Ωστόσο, προσπάθειες νεοσυλ-

λεξίας χριστιανών έγιναν, αλλά το μέτρο τις περισσότερες φορές κατέληγε 

σε απαλλαγή από τον στρατό, μέσω καταβολής ανάλογου φόρου, γεγονός 

που επιθυμούσε η Πύλη. Επίμονες προσπάθειες για κατάταξη χριστιανών 

στον οθωμανικό στρατό έγιναν κυρίως τις παραμονές του Κριμαϊκού πολέ-

μου (1853-1856). Ειδικά στην πόλη της Καστοριάς τα μέχρι τώρα γνωστά 

στοιχεία δείχνουν πως προσπάθειες στρατολόγησης έγιναν κατά τα έτη 1851 

και 1852. 

Έγγραφα τα οποία σώζονται στο αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή παρέχουν ση-

μαντικές πληροφορίες για τη νεοσυλλεξία των χριστιανών στον οθωμανικό 

στρατό το 1851/2 στις επαρχίες Καστοριάς, Μοναστηρίου, Κορυτσάς και 

Αχρίδας.
8
 Τα έγγραφα αυτά είναι επιστολές προς τον Κων. Τακιατζή, τις 

οποίες απέστειλαν ο Αναστάσιος Φυλακτός από την Καστοριά, ο Ράλλης 

Αλβανός από την Κορυτσά και ο Δημήτριος Αργυριάδης από τη Σιάτιστα. 

Παραθέτουμε στο Παράρτημα (στο τέλος της εργασίας) τα αποσπάσματα 

των επιστολών των ανωτέρω αποστολέων, τα οποία αναφέρονται στη νεο-

                                                 
7. Κ. Βακαλόπουλος, «Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της Θεσσα-

λονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 18 (1978) 103. 

8. Στρατολογήσεις χριστιανών και γενικότερα μη μουσουλμάνων υπηκόων της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές, την ίδια ή σε διαφορε-

τική χρονική περίοδο, ο δε τρόπος στρατολόγησης και οι αντιδράσεις εποίκιλλαν. Κά-

ποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της εποχής εκείνης είναι ενδεικτικά του τρόπου με 

τον οποίον γινόταν η στρατολόγηση. Επιστολή από την Άρτα που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα των Αθηνών Αιών, φ. 16.2.1849, αναφέρει πως στην Ήπειρο και στη Θεσ-

σαλία στρατολογήσεις γίνονταν αδιάκοπα εκείνη την περίοδο (1849), και οι στρατολο-

γούμενοι αποστέλλονταν στη Μακεδονία. Ο αποστολέας μάλιστα θεωρεί πως οι στρα-

τολογήσεις γίνονταν με υπόδειξη των Άγγλων προς την Υψηλή Πύλη, με απώτερο σκο-

πό να αποδυναμωθούν οι περιοχές αυτές από τον ανδρικό πληθυσμό και να τεθούν εύ-

κολα υπό αγγλική προστασία. Σε δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, φ. 19.11.1852, α-

ναφερόμενο στις «μεταρρυθμίσεις» της Υψηλής Πύλης, μεταξύ άλλων περιγράφεται 

γεγονός που συνέβη πριν από δύο χρόνια, όταν συνελήφθησαν και στρατολογήθηκαν 

περίπου 250 Χριστιανοί νέοι, Ηπειρώτες, από τα περίχωρα του Βερατίου, ως δήθεν 

μουσουλμάνοι, επειδή υπηρετούσαν σε οθωμανικές οικίες και τα αφεντικά τους τούς 

αποκαλούσαν με μουσουλμανικά ονόματα. Οι νέοι αυτοί απήχθησαν –γράφει το δημο-

σίευμα–, υποβλήθηκαν σε περιτομή διά της βίας και κατατάχθηκαν στον ναύσταθμο. 

Βέβαια, υπάρχουν και δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα 

με τα οποία η στρατολογία γίνεται ανεμπόδιστα.  
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συλλεξία.
9
 Από τις παραπάνω επιστολές προκύπτει ότι για εκείνη την περίο-

δο (1851-1852) στην περιοχή της Καστοριάς οι χριστιανοί απαλλάχτηκαν 

από τη στράτευση. 

 

 

 

Τα γεγονότα της στρατολόγησης των χριστιανών εκτίθενται και σε μια επι-

στολή που δημοσιεύεται στην εφημ. Αθηνά, φ. 13.11.1852, στην οποία συν-

δρομητής της εφημερίδας από Θεσσαλονίκη εκθέτει την κατάσταση σχετικά 

με το θέμα αυτό στην περιοχή Καστοριάς-Κορυτσάς-Βιτωλίων και τους λό-

γους αντίδρασης των χριστιανών. Ο επιστολογράφος γράφει:  

«Ἀπὸ δύω περίπου ἐτῶν ἐν τῷ ὑπὸ τὸν Ρούμελην Βαλεσῆν διατε-

λοῦντι Νομῷ καὶ διαφόρους ἐπαρχίας περιλαμβάνοντι πρᾶξις εἰς 

τὰ χρονικὰ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας ἀνήκουστος διαδραματίζεται 

διὰ τρόπου στυγεροτάτου. Ἀπορίας δ’ ἄξιον φαίνεται πῶς οὐδεμία 

οὔτε τῶν ἐσωτ. οὔτε τῶν ἐξωτ. ἐφημερίδων οὐδὲν περὶ τοῦ οὕτω 

σπουδαίου τούτου ἀντικειμένου διέλαβεν, ἐνταῦθα δὲ κεῖται τὸ 

μυστηριῶδες τοῦ πράγματος, διότι βέβαιον εἶναι ὅτι αἱ Ὀθ. ἐφημε-

ρίδες ἐν πλήρει γνώσει ἀποσιωπῶσι τὰ ἐπὶ δύω ἔτη ἐν ταῖς ῥηθεί-

σαις ἐπαρχίαις γινόμενα, καὶ τρόμον δεινὸν ὅσον τοῖς ἐγκατοίκοις 

ἐμποιοῦντα». 

 

Και συνεχίζει με τα γεγονότα και τις κρίσεις του για την παράνομη αυτή 

στρατολόγηση παιδιών των χριστιανών: Ενώ δεν υπάρχει κανένα σχετικό 

σουλτανικό διάταγμα γίνεται «σύλληψις, ἀρπαγὴ καὶ εἰς ἄγνωστον τόπον 

πρὸς ἄγνωστον ὑπουργίαν ἀπαγωγή τῶν παίδων». Από τις επαρχίες Βιτωλί-

                                                 
9. Στο θέμα της στρατολόγησης στην Καστοριά αναφέρεται ο Παντ. Τσαμίσης, Η Καστο-

ριά και τα Μνημεία της, Αθήνα 1949, σ. 49: «Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ζητεῖ ἡ Κυβέρνησις νὰ 

στρατολογήσῃ Χριστιανοὺς καὶ ἐπὶ τῇ ἀρνήσει τῶν Χριστιανῶν συλλαμβάνεται ὁ Γιάν-

νης Γραμματικὸς (Ιωάννης Παπαμαντζάρης) μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Νικηφόρου καὶ 

ἐπιλέκτων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ φυλακίζονται τῷ 1852 ἐπὶ 2 μῆνας καὶ πλέον εἰς 

τὰς φυλακὰς Μοναστηρίου, ὡς μὴ ἐννοοῦντες νὰ ἐνδώσωσιν ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ εἰς τὴν 

τότε ἔντονον διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως περὶ στρατολογίας νέων ἐκ χριστιανῶν, ὅπως 

ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ αὐτοκρατορικῷ ναυστάθμῳ καὶ τοῖς πολεμικοῖς πλοίοις, ὅπερ ἐπέτυ-

χον μετὰ θυσιῶν πολλῶν, κόπων καὶ μόχθων πρὸς χαρὰν τῶν συμπολιτῶν καὶ ἐπαρχιω-

τῶν ἡμῶν». Σε κατάταξη Ελληνορθοδόξων στον ναύσταθμο αναφέρονται και δημο-

σιεύματα εφημερίδων της εποχής εκείνης· ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου, φ. 28.7.1851, 

γράφει πως 87 νεοσύλλεκτοι από το Μοναστήρι έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για υπηρε-

σία στον ναύσταθμο και στα εργοστάσια της Κυβέρνησης. 
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ων, Πριλάπου [νυν Πρίλεπ] και από γειτονικές προς αυτές πόλεις, με απειλή 

ή και προσπάθεια να τις πείσουν, πήραν αρκετά παιδιά, από γράμματα των 

οποίων μαθαίνουν ότι ρίχτηκαν στα κάτεργα της Κωνσταντινούπολης. Η 

Καστοριά και η Κορυτσά και οι γειτονικές τους πόλεις ώς την ώρα που γρά-

φεται η επιστολή αντιτάσσονταν και αρνούνταν να δώσουν τα παιδιά τους, 

με κύριο επιχείρημα: για να γίνει στρατολόγηση, πρέπει να υπάρχει νόμος 

και σουλτανικό φιρμάνι που να ορίζει «τίς ἡ χρῆσις τῶν παίδων, πόσον τὸ 

χρονιαῖον διάστημα καθ’ ὃ θέλουσι μείνει τῇ Βασιλείᾳ καὶ τίς ὁ ἀριθμὸς τῶν 

παίδων ὁ ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ ἀναλογῶν». Επομένως, δεν είναι δίκαιο και νόμι-

μο να παραδώσουν τα παιδιά τους σε χέρια αγνώστων και για άγνωστο σκο-

πό. Έτσι, απέστειλαν στην Κωνσταντινούπόλη ανθρώπους τους να ενημε-

ρώσουν την Κυβέρνηση για τις αυθαιρεσίες των τοπικών Αρχών. Η Κυβέρ-

νηση κρατούσε μετέωρους τους απεσταλμένους, με την υπόσχεση ότι θα 

απαλλάξει τις επαρχίες από τη στρατολογία. 

Η τελευταία πράξη: Ο περιβόητος Σαχίν μπέης, καϊμακάμης της Κορυ-

τσάς, μαζί με τον απεσταλμένο του στρατάρχη στα Βιτώλια Ομέρ πασά κα-

θώς και κάποιον ιερωμένο αντιπρόσωπο του αγίου Πελαγονίας, κάλεσαν για 

το θέμα της στρατολόγησης τους χριστιανούς κατοίκους της Κορυτσάς. Και 

αυτοί έδωσαν την ίδια με όλους τους άλλους απάντηση: μένουν ευπειθέστα-

τοι υπήκοοι στον σουλτάνο Αμπντούλ Μετζίτ, αλλά χωρίς φιρμάνι τα παιδιά 

τους δεν τα παραδίνουν σε ξένα και άγνωστα χέρια. Οι χριστιανοί ρίχτηκαν 

στη φυλακή, ενώ –παρά τις διαμαρτυρίες και τις φωνές τους– οι τρεις ανω-

τέρω αξιωματούχοι έκαναν παράνομα κλήρωση ενώπιον του Συμβουλίου 

(Σουρά) της επαρχίας και του αγίου Κορυτσάς· το ίδιο σχεδίαζαν να κάνουν 

και στην Καστοριά. Η επιστολή κλείνει με τις παρατηρήσεις: ότι με όλα αυ-

τά οι Επαρχίες που αναφέρθηκαν θα απογυμνωθούν από τα άρρενα τέκνα 

τους και ότι «τὴν δὲ πηγὴν τῆς μοχθηροτάτης ταύτης πράξεως μόνοι οἱ περὶ 

τὴν πολιτικὴν δεινοὶ δύνανται νὰ ἀνεύρωσι». 

Τόσο από τις επιστολές των Α. Φυλακτού, Ρ. Αλβανού, Δ. Αργυριάδου 

προς τον Κ Δ. Τακιατζή, όσο και από την επιστολή που δημοσιεύεται στην 

εφημερίδα Αθηνά, φαίνεται πως η στρατολόγηση των χριστιανών στο σαν-

τζάκι των Βιτωλίων κατά την εποχή του Τανζιμάτ γινόταν με βίαιο τρόπο 

και όχι σύμφωνα με νόμο, όπως είχε εξαγγελθεί με το Χάττι-Σερίφ. Η επιλο-

γή των νέων με κλήρο ήταν ένα ακόμα μέτρο, για να τρομοκρατήσουν οι 

τοπικές τουρκικές αρχές τους χριστιανούς. Στις επιστολές φαίνονται οι αυ-
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θαιρεσίες των τοπικών τουρκικών αρχών και ιδιαίτερα του περιβόητου Σα-

χίν μπέη. Επίσης, φαίνονται οι κίνδυνοι από τους οποίους απειλούνταν οι 

στρατολογούμενοι: πνιγμοί, ασθένειες και κυρίως εξισλαμισμοί. Από τα ε-

κτιθέμενα στις επιστολές προκύπτει πως η στρατολόγηση μπορούσε να χρη-

σιμοποιηθεί ως μέσο είσπραξης φόρων, καθώς παρεχόταν η δυνατότητα 

στους χριστιανούς να πληρώσουν και να ελευθερώσουν τα παιδιά τους (μπι-

τέλια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος αντίδρασης των χριστιανών, οι 

οποίοι ενωμένοι –λαός, κατώτερος κλήρος και προεστοί– αντιδρούν στις 

αυθαιρεσίες των τοπικών τουρκικών αρχών και των αρχιερέων τους. 

Στο θέμα της στρατολόγησης όμως δεν δόθηκε ποτέ οριστική λύση για 

τους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την επίσημη 

ελληνική μετάφραση του Χάττι-Χουμαγιούν, που δημοσιεύτηκε στην εφημε-

ρίδα της Σμύρνης Αμάλθεια (φ. 16.2.1856), για τη στρατολογία των χριστια-

νών ισχύουν τα παρακάτω:
10

 

«Ἐπειδὴ ἡ ἰσότης τῶν φόρων συνεπάγει καὶ τὴν τῶν ὑποχρεώσε-

ων, ὡς ἡ τῶν καθηκόντων συνεπάγει τὴν τῶν δικαιωμάτων, οἱ χρι-

στιανοὶ ὑπήκοοι καὶ οἱ τῶν ἄλλων μὴ μουσουλμανικῶν θρησκευ-

μάτων ὀφείλουν, καθὼς ἀπεφασίσθη προηγουμένως, νὰ ἐκπληρώ-

σουν, ὡς καὶ οἱ μουσουλμάνοι, τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ περὶ στρατο-

λογίας νόμου. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀντικαταστάσεως ἢ ἐξαγοράσεως εἶναι 

παραδεκτή. Θέλει δημοσιευθῆ τὸ ταχύτερον νόμος πλήρης περὶ 

τοῦ τρόπου τῆς εἰσαγωγῆς καὶ ὑπηρεσίας τῶν χριστιανῶν καὶ λοι-

πῶν μὴ μουσουλμάνων ὑπηκόων ἐν τῷ στρατῷ». 

                                                 
10. Το σχετικό με τη στρατολόγηση των μη μουσουλμάνων άρθρο του Χάττι-Χουμαγιούν 

διατυπώνεται ως εξής (Νικολαΐδης, Ὀθωμανικοί Κώδηκες, σ. 37): «ΚΕ΄. Ἡ ἀρχὴ τῆς 

προσωπικῆς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, εἴτε διʼ ἀντικαταστάσεως εἴτε 

διʼ ἐξαγορᾶς, θέλει καταργηθῆ. ΚΣΤ΄. Οἱ ἀναγκαῖοι κανονισμοὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς 

παραδοχῆς εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ τῶν μὴ μουσουλμάνων ὑπηκόων θέλουσι συντα-

χθῆ καὶ δημοσιευθῆ ὡς οἷόν τε τάχιστα». – Στο Νικολαΐδης, Ὀθωμανικοί Κώδηκες, 

σ. 40, συμπεριλαμβάνεται και το υπόμνημα του Υπουργού Εξωτερικών της Υψηλής 

Πύλης προς τους εν Κωνσταντινουπόλει Αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων περί 

της εφαρμογής του Χάττι-Χουμαγιούν, με το οποίο γνωστοποιείται πως η παραδοχή των 

μη μουσουλμάνων υπηκόων στον οθωμανικό στρατό συνάντησε προσκόμματα, τα ο-

ποία προέρχονται αποκλειστικά από την απέχθεια την οποία εμπνέει στους μη μου-

σουλμάνους υπηκόους η στρατιωτική υπηρεσία. Όμως, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό, 

η Κυβέρνηση δεν παραιτείται από το μέτρο, το οποίο στρέφεται αποκλειστικά προς ό-

φελος των μουσουλμάνων, που υποφέρουν μόνοι τον φόρο του αίματος. Μάλιστα, η 

Κυβέρνηση ερευνά μέσα, για να εισάγει το μη οθωμανικό στοιχείο στον στρατό, είτε με 

την εκούσια εγγραφή, είτε με άλλους όρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκρούσουν 

τις αντιπάθειες και τις προλήψεις που υπάρχουν. 
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Με μεταγενέστερη απόφαση οι περισσότεροι των μη μουσουλμάνων απαλ-

λάχτηκαν της στρατιωτικής υπηρεσίας και αντί αυτής πλήρωναν στρατιωτι-

κό φόρο· εγκρίθηκε να στρατευτούν μόνο 4.500. Ωστόσο, και γι’ αυτούς 

υπήρχε διχογνωμία στο υπουργικό συμβούλιο, ως προς τον τρόπο που θα 

έπρεπε να καταταγούν, καθώς άλλοι ήθελαν να καταταγούν και οι μη μου-

σουλμάνοι αμέσως στο σύνταγμα, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι προς το παρόν 

ήταν προτιμότερο να σχηματίσουν ιδιαίτερο σώμα μη μουσουλμάνων με 

ιδίους αρχηγούς και αργότερα, όταν γίνουν περισσότεροι και γυμναστούν, 

να κατατάσσονται αλληλοδιαδόχως στο σύνταγμα.
11

 

Παρ’ όλες τις εξαγγελίες της Υψηλής Πύλης, τελικά το χριστιανικό 

στοιχείο –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– δεν κατετάγη στον οθωμανικό στρα-

τό, ενώ από το 1856 επιβάλλεται ο φόρος bedel στους μη μουσουλμάνους, 

που αντιστοιχούσε με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας και ο οποίος 

πρακτικά αντικατέστησε τον φόρο djizya.
12

 Η θέσπιση του στρατιωτικού 

φόρου bedel αποτέλεσε αφορμή για πολυάριθμες καταχρήσεις και αυθαιρε-

σίες, καθώς πολλοί τούρκοι διοικητές της Μακεδονίας παρουσίαζαν τον α-

ριθμό του χριστιανικού πληθυσμού στις στατιστικές αισθητά μειωμένο, για 

να ιδιοποιούνται ένα μέρος από το γενικό ποσοστό του στρατιωτικού φόρου, 

που προοριζόταν για το ταμείο του κράτους.
13

 

Το θέμα της στρατολόγησης των μη μουσουλμάνων επανήλθε και άλ-

λες φορές.
14

 Τελευταία φορά επανέρχεται μετά την τουρκική μεταπολίτευση 

                                                 
11. Εφημ. Σμύρνης Η Αμάλθεια, φ. 8.2.1857. 

12. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1990, 

σ. 178· Κ. Βακαλόπουλος, «Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της 

Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 18 (1978). Στο τελευταίο άρθρο 

συμπεριλαμβάνονται πίνακες με τα μπετέλια που πλήρωναν το 1865 οι άρρενες χριστια-

νοί των δώδεκα μαχαλάδων της Θεσσαλονίκης. 

13. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Μακεδονία, σ. 181. 

14. Η εφημερίδα της Κπολης Νεολόγος, φ. 5.1.1882, αναδημοσιεύει είδηση από την εφημε-

ρίδα Βακήτ περί υπαγωγής και των μη μουσουλμάνων στη στρατολογία, ενώ η αθηναϊ-

κή εφημ. Αυγή, φ. 13/25.2.1882, αναδημοσιεύει άρθρο από εφημερίδα της Άρτας, σύμ-

φωνα με το οποίο έφτασε διαταγή στην Πρέβεζα που καταργεί την πληρωμή του στρα-

τιωτικού φόρου εκ μέρους των χριστιανών (πετελιάτ ασκεριέ), με τον όρο να υπηρετή-

σουν και αυτοί στον στρατό, όπως οι λοιποί Οθωμανοί. Μάλιστα, σύμφωνα με την ε-

φημερίδα, συστάθηκε επιτροπή εκ μέρους των Οθωμανών προς καταγραφή των νέων 

στρατεύσιμης ηλικίας. Όμως πάλι δίνεται η δυνατότητα της πληρωμής και απαλλαγής 

καθώς: «Πᾶς δὲ ἐκ τῶν χριστιανῶν ὁ μὴ θέλων νὰ καταταχθῇ ἀπαλλάσεται, ὡς καὶ οἱ 

Ὀθωμανοί, πληρώνων εἰς τὸ ταμεῖον πεντήκοντα ὀθωμανικὰς λίρας». 
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του 1908. Η κυβέρνηση του Χουσεΐν Χιλμή πασά το 1909, μετά από μακρές 

συζητήσεις στη Βουλή, ψήφισε νόμο για τη γενική στρατολόγηση μουσουλ-

μάνων και μη μουσουλμάνων.
15

 Ωστόσο, στην πράξη το μέτρο, αντί να εξα-

σφαλίσει την ισονομία των υπηκόων, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταπίεσης 

των Ελλήνων και των Αρμενίων. Και αυτό, διότι οι στρατευόμενοι απασχο-

λούνταν κυρίως σε ειδικά τάγματα εργασίας, τα περίφημα amele taburu, 

κάτω από βασανιστικές συνθήκες, με εργασίες που δεν είχαν σχέση με τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις.
16

 Σε πολλούς και την περίοδο αυτή δινόταν η 

δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας πληρώνοντας φόρο, ενώ 

πολλοί ήταν αυτοί που για να αποφύγουν τη στρατολογία μετανάστευαν, 

γεγονός που οδηγούσε στη μείωση του ανδρικού χριστιανικού πληθυσμού. 

Από την εποχή του Χάττι-Σερίφ και εξής η Υψηλή Πύλη συνεχώς επα-

ναφέρει για συζήτηση το ζήτημα της στρατολόγησης των μη μουσουλμά-

νους και δηλώνει πως ουδέποτε παραιτήθηκε από την ιδέα να απαλλάξει 

τους μη μουσουλμάνους από τη στρατολόγηση. Στην πραγματικότητα όμως 

ποτέ η Υψηλή Πύλη δεν σκεπτόταν να εντάξει τους μη μουσουλμάνους στο 

στράτευμα ως ισότιμους με τους μουσουλμάνους, γι’ αυτό και όλοι οι νόμοι 

που ψηφίστηκαν έδιναν δυνατότητες εξαγοράς, γεγονός που επιζητούσε η 

Πύλη, καθώς με τους φόρους που εισέπραττε κάλυπτε τις οικονομικές ανά-

γκες του στρατού της. 

 

                                                 
15. Εφημ. Θεσσαλονίκης Μακεδονία, φ. 5.6.1912· εφημ. Μακεδονία, φ. 5.8.1912. 

16. Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα, Συστημική παράθεση δομών και λειτουρ-

γιών, τ. 1: Το δεσποτικό κράτος, Αθήνα 1990, σ. 529. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) 

 

 

Ι. Επιστολές Αναστασίου Φυλακτού
17

 

 

Α΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21933) 

Καστορίᾳ τῇ 3 Δεκεμβρίου 1851 

Πολυπόθητε ἀδελφέ κ. Κωνσταντίνε! 

………………………………………………………………………………………….. 

Τά τῆς Νεοσυλλεξίας μας (περὶ ἧς μάς ζητεῖτε [……]δικὴν ἐξήγησιν) ἀκόμη δέν εἶναι 

γνωστόν ἤ καλῶς ἤ κακῶς, ὅτι μόνον θετικόν δύναμαι πρός τό παρόν νά σᾶς εἴπω, 

εἶναι, ὅτι ἕνας κάποιος Χριστόδουλος Ὡρολογᾶς
18

 συμπολίτης μας, κατοικῶν εἰς Βι-

τώλια, γράφει πρός τούς συγγενεῖς του ἐδῶ ὅτι ἀφέθη πλέον ἀπό μέρους τοῦ σουλτά-

νου ἡ Νεοσυλλεξία, και κατά Συνέπειαν ἦλθον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τά μπιτέλια
19

 

τῶν Βιτωλίων και Ἀχρίδος. ἀλλά κατά δυστυχίαν ἐκ τῶν 16 μπιτελίων ἦλθον μόνον 4. 

δηλ.τό ¼ τά δέ ¾ ἐχάθησαν οὕτω πως. 6 ἐτούρκευσαν, 4 ἐπνίγησαν καί 2 ἄλλα 

ἀπέθαναν ἐξ ἀσθενείας. Βασιμοτέρους πληροφορίας στερούμενος δέν δύναμαι καί να 

Σᾶς εἴπω ἄλλό τι θετικόν. Τά αὐτά μεταδίδεται καί τῷ κοινῷ φίλῳ κ. Ἀργυριάδῃ πρός 

ὅν ἐγχειρίζετε καί το ἐσώκλειστον. Ἀπό τούς ἀπεσταλμένους εἰς Κωνσταντινούπολιν 

δέν ἔχουσι νεώτερον γράμμα τό κοινόν μας.
20

 Εἰκάζεται ὅμως ἐκ πολλῶν αἰτίων ὅτι 

τῷ ὅντι θα ἀφεθεῖ ἡ νεοσυλλεξία. 

 

                                                 
17. Ο Αναστάσιος Π. Φυλακτός ήταν Καστοριανός έμπορος, γυναικάδελφος του Κ. Δ. 

Τακιατζή. 

18. Το επώνυμο Ωρολογάς απαντά σε έγγραφα της Καστοριάς κατά την περίοδο εκείνη. 

19. Μπιτέλια από τη λέξη bedelli: στρατιώτης εξαγοράζων τη θητεία του· Μεν. Δημητριά-

δης, Λεξικόν Ελληνο-Τουρκικόν Τουρκο-Ελληνικόν, εκδ. Κακουλίδη, Αθήνα 1989. 

20. Σε κώδικα που σώζεται στη Βιβλιοθήκη Καστοριάς και στον οποίο είναι σημειωμένα 

έσοδα και έξοδα, στη μερίδα των εξόδων στις 4 Μαΐου 1851 σημειώνεται : Γρ. 500 δι’ 

ὅσα κατ’ ἔγκρισιν τῆς κοινότητας ἐδόθησαν τούς ἀντιπροσώπους μας οἵτινες ὑπῆγαν διά 

Κωνσταντινούπολιν μέ ἀναφοράν ἵνα ἐμποδίσωσιν τήν συλλογήν ἐκ τοῦ ἔθνους μας 

στρατιωτῶν.  
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Β΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21937) 

Καστορίᾳ Τήν 4 Ἰανουαρίου 1852 

Λίαν μοι ποθητέ καί ἀκριβέστατε ἀδελφέ κ. Κωνσταντίνε! 

………………………………………………………………………………………………… 

Τῷ ὅντι, καθώς ἐμάθετε, ἐστάλη εἰς ἡμᾶς καί πάλιν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Μεχτούπ 

Σαμπίκ
21

 διά τήν Νεοσυλλεξίαν και ἐσυνάχθη τό μεμλεκέτ
22

 κατά διαταγήν τοῦ ἡγε-

μόνα μας. Ἀπεκρίθησαν ὅμως καί πάλιν ὅτι κατ  ο δένα τρόπον δέν ἔχουν ῥιζᾶν
23

 νά 

τραβήξουν κουρᾶν.
24

 Αὐτό προφορικῶς. ἔγινε δε καί ἔγγραφη ἀναφορά ἐνυπόγραφη 

καί ἐνσφράγιστη παρ’ ὅλων τῶν βεκήλιδων
25

 τῶν διαφόρων κωμοπόλεων καί χωρίων 

τῆς ἐπαρχίας μας πρός τόν Καϊμακάμην
26

 μας καί τό Μεζλῆσι
27

 ἐν’ ᾗ ἐπαναλαμ-

βάνουσι τά αὐτά ἐν περισσοτέροις. Ἀντίγραφον τῆς ἀναφοράς θέλει σταλῆ πρός τούς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνεπαρχιώτας μας, πρός γνῶσιν καί ὁδηγίας των. Τό βέβαιον 

εἶναι ὅτι ὅλοι ἐνταῦθα μικροί καί μεγάλοι ἔχουσιν ἐλπίδα ἀφέσεως τοῦ Νεοφανοῦς 

τούτου ἀντικειμένου εἰς τήν ἐπαρχίαν μας, καί  ς ἐκ  τούτου ἔχουν θάρρος καί 

ἀφοβίαν καί εἴθε  ς ἐλπίζομεν, ἐντός ὀλίγου νά μᾶς φθάσῃ καί ἡ θετική εἴδησις τῆς 

τελείας ἀφέσεως. 

 

 

Γ΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21935) 

Καστορίᾳ Τήν 30 Ἰανουαρίου 1852 

Ποθεινότατε ἀδελφέ μου κ. Κωνσταντῖνε! 

……………………………………..…………………………………………………… 

Περί της Νεοσυλλεξίας Σᾶς λέγω ὅτι ψιθυρίζεται καί ἦλθαν πάλιν γράμματα πρός τόν 

Διοικητήν καί τόν Δεσπότην, πλήν ἀκόμη δέν εὐγῆκε τίποτε εἰς τό φανερόν. οὐδείς 

ὅμως φόβος, ἐπειδή τό [τζεκήνι] ἅπαξ ἐδόθη. τό ἀποβησόμενον λεπτομερῶς σᾶς τό 

γράφω ἀκολούθως. 

                                                 
21. Μεχτούπ Σαμπίκ: η προηγούμενη επιστολή· mektup: επιστολή· sabik: πρώην, τέως· 

Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

22. Μεμλεκέτ/memleket: χώρα, επικράτηση, memleketli: αυτόχθων, συμπατριώτης· Δημη-

τριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

23. Ῥιζᾶ/riza: συναίνεσις, συγκατάθεση, Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

24. Κουρᾶ/kura: κλήρος, κλήρωση· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π.  

25. Βεκήλης/vekil: επίτροπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

26. Καϊμακάμης/kaymakam: τοποτηρητής, υποδιοικητής· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

27  Μεζλῆσι/meclis: συνάθροιση, συμβούλιο· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 
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ΙΙ. Επιστολή Ράλλη Αλβανού 
28

 (ΔΒΚ/Λ22073) 

Κορυτζά 27 7βρίου 1852 

ἔντιμε Σύγγαμβρε Κύρ Κώτζιο ὀλοψύχως σᾶς ἀσπάζομαι σύν ὅλων τῶν οἰκιακῶν σας. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ἐδώ οἱ Χριστιανοί εὑρίσκουνται εἰς ἀντράλαις, διότι ἤλθεν κουράς ἀπό 6 μέλη διά τήν 

ἐκτέλεσιν τῆς Νεοσυλλεξίας. Ἡ ἀπολογίαν των ἐστάθη ἐγγράφως ὅτι τά πολλά αἴτια 

δέν ἔχουν ῥιζάν, και ἀμέσως ἐγίνικεν Μασμπατάς
29

 και ἐστάλλη εἰς Βιτώλια καί περι-

μένεται ἡ ἀπάντησις ἀπό τόν Ὀμέρπασιαν
30

 περί τοῦ ἀποβισομένου και ὁ θεός νά τό 

εὐγάλη εἰς καλόν. ὑγιαίνετε. 

                                                 
28. Ο Ράλλης Αλβανός ήταν σύγγαμβρος του Κ. Δ. Τακιατζή. Από την αλληλογραφία προ-

κύπτει πως ήταν παντρεμένος με την Τιούκω Φυλακτού, αδελφή της Αναστασίας Φυ-

λακτού, συζύγου του Κ. Δ. Τακιατζή. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Βουκουρεστίου 

Η Ίρις, φ. 16.8.1871, ο Ράλλης Αλβανός ήταν γραμματέας του Σαχίν μπέη. Στο ίδιο α-

ναφέρεται πως ο Ράλλης Αλβανός αφιέρωσε την περιουσία του, που αποτελούνταν από 

τρεις χιλιάδες φλουριά, υπέρ των εκπαιδευτικών καταστημάτων της Καστοριάς, ενώ 

κράτησε για τον εαυτόν του ένα μικρό εισόδημα, για να ζήσει. Από το 1846 ώς το 1876 

αναφέρεται σε πολλά έγγραφα ως μέλος της εφορίας των σχολείων (Εμμ. Κουτσιαύτης, 

Η Ελληνική Εκπαίδευση στην Καστοριά τον ΙΘ΄ αιώνα, Καστοριά 2001, σ. 308-310). Το 

όνομά του απαντά πολύ συχνά σε κώδικες δωρητών και ευεργετών των σχολών και της 

πολιτείας Καστοριάς (Εμμ. Κουτσιαύτης, Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Επίσκο-

ποι Μητροπόλεως Καστοριάς, 150 χρόνια (1850-2001), Καστοριά 2006, σ. 173). Επί-

σης, τον συναντούμε συνδρομητή σε βιβλία της εποχής του. 

29. Μασμπατάς/mazbata: Πρακτικό (από το zapt: κρατώ), με το οποίο οι υπογράφοντες 

προβαίνουν σε ορισμένες διαπιστώσεις και διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα· Νεο-

κλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα, Συστημική παράθεση δομών και λειτουργιών, 

τ. ΙΙ: Η δοσιματική διοίκηση, Αθήνα 1990, σ. 461. 

30. Ομέρ πασάς: τούρκος στρατηγός (1806-1871), χριστιανός εξισλαμισμένος κροατικής 

καταγωγής. Σπούδασε στη Σχολή Οδοποιίας της Βιέννης και εργάστηκε αρχικά ως μη-

χανικός στη Δαλματία. Στη συνέχεια στην υπό οθωμανική κατοχή Βοσνία, αποβλέπο-

ντας στην επαγγελματική του άνοδο, ασπάστηκε τον ισλαμισμό, μετονομαζόμενος από 

Μιχαήλ Λάττας σε Ομέρ. Μόλις ανήλθε στον θρόνο ο Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ (1839), ο 

Ομέρ, ο οποίος είχε διατελέσει δάσκαλός του, εντάχθηκε στον τουρκικό στρατό. Πολέ-

μησε εναντίον του Μωχάμετ Άλι της Αιγύπτου (1840) και αργότερα διορίστηκε διοικη-

τής του Λιβάνου. Στη συνέχεια διορίστηκε αρχιστράτηγος των εν Ρωμυλία ταγμάτων 

και κατέστειλε εξεγέρσεις στη Βαλκανική (Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη), ενώ αργότε-

ρα έλαβε μέρος στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-56). Μετά την πτώση της Σεβαστούπολης 

επέστρεψε στο Μοναστήρι (Βιτώλια). Στα προξενικά έγγραφα αναφέρεται πως δεν 

γνώριζε ανάγνωση και γραφή, κρατούσε εχθρική στάση εναντίον των ευρωπαίων προ-

ξένων, υπέθαλπε την κατάσταση της τρομοκρατίας, έτρεφε μίσος εναντίον των χριστια-

νών και ήταν γνήσιος εκφραστής της τουρκικής πολιτικής ιδεολογίας μετά το τέλος του 

Κριμαϊκού πολέμου. Η παρουσία του Ομέρ πασά στο Μοναστήρι επανέφερε το παλαιό-

τερο καθεστώς της απόλυτης διοικητικής διαφθοράς· Κ. Βακαλόπουλος, «Ιστορική ε-

ξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της βορειοδυτικής μείζονος Μακεδονίας κατά την πε-

ρίοδο του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μακεδονικά 22 (1982) 23-24· ο ίδιος, «Α-
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ΙΙΙ. Επιστολές Δ. Αργυριάδη
31

 

Α΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ22159) 

Τήν 7 8/βρίου ἐκ Σιατίστης 

Ἀξιότιμε φίλε καί ἰσάδελφέ μοι Κύριε Κωνστ:Δ:Τακιατζῆ 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   
ναταραχή στη Μακεδονία στις παραμονές του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μα-

κεδονικά 27 (1989) 5. Κατά την Κρητική Επανάσταση (1866-1069) στάλθηκε ως στρα-

τηγός στην Κρήτη. Την προσωπικότητα του Ομέρ πασά, την οικογένειά του, τους φί-

λους του και τους εχθρούς του, καθώς και τη δράση του κυρίως κατά την περίοδο που 

ζούσε στη Βοσνία, περιγράφει ο νομπελίστας ποιητής, μυθιστοριογράφος συγγραφέας 

και διπλωμάτης Ιβο Άντριτς σε ημιτελές μυθιστόρημα με τίτλο Omerpaša Latas. 

31. Ο Δημήτριος Αργυριάδης ήταν γιος του λογίου και δασκάλου Αργυρίου Παπαρίζου. 

Γεννήθηκε το 1805 στη Σιάτιστα ή στην Εράτυρα, τόπο καταγωγής των γονέων του. 

Διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα από τον πατέρα του, στη Σιάτιστα και συνέχισε τις 

σπουδές του στην Καστοριά και στις Σέρρες δίπλα στον πατέρα του, που σχολαρχούσε 

στις πόλεις αυτές. Στις Σέρρες μάλιστα, ενώ ήταν μαθητής, δίδασκε σε μια τάξη. Κά-

ποιες δυσάρεστες καταστάσεις που βίωσε στις Σέρρες και τις οποίες περιγράφει σε επι-

στολή προς τον αδελφό του Νικόλαο, η οποία δημοσιεύεται στο βιβλίο του Πύρραμος 

και Θίσβη, θα τον αναγκάσουν να φύγει, να περιπλανηθεί ως γραμματέας Μητροπολί-

του σε χωριά της Βουλγαρίας και, αφού εργαστεί για λίγο ως σχολάρχης στη Σιάτιστα 

και την Κωνσταντινούπολη, να καταλήξει τελικά στη Βιέννη για συνέχιση των σπου-

δών του. Παράλληλα, στη Βιέννη μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο αναπτύσσει έντονη 

συγγραφική δραστηριότητα. Η τραγωδία του Πύρραμος και Θίσβη, καθώς και η Γεω-

γραφία του Αδριανού Βάλβι και τα Πρακτικά του ευγενεστάτου βαρώνου κυρίου Κωνστα-

ντίνου Μπέλλιου, που εξέδωσε με τον αδελφό του Νικόλαο, αποτελούν έργα του κατά 

την περίοδο παραμονής του στη Βιέννη. Μετά τη Βιέννη, αναλαμβάνει την εκπαίδευση 

των εγγονών τού Βέλλιου, ενώ περιηγείται τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το 1841 έρχε-

ται για λίγο στην Ελλάδα και επιμελείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα του· πρόκειται 

για Τα εις τον Όμηρον προλεγόμενα του Κοραή. Το έργο αποτελεί προλεγόμενα σε κάθε 

μία από τις τέσσερις ραψωδίες της Ιλιάδας που εξέδωσε ο Κοραής στο Παρίσι κατά τα 

έτη 1811, 1817, 1818 και 1820. Ο Αργυριάδης είναι ο πρώτος που συγκροτεί τα προλε-

γόμενα σε αφήγημα, τα προλογίζει, τα σχολιάζει και τα εκδίδει ως αυτοτελές έργο. Λί-

γα χρόνια μετά, το αφήγημα αυτό, το γνωστό ως Παπατρέχας, θα αποτελέσει διδακτέα 

ύλη στα σχολεία της Ελλάδας. Γρήγορα όμως θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα ταξιδέ-

ψει στο Βουκουρέστι, όπου θα ανοίξει σχολείο και θα εκδώσει την πρώτη ελληνική ε-

φημερίδα με τίτλο Ο Ζέφυρος του Ίστρου. Μετά από επιθυμία των γονέων του, έρχεται 

στην πατρίδα του Σιάτιστα, όπου «ανασκευάζει» το σπίτι του το 1844, διακοσμώντας 

το με ποικίλες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις, ενώ στη συνέχεια νυμφεύεται. Έκτοτε 

τον συναντούμε σχολάρχη σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, όπως Καστοριά, Κοζά-

νη, Σιάτιστα και Βέροια. Δίδαξε επίσης στη Θεσσαλονίκη και την Κλεισούρα. Το κύρος 

του Αργυριάδη ως δασκάλου ήταν τέτοιο, που κατά τις μετακινήσεις του από πόλη σε 

πόλη τον ακολουθούσαν και μαθητές του. Είχε πλούσια συγγραφική και εκδοτική δρα-

στηριότητα. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1875. 
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τά παρ’ ἡμῶν νέα εἶναι ταῦτα: προχθές ἐλάβομεν γράμμα μέσον Ναούμ Μώραλη
32

 

ἀπό 27 τοῦ παρελθόντος ἐν ᾧ μᾶς γράφει ὁ κ. Στέφανος Λέκου,
33

 ὑπουργός ὅλην τῆς 

ἐν Κωνστ.λει περί νεοσυλλῃξίας ὑποθέσεως, ὅτι ὑψηλή διαταγή ἐξεδόθη διά νά ἀνα-

γνωσθῇ εἰς Βιτώλια καί εἰς Καστορίαν, ὅτι ἡ Α:Μ χαρίζεται πλέον διά τό ὑπήκοόν της 

τήν νεοσυλλῃξίαν καί νά ἐπιστρέψουν οἱ δι’ αὐτήν τήν αἰτίαν φυγόντες νέοι κλπ. τά 

ὁποῖα μᾶς βεβαιοῦν θετικῶς.φίλος ἐκ Καστορίας… μοί γράφει νά εἴπω πρός τούς 

ἐδῶ, ὅτι πρό ἡμερῶν σοβαρόν καταχθόνιον συμβούλιον καί Τούρκων καί Ἀρχιερέων 

συγκροτηθέν εἰς Βιτώλια ἀπέστειλε τόν Παπά Στόητζον
34

 εἰς Κορυτσᾶν κατά διαταγήν 

τοῦ Πελαγωνείας νά προσπαθήσῃ διά τοῦ ἐκεῖ Ἀρχιερέως νά πείσῃ τούς χριστιανούς 

νά μή συμφωνοῦν μεθ’ ἡμῶν, ἀλλά νά δώσουν δύο τρία τζαπκήνια νιζάμι
35

 ἄλλως 

θέλουν μετανοήσει, ἀλλ’ οἱ κ.κ προύχοντες τῶν ἐκεί δέν ἠθέλησαν ν’ ἀκούσουν. Ὁ 

Ἀρχιερεύς μετεκάλεσε τούς Ἱερεῖς νά ὑπογράψουν κἄν αὐτοί εἰς τοῦτο, ἀλλά καί 

ἐκεῖνοι ἀντέτειναν καί εἶπαν ὅτι κάλλιον ἐπιστρέφουν τά καλημαύχια, παρά νά παρα-

δώσουν μ’ εὐχαρίστησιν τά τέκνα των. ἐπί τέλους ὁ Παπά Στόητζιος μετά τοῦ Δεσπό-

                                                 
32. Ναούμ Μώραλης: Καστοριανός έμπορος, ο οποίος νυμφεύθηκε την κόρη του Σιατιστι-

νού Γεωργίου Νιόπλιου και εγκαταστάθηκε στη Σιάτιστα.  

33. Στέφανος Λέκου ή Λέκκου (1813-1890): Κλεισουριώτης τραπεζίτης στην Κωνσταντι-

νούπολη, γιος του Κλεισουριώτη Τσιότσιου (Γεωργίου) Λέκκου, μεγαλεμπόρου στη 

Βιέννη, στην εμπορική συντροφία του οποίου είχε δραστηριοποιηθεί και ο Στέφανος το 

1838 (βλ. Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη, Αθήνα 2011, σ. 404· Ν. Σιώκης, Η 

πνευματική κίνηση και ζωή στη Δυτική Μακεδονία: η Κλεισούρα κατά τον 19ο αιώνα επί 

τη βάσει ανέκδοτων εκκλησιαστικών κωδίκων, εγγράφων και λοιπών πηγών, σ. 70, διδα-

κτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2010). Επίσης ήταν συνιδρυτής και χρηματοδό-

της της «Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος» και οικονομικός σύμβουλος 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου (βλ. Π. Τσουμής, «Προσωπικότητες της Μακεδονίας. 

Πέτρος Γ. Λέκκος», Ελιμειακά 45, 2000, 126-135). Ήταν συνιδρυτής και κηδεμόνας 

του Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου Κωνσταντινούπολης, το οποίο ιδρύθηκε τον Ια-

νουάριο του 1862, με κύριο σκοπό τη διάδοση των γραμμάτων στους ορθόδοξους 

λαούς του οθωμανικού κράτους, και μάλιστα στο γυναικείο φύλλο, άνευ διακρίσεως 

και καταγωγής ή γλώσσας και μόρφωσης (εφημ. Κπολης Ανατολικός Αστήρ, φ. 

28.2.1862). Υπήρξε, τέλος, και αντιπρόσωπος της Καστοριάς στην «Εθνοσυνέλευση» 

του Πατριαρχείου (Ανατολικός Αστήρ, φ. 2.7.1873). Το όνομά του απαντά συχνά στους 

κώδικες με τους δωρητές των σχολείων της Κλεισούρας (Σιώκης, ό.π., σ. 107). Πέθανε 

το 1890 και ετάφη στο νεκροταφείο του Σισλί. 

34. Από τον γάλλο πρόξενο Bughas, που έκανε περιοδία στο Μοναστήρι το 1855, αναφέρε-

ται ιερέας παπα-Στόικος, δεξί χέρι του μητροπ. Πελαγονίας, ο οποίος ασκούσε μεγάλη 

επιρροή επάνω του και είχε επαφές με τις τοπικές τουρκικές αρχές· Κ. Βακαλόπουλος, 

«Ιστορική εξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της Βορειοδυτικής Μείζονος Μακεδονίας 

κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μακεδονικά 22 (1982) 23. 

35. Ταπκίνης/τσαχπίνης/çapkin: άτακτος, αλήτης, αγυιόπαις, ακόλαστος, μοχθηρός και κατά 

κυριολεξία βραδυπόρος· Κ. Κουκίδης, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ 

της Τουρκικής, Αθήνα 1960 [ανάτυπο  από τους τ. 24-25 του Αρχείου του Θρακικού λα-

ογραφικού και γλωσσικού θησαυρού]. – Νιζάμης: τούρκος στρατιώτης του τακτικού 

στρατού. 
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του καί Σιαχήμπεγη
36

 ἔλαβαν τάχα τό νοφοῦζι
37

 καί ἐτράβηξαν κουρᾶν καί ἔπεσαν δύο 

παιδιά φευγάτα εἰς Αἴγυπτον καί θά στείλουν νά τά πάρουν. οἱ πρόκριτοι ὅμως κατα-

φέρθησαν κατά τοῦ Ἀρχιερέως των καί τοῦ ἔῤῥιψαν τά πράγματα ἔξω ἀπό τήν Μη-

τρόπολιν ( ἀλλ’ ὅλα τά μή) τό διάμεσον εἶναι φήμις. βέβαιον δέν γνωρίζομέν τι. 

…………………………………………………………………………………………………… 

ὁ Δεσπότης μας ἔπεσεν ἀπό τό ἀλογόν του καί ἐκτύπησε δεινῶς, ὥστε βασταζόμενος 

κινεῖται, κατ’ αὐτάς δέ ἔρχεται εἰς τήν Μητρόπολίν του. ταῦτα μᾶς βεβαιοῖ ὁ Θωμᾶς 

πατζιανάκης μου, τόν ὁποῖον ἐστείλαμεν προχθές νά τοῦ ὁμιλήσῃ  ς ἐκ μέρους ὅλης 

τῆς κοινότητός μας, ὅτι ἄν τοῦ ἔλθῃ πατριαρχική ἐπιστολή,  ς ἔμαθα πληροφορημέ-

νος ἀπό φίλον… ὅτι ἤ τοῦ ἦλθεν ἤ θέλει τοῦ ἔλθῃ, μή τύχει καί πράξει τι, ἤ ὑποσχεθῇ 

ἤ προτρέψῃ τινα, διότι ὕστερον μετανοεῖ. μανθάνομεν θετικώτατα ὅτι οἱ τρεῖς 

Ἀρχιερεῖς Καστορίας, Σισανίου καί Κορυτσᾶς ἐπαπειλοῦνται νά χάσουν τάς ἐπαρχίας 

των ἄν δέν πείσουν τούς χριστιανούς των. μεθαύριον θετικώτερα. 

αὐτός δέ μένω μ’ ὅλην τήν ἀδελφικήν εἰλικρίνειαν 

 

Ὅλως ἰδικός σας Δ. Ἀργυριάδης 

 

 

Β΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ22168) 

Ἀξιότιμε φίλε και Ἰσάδελφέ μοι Κύριε Κωνστ: Δ: Τακιατζῆ 

Τήν 10: 8/βρίου ἐκ Σιατίστης  

....................................................................................................................................... 

                                                 
36. Ο Σ(ι)αχίν μπέης καταγόταν από παλιά δυναστική οικογένεια (Παν. Τσολάκης, Η αρχι-

τεκτονική της παλιάς Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 172), που κατά την εισβολή των 

Αλβανών ήρθε στην Καστοριά, ενώ αργότερα προσχώρησε στο Ισλάμ. Πατέρας του 

ήταν ο Μεχμέτ μπέης, που είχε διατελέσει τοπάρχης της Καστοριάς τα χρόνια του Αλή 

πασά. Ο Σαχίν μπέης έφερε το προσωνύμιο Κοστούρης, από την αλβανική ονομασία 

Κόστουρ της Καστοριάς Το 1828 εκλέχτηκε τοπάρχης Καστοριάς και στη συνέχεια ως 

καϊμακάμης Καστοριάς ήταν ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας όλης της περιοχής, είχε δε 

οικονομικές συναλλαγές με κατοίκους της περιοχής της Σιάτιστας (το όνομά του το συ-

ναντούμε πολύ συχνά σε έγγραφα του Αρχείου Ζουπάν-Μωραΐτη), Βογατσικού, Λεχό-

βου, Βλάστης και Κλεισούρας. Ο Σαχίν μπέης είχε τεράστια περιουσία, μεγάλη επιρροή 

στους Τούρκους, καταπίεζε τους χριστιανούς και επιβαλλόταν ακόμα και στην τουρκι-

κή διοίκηση. Το 1852 η έδρα του καϊμακάμη μεταφέρθηκε από την Καστοριά στην Κο-

ρυτσά, όπου μετακόμισε και ο Σιαχίν μπέης. Πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες από ε-

πιστολή του Δ. Αργυριάδη προς τον Κ. Δ. Τακιατζή (Λ22176), τον Ιανουάριο του 1853 

από «πυρετό ολέθριο». 

37. Nüfus: ψυχές, άτομα, πληθυσμός· nüfuz: επιρροή, ισχύς, εκτιμώμενος και εισακουόμε-

νος άνθρωπος· nüfuzlu: ο έχων ισχύ, κύρος. 
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Τά παρ’ ἡμῶν νέα δέν περιέχουν περίεργόν τι, μήτε ἀντάξιον: εἶναι δέ  ς σᾶς προέ-

γραφον: οἱ κεκλεισμένοι εἰς Κορυτσᾶν Σιαχήμπεγης, Δεσπότης, Αιδ. Στόητζιος χωρίς 

τινος ἄλλου παρά ἐρήμην ἔῤῥιψαν τάχα κουρᾶν καί ἔπεσαν εἰς Κορυτσᾶν 2: νέοι λεί-

ποντας εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ’ ἐδῶ ἐφάνη κίνημα βίαιον, μήτε θέλει φανῇ,  ς εἰκάζομεν. 

εἶναι δέ ἴσως διά νά φοβίσουν, δικαιολογηθοῦν ἤ ὁ διάβολός τους ἠξεύρει. εἰς ἡμᾶς 

ὅμως ἐντύπωσιν δέν ἔκαμεν ἐπειδή γνωρίζομε ὅτι ζητεῖται εὐχαρίστησις καί [ὅσα] δέν 

ἐπιφέρεται ἄν ῥίπτουν καί ἄν κληροῦνται ξένα παιδία ὅλη μέρα, ἐκτός ὅταν τά δώσουν 

καί τά πάρουν. ἀλλά τοῦτο τό ἔκαμναν καί ἀπό πρῶτον 

....................................................................................................................................... 

Ὁ Ἀρχιερεύς μας κατ’ αὐτάς ἔρχεται. πολλά λέγουν καί κατ’ αὐτοῦ καί ὅτι εἶναι 

συνασπισμένος μετά τοῦ Καστορίας ὅμως προσπαθεῖ νά ῥίψῃ εἰς τούς δύο αὐτούς 

συναδέλφους του τό σφᾶλμα, ἀλλά μετά τήν ἔλευσίν του σᾶς γράφω θετικώτερα ἐν 

τοιούτω μή πιστεύῃτε τά διαδιδόμενα.  

ὅλως ἰδικός σας  

Δ:Αργυριάδης 

 

Από μια άλλη επιστολή όμως του ίδιου αρχείου, την οποία απέστειλε στις 9 

Οκτωβρίου 1853 ο Αργυριάδης προς τον Κ. Δ. Τακιατζή, φαίνεται ότι και 

στην Καστοριά παρατηρήθηκαν στρατολογήσεις και απελευθερώσεις νεο-

συλλέκτων το 1852, καθώς ο Δ. Αργυριάδης γράφει (ΔΒΚ/Λ22180): 

 

Ἀξιότιμε φίλε μου Κύριε Κωνστ:Δ:Τακιατζῆ 

Τήν 9: 8/βρίου ἐκ Σιατίστης 

 

τῷ Κυρίῳ Χαρισίῳ
38

 προσφέροντες τούς ἀσπασμούς μου εἴπατε τήν ἄκραν περιέρ-

γειάν μου ἥν ἔχω διά νά μάθω τά ἐκ Καστορίας, ἄν τῷ ἔγεινεν ἡ πρόσκλησις. τῷ δέ 

Κυρίῳ Φαρμακίδῃ,
39

 ὅτι φροντίζω καί εἰς Κλεισούραν οἵαν ἔγραψα, ἀλλ’ ἐκεῖ εἰσέτι 

διαμένει  ς ὑποδιδάσκαλος νέος τις συμπολίτης των, ὅνπερ ἤρπασαν πέρυσι  ς νεο-

                                                 
38. Εννοεί τον Χαρίσιο Χατζηλάρη ή Χατζηλαρίδη, τον οποίο συναντούμε ως αλληλοδιδά-

κτη στη Βλάστη από το 1855 ώς το 1859· Μιχ. Καλινδέρης, Ο βίος της κοινότητας της 

Βλάστης επί τουρκοκρατίας: εις το πλαίσιον του δυτικομακεδονικού περιβάλλοντος, [Ε-

ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 108. 

39. Δάσκαλο Φαρμακίδη που να δίδαξε στην Κλεισούρα την περίοδο εκείνη δεν εντοπίσα-

με, ούτε εντοπίσαμε αναφορές σε δάσκαλο Φαρμακίδη στην Κοζάνη στα μέσα του 

19ου αιώνα. Πολύ αργότερα εντοπίζουμε τον Ιωάννη Κ. Φαρμακίδη, Ελληνοδιδάσκαλο 

Β΄, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1864· βλ. ηλεκτρ. Ιστότοπο Πανδέκτης, Οι λει-

τουργοί της Εκπ/σης, 19ος αι. [http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/10442/129216]. 
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σύλλεκτον καί ἠλευθέρωσαν.
40

 Ὁπόταν δέ ἀποστείλωσιν αὐτόν ἤ ἐδῶ ἤ εἰς Ἑλλάδα 

διά νά διδαχθῇ τήν ἀλληλοδιδακτικήν ὁ μόνος, ὅστις ἀναπληρώσει αὐτόν ἔσται ὁ 

Φαρμακίδης, μ’ ὅλον ὅτι ἐλπίζω ταχύτερον νά τῷ παῤῥησιασθῇ ἄλλη τύχη. 

                                                 
40. Πιθανόν να πρόκειται για τον Μιχ. Δ. Γιάννη, καθώς από το 1850 ώς το 1857 στην 

Κλεισούρα δίδασκαν ο Σιατιστινός Αναστάσιος Βήκας και ο αλληλοδιδάκτης Μιχαήλ 

Δ. Γιάννη. 
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Εικ. 1. Α΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21933. 
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. 

 

Εικ. 2. Β΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21937. 
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Εικ. 3. Γ΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21935. 
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Εικ. 4. Επιστολή Ράλλη Αλβανού, ΔΒΚ/ Λ22073. 
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Εικ. 5. Α΄ Επιστολή Δ. Αργυριάδη, ΔΒΚ/Λ22159. 
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Εικ. 6. Β΄ Επιστολή Δ. Αργυριάδη, ΔΒΚ/Λ22168. 


