Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ BOYΛΓΑΡΙΝΗΣ 1878
ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

θεν καί όδεύοντα διά Κουκουράβαν, στές Μαυρομουέπανάστασις άνά τά δρη τής Θεσσαλίας εΐχεν έκραριές.
γή, καί από τά Άγραφα, τό Πήλιον καί από τήν Πα
Τούτο, δπερ έθεωρήθη πολύ δικαίως βάναυσον καί παρά
λιά Ελλάδα ήλθον οί έπανασταται, καί διήγειρον τούς κατών Τούρκων τών έλθόντων μετέπειτα μετά τήν μάχην τής
τοίκους, αναμένοντας πρό πολλοΰ (διότι ήτο γνωστόν ότιΚουκοράβας έκεϊ, έτρόμαξε τούς Βουλγαρινιώτας, ίσως δέ
ή Τουρκία ένικατο υπό των 'Ρώσων). Δέν γνωρίζω άν προνά συνετέλεσε καί εις τήν κατακρεούργησιν τών 10 μαρ
ηγήθησαν απόστολοι ταύτης άνά τά χωρία τής Θεσ
τύρων.
σαλίας, ήτις έστέναζεν επί αιώνας, έμαθον όμως, ότι μό
Μόλις λοιπόν ήλθον οί έπανασταται, οϊτινες διεμοιράλις ήρχοντο οί έπανασταται, οί περισσότεροι έτρεχον
σθησαν εις οικίας προύχόντων, πολλοί συνετάχθη-σαν
νά ταχθώσιν εις τήν γαλάζια σημαία τής πατρίδος καί
μετ’ αυτών, έλαβον όπλα καί έτακτοποιοϋντο, ότε άφίχθη
όπλισθέντες, έπολέμησαν γενναίως καί έπεσαν ένδόξως
τις έκ Κουκοράβας καί άνήγγειλεν ότι έρχονται Τούρκοι
γιά τήν πίστιν καί πατρίδα, ατινα τόσον όλίγον ή παρούσα
έκεϊ, άλλά πολύ ολίγοι (ούχί αληθώς όμως, διότι ήσαν
γενεά σκέπτεται. Καί πόσοι άγνωστοι μάρτυρες ύπάρχουν
πολλοί.).
τής άποτυχούσης μέν έπαναστάσεως ταύτης, αλλά τής
Τότε ό Θ. Τσελεπίτσαρης εϊπεν: «Άν εΐνε ολίγοι, θά τούς
δωρησάσης τήν ελευθερίαν εις τήν Θεσσαλίαν μας, εν
πιάσωμε σκλάβους». Διέταξε δέ νά πηγαίνωσιν οί ντόπιοι
ή, ώς γνωστόν, έγένοντο αί σπουδαιότεροι μάχαι των λα
υπό τόν Γ. Γιαννάκην διά τής Μονής Καμπάνας καί ταμών, αί κρίνασαι τήν τύχην όλου τού κόσμου, καί ήτο
πουριασθοΰν άνωθεν τής Κουκουράβας πρός Α., αυτός δέ μέ
τό πεδίον τών μαχών τών έπιδραμόντων εις τήν Ελλάδα
τό σώμά του διά τής μόνης κατ’ ευθείαν όδοΰ έπί τών κλιμας.
τύων τού Μαυροβούνιού έξεκίνησεν, άφοϋ συνεβούλευσε
Καί δέν υπάρχει γωνία τις αύτής νά μή ήκουσε κλαγ
τούς πρώτους νά μή ντουφεκίσουν, άν δέν άκούσουν ντου
γήν όπλων, καί ίαχάς νικητών, άλλά καί οίμωγάς ήττηφέκια άπ’ τό δικό του σώμα.
μένων, καί ή έριβώλαξ Θεσσαλία εΐνε ποτισμένη με αίμα
Έφθασε δέ έξωθεν τής Κουκουράβας πρός ΝΑ, έγένετο ή
τόσων έθνών, πού δέν έγνώρισε, πιστεύω, άλλη χώρα! Καί
μάχη Κουκουράβας, ένικήθησαν οί δικοί μας ώς όλιγώτεροι
έπρεπε παρά τίνος Θεσσαλοϋ νά έρευνηθή έπισταμένως
καί ώς άνευ σχεδίου πολεμήσαντες καί ύπεχώρησαν εις
πολεμικώς, νά άναγραφώσι δηλ. αί γενόμεναι μάχαι, οί
Βουλγαρινήν πάλιν.
δράσαντες μεγάλοι καί μικροί καί νά καταρτισθή έν μαρΚαί οί μέν έπανασταται έξεκίνησαν διά Κεραμίδι. Έκ
τυρολόγιον, ΐνα είναι υπόδειγμα τοϊς μεταγενεστέροις,
δέ τών κατοίκων μερικοί έφυγον σύν γυναιξί καί τέκνοις
άλλά καί καύχημα τών Θεσσαλών. Άλλά θά εύρεθή τις;
άφέντες τά πάντα πρός Κεραμίδι, καί έκεϊθεν εις Ζαγοράν,
Περιγράφω τήν έξέγερσιν τής Βουλγαρινής καί δή τούς
οί άλλοι, οί περισσότεροι, έθεώρησαν καλόν νά μείνωσι
κρεουργηθέντας 10 μάρτυρας αυτής.
καί νά στείλωσιν έπιτροπήν εις Κουκουράβαν νά προσκυΤής Βουλγαρινής, κειμένης άνωθεν τού Άληφακλάρ
νήση τόν άρχηγόν τού στρατού Άμούσαγα.
(νϋν Καλαμακίου) δπερ κατωκεΐτο όπό Τούρκων (μεθ’ ών
Καί έξέλεξαν τούς: 1) Γρηγόριον Τζίκαν, 2) Δημήτριον
εϊχον πάντοτε διενέξεις οί Βουλγαρινιώταυ άλλοίμονον
Μακρήν, 3) Θεοδ. Μπαλταγιάννην, 4) Ίωάννην Κουρδούμάν διήρχεσο έπί όνου πρό τών Τούρκων πού κάθονταν
πην, 5) Νικόλαον Βασβανάν, 6) Αθανάσιον Ευσταθίου,
στάς γηραιάς πλατάνους, εύρισκομένας καί νϋν, μέ τά τσιμ
7) Γεώργιον Παπαθανασίου, 8) Ίωάννην Παπαγεωργίου.
πούκια των, καί δέν κατέβαινες νά εϊπης τό «πολλά τά έτη
Μετ’ αύτών έξεκίνησεν καί ό έκ Κουκουράβας Απόστολος
αγάδες μου»), μόλις έσάλπισε τό έγερτήριον σάλπισμα
Γαλάνης ράπτης, ευρισκόμενος έν Βουλγαρινή καί έπιθυάνά τήν Θεσσαλίαν, οί προύχοντες ήρχισαν τάς μυστικάς
μήσας νά ύπάγη στήν οίκογένειάν του.
συσκέψεις, χωρίς νά τολμήσωσί τι ώς στερούμενοι όπλων.
Τό θαυμαστόν εΐνε ότι έκ τών άποσταλέντων τινές, ώς ό
Ότε πρός χαράν των, άφίχθησαν έκ Καναλίων καί ΜακρυΓρηγ. Τζίκας καί Νικ. Βασβανάς, πρό ολίγου έπέστρεψαν
νίτσης κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου 1878 υπό τον Θ. Κολωνιάτην ή Τσιλιπίτσαρην έπανασταται, έν οίς ό ΠαπαΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑΣ: Πεδίον μαχών τοϋ 1878
κώστας ιατρός, Γαρέφης, Κατσούδας, Χαρίσης καί Τσέλιος φέροντες καί τινα πολεμοφόδια. Τήν ιδίαν ήμέραν
ήλθον έκ Κεραμιδιού υπό τόν Γ. Γιαννάκην 70 κεραμιδιώται, έξεγερθέντες πρωτύτερα.
Φαίνεται ότι εϊχον προειδοποιήσει τήν έλευσίν των,
διότι δλον τό χωρίον ήτο άνάστατον καί ζωηρόν τήν ήμέ
ραν έκείνην, καί, πρό τών τριών Τούρκων εύρισκομένων
ώς δεκατιστών έκεϊ καί ένός Γκέκα διαπορουμένων. . .
διήρχοντό τινες έπιδεικτικώς!
Καί ένόησαν, όταν περί τήν 10ην ώραν έφάνησαν έρχόμενοι οί έπανασταται καί. . .έτρεξαν νά φύγωσι, καί οί μέν
Τούρκοι έφυγον έξω τού χωρίου καί άνεχώρησαν διά τής
άνω όδοΰ διά Κουκουράβαν καί, έπειδή ήσαν ορατοί,
έπυροβολήθησαν παρά τών ήμετέρων άνεπιτυχώς, ό δέ
Γκέκας μή προφθάσας έκλείσθη εις τήν οικίαν τού Παπαγεωργίου, καί, άργότερα πεισθείς καί πιεσθείς παρεδόθη.
Τούτον, παρά τήν θέλησιν τών οπλαρχηγών καί τών σωφρονεστέρων Βουλγαρινιωτών, δυστυχώς έδολοφόνησαν
έξωθεν τού χωρίου άνωθεν τών Μύλων, άπολυθέντα δή
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έκ της μάχης τής Κουκουράβας, οί δέ άλλοι ύπεδέχθησαν
ένθουσιώντες τούς έπαναστάτας καί έφιλοξένησαν αύτούς
πλουσιοπαρόχως. Φαίνεται δτι δέν τό έλεπτολόγησαν.
Παραλαβόντες δέ καί ένα βλάχον ώς αγωγιάτην, ού τό
όνομα δέν ήδυνήθην νά μάθω, έξεκίνησαν διά Κουκουράβαν, καί έφθασαν πέντε λεπτά έξωθεν ταύτης δυστυχώς
(διότι διεδόθη τότε, ότι, αν είσήρχοντο έν Κουκουράβα καί
έγένετο γνωστή ή έλευσίς των εις δλον τόν στρατόν, δέν
θά έθανατώνοντο) όπου, ή πρωτοπορεία τοΰ έκκινήσαντος
στρατού τού Άμούσαγα, συνέλαβε, καί μαζί έπροχώρησαν διά Βουλγαρινήν.
Ήκολούθει τούτους μετά τού λοιπού στρατού ό Άμούσαγας μετά πολλών Τούρκων Άληφακλαριωτών, έν οίς
ό Έμίν ’Αγάς (δστις διέμεινεν έν τώ έλληνικώ χωρίς νά
πάθη τι!) καί ό φοβερός Ίμβριάμαγας, ιδιοκτήτης τού
Κιρμιλή, δστις άπέθανεν έδώ ήσυχώτατος!
Μόλις έφθασαν εις τό μέσον τοΰ δρόμου Κουκουράβας—
Βουλγαρινής, όπόθεν μία πάροδος, οδηγεί εις τήν Μονήν
Καμπάνας, γίνεται συμβούλιον τοΰ άρχηγοΰ μετά τών λοι
πών εντοπίων Τούρκων περί τής τύχης τών δέκα, καί, άπεφασίσθη, εκεί έντός τοΰ παρακειμένου ρεύματος έν μια
καί νϋν ύπαρχούση χαράδρα άποτόμω καί λογχμώδει νά
φονευθώσι, παρουσία τών αιμοχαρών Άληφακλαριωτών,
τοΰ Άμούσαγα άναχωρήσαντος διά Καμπάναν μετά τοΰ
στρατού, ϊνα φανή, ώς άγνοών.
Μέρος (λέγεται ώς 50 άνδρες) τοΰ στρατού τούτου κατεβίβασε τούς δυστυχείς δέκα έν τώ Γολγοθά, καί έκεΐ έκα
μαν κύκλον μέ τά ξίφη στά δπλα. Καί έκεϊ, έν τή φοβερά
ταύτη λόγχμη, πού δέν ήδύνατό τις έλεύθερος νά διασχίση,
ήρχισαν νά τούς σουβλίζουν ένα-ένα, πρό τών οφθαλμών
τών έπιζώντων θυμάτων, θρηνούντων όδυνηρώς (ώς μάς
διηγείτο ό Έμίν Αγάς, προσποιούμενος μετάνοιαν).
—Τζάνουμ κ’ εγώ δέ μπορούσα νά βαστάξου- έκλεισα τά
μάτια μ’ μέ τά χέρια μ’ νά μή γλέπου!
Καί τότε ό πάππος μου Ίω. Κουρδούμπης, φίλος τούτου
έζήτει, κλαίων, βοήθειαν:
—«Αμάν, Έμίν αγά, γλύτωσέ με- δέ λυπάσαι τά παιδιά μ’;»
—«Τί νά σί κάνω, μπέ γκιάν’, δέ μποροΰ» εϊπεν.
Ό δέ Νικ. Βασβανάς, καίτοι εύρίσκετο σέ τέτοια θέσι,
κυκλωμένος δηλ. πανταχόθεν, έτόλμησε καί έκαμε νά
φύγη, ώθήσας μερικούς εύρισκομένους πλησίον Τούρκους
καί άλλους κτυπήσας, άλλά έκερματίσθη αμέσως μέ τάς
μαχαίρας υπό τών άλλων προσδραμόντων λύκων !
Οί γόοι τών θυμάτων άντήχουν απαίσια στή φοβερά
εκείνη ρεματιά, άλλ’ εις μάτην. Βεβαίως τά θύματα, ήμιθανή είσέτι, άνελάμβανον οί παρακείμενοι νά τά τεμαχίσωσιν άνηλεώς! Κατόπιν συνέλεξαν έν βία τά τεμάχια τών

μαρτύρων έν τώ λάκκω καί έσκέπασαν προχείρως δΤ άμ
μου καί κλαδιών καί έφυγον, ί'να μή γνωσθή άμέσως ή
αιμοσταγής αδτη πράξίς των. Διότι εϊχεν άκουσθή δτι
περιήρχετο ό άνταποκριτής τών Καιρών τοΰ Λονδίνου,
ό αείμνηστος Όγλ, μετά τοΰ συνακολούθου του Ίω. Βογιατζή ή Έγγλεζογιάννη (κατόπιν Δημάρχου Κασθαναίας).
Αληθώς, τήν άλλην ήμέραν έφθασεν ό "Ογλ, έμαθε τό
άποτρόπαιον έγκλημα (πώς; δέν γνωρίζω) καί μετέβη έπί
τόπου, καί εΐδεν έμφοβος τά σεσωρευμένα τεμάχια τών
μαρτύρων, προκαλοΰντα τήν φρίκην καί, άνασκαλίσας
έλαβε τόσους δακτύλους τών χειρών τών σφαγιασθέντων,
δσοι ήσαν, έθεσεν έντός φακέλλου καί έκεϊθεν μετέβη εις
τήν Μονήν Καμπάνας, άπέχουσαν μίαν ώραν, προς συνά
τησιν τοΰ αιμοχαρούς άρχηγοΰ, δν εύρε καθήμενον δήθεν
απαθώς καί, διερμηνεύοντος τοΰ Έγγλεζογιάννη, μετά τούς
συνήθεις χαιρετισμούς διημείφθη ό έξής διάλογος:
— Τί γίνονται οί 10 Βουλγαρινιώται, Άγα, πού ήλθον νά
σάς προσκυνήσουν;
— Μπελμέμ κί. . . δέν ξέρω άπήντησεν ούτος.
— Πώς δέν ξέρεις; Αυτοί κίνησαν άπό τήν Βουλγαρινή
γιά Κουκουράβαν—καί έως τώρα δέν έφάνησάν που.
— Μπελμέμ, τζιάνουμ!
— Ναί; Δέν ξέρεις; (καί έβγαλεν άπό τήν τσέπην του τόν
φάκελλον μέ τούς δακτύλους- τόν άνοιξε). Αυτά τά δά
κτυλα τίνων είνε;
Έμεινεν άναυδος ό Άμούσαγας, προσεπάθησε νά δικαιολογηθή, καί δτι έν άγνοια του έγένετο τούτο, καί δτι τούς
δράστας θά τιμωρήση αύστηρώς.
— Αυτά τά δάκτυλα μέ τό αίμα έν φακέλλω θά στείλω στο
Λονδΐνον, ϊνα έννοήση ή Ευρώπη ποιον λαόν υποστηρί
ζει- καί έφυγεν έξωργισμένος διά τόν Βόλον, δπου, ώς γνω
στόν, έφονεύθη έν Μακρυνίτση, Έλεγον δτι έγραψε πύρι
νους άνταποκρίσεις πού προύκάλεσαν ύψίστην έντύπωσιν
στήν Εύρώπην.
Ενθυμούμαι, καίτοι μικρός, δτι μετά δύο ήμέρας, φεύγοντες έκ Κουκουράβας πανοικεί, διήλθομεν τής όδοΰ ταύ
της καί, κατ’ άπαίτησιν τής μητρός μου έπιθυμούσης νά
ιδη τόν πατέρα της Ίω. Κουρδούμπην, παρεμερίσαμεν
τής όδοΰ καί ήλθομεν άνωθεν τοΰ βωμοΰ, καί ειδομεν τών
σωρόν τών θυμάτων, καί έκλαύσαμεν έπί τινας στιγμάς,
καί έφύγομεν διότι έτρόμαξαν οί μεγάλοι πρό τοΰ φοβεροΰ
θεάματος!
Ό τόπος αυτός όνομάζεται είσέτι «σκοτωμένοι»,
έπί πολύν δέ χρόνον έλέγετο δτι οί διερχόμενοι νυκτός
έκεϊθεν ήκουον τάς οίμωγάς τών μαρτύρων κατά διαφό
ρους φωνάς, δσοι οί θανατωθέντες, προκαλούσας τόν τρό
μον, ώστε ήναγκάσθησαν νά μετατρέχωσι τόν δρόμον
πολύ άνωθεν.
Βεβαίως δέν έφώναζον, άλλ’ οί τότε, έχοντες νωπά τά
γεγονότα διά τής ψευδαισθήσεως, έφαντάζοντο πάνυ δι
καίως, δτι ήκουον τούς θρήνους ευκρινέστατα! Ό πατήρ
μου μάλιστα, δστις ήτο όπωσοΰν πολυμαθής (διδάσκα
λος τοΰ τότε καιροΰ) καί παρά τήν άνω έξήγησίν μου έπέμενε τότε, δτι τούς ήκουσεν όσάκις διήλθεν έκεϊθεν, καί
μάλιστα μίαν νύκτα, τόσον φόβον ήσθάνθη, ώστε έφθα
σεν έν Βουλγαρινή έν άφασία! Έξ ής μεθ’ ώρας καί μετά
περιθάλψεις τών έκεΐ συγγενών του άπηλλάγη, δτε διηγήθη αύτοΐς τό συμβάν έν ταραχή. Είχε δίκαιον; Σκεφθήτε.

ΚΑΡΑΛΗΜΠΕΎ· -ΓΚΙΑΣΤΑ: Επιχειρήσεις 1978

Έν Κεραμιδίω τή 10 Νοεμβρίου 1929
ό εγγονος
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΡΑΟΥΜΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοδιδάσκαλος έκ Κουκουράβας
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