Ο κυρ Τασιούλας Γεωργίου
Ο κυρ Τασιούλας γεννήθηκε στη Σιάτιστα και εφοίτησε στην εκεί
Ελληνική Σχολή. Η κατοικία του ήτο ολίγα βήματα παρέκεια από την
πλατεία των Τριών Πηγαδιών, ένα από τα αρχοντόσπιτα. Σ’ αυτό [έκανε
κατάλυμα] ο Αλή πασιάς, όταν έρχονταν στη Σιάτιστα….<Για τον
Τασιούλα ο Φ.Ζ. σε άλλο χειρόγραφο κείμενό του, των νεανικών χρόνων
του, γράφει: «Ούτος επί Αλή πασά έδρασεν ενταύθα ως εισπράκτορας
φόρων.…». Στο Λεύκωμα Σιατιστέων Μνήμη, σελ. Γ 68 η Β. Σωσσίδου
αναφέρει τον Τασιούλα ως «πρώτο γραμματέα του Αλή πασά»>
Ο κυρ Τασιούλας, άμα κηρύχτηκε η Ελληνική Επανάσταση, άφησε
όλα τα καλά που είχε, πλούτη και τιμές και οικογένεια και αναπαύσεις,
και έτρεξε να αγωνιστεί με τους άλλους Έλληνες, γιατί αυτός ήταν σε
θέση να εκτιμήσει καλύτερα από κάθε άλλον τους απελευθερωτικούς
αγώνες των αδελφών του, επειδή υπηρετούσε κοντά στο ανθρωπόμορφο
τέρας, τον Αλή πασιά, και είχε γνωρίσει τα παθήματα των υποδούλων
αδελφών του.
Περισσότερες πληροφορίες δεν κατόρθωσα να αρυσθώ, νομίζω
όμως ότι αρκετά θα μας γνωρίσουν τον άνδρα τα κατωτέρω
πιστοποιητικά αυτού από μέρος των καπεταναίων, …. διότι αυτά
αποστομίζουν (αποστομώνουν) εκείνους που διισχυρίζονται ότι τον
αγώνα είχαν ενεργήσει οι μεγάλοι έμποροι αποβλέποντας σε οικονομικές
ωφέλειες.
<έγγραφο> (1)
χαρτόσημο τάξεως
1 δραχμής
Πιστοποιητικόν
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο κ.
Αναστάσιος Γεωργίου Σιατιστέας από Σιάτιστα της Μακεδονίας γνωστός
τοις πάσι, ως εκ της διακεκριμένης θέσεως, ην κατείχε παρά τω διαβοήτω
Αλή πασιά, άμα εξερράγη η κατά του τυράννου Ελληνική Επανάστασις
κατά τας αρχάς αυτής περί τα 1821 καταφρονήσας και εγκαταλείψας
δόξαν, πλούτη, κατάστασιν σημαντικήν και το τρομερώτερον άπασαν την
οικογένειάν του εις τας χείρας και την διάκρισιν των Οθωμανών ηνώθη
μετά των λοιπών Ελλήνων, ανδρείως μαχομένων υπέρ πίστεως και
πατρίδος και έλαβε μέρος εις τον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος ιερόν
αγώνα, ευρεθείς ως Μπουλοξής <διοικητής άτακτου, μικρού
στρατιωτικού σώματος.> εις πολλάς μάχας και πολιορκίας, καθώς εις την
κατά του Σκόντρα τεράστιον μάχην συμβάσαν εις Πέτρα-Κούτζεια, εις την

τρομεράν πολιορκίαν του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς, τας οποίας
παραλείπομεν χάριν συντομίας, διατελέσας υπό τας οδηγίας του
αειμνήστου Καραϊσκάκη, Νικ. Στουρνάρη, Κώστα Μπότζιαρη και άλλων
διαφόρων οπλαρχηγών, αγωνισθείς ανδρείως κατά των τυράννων και
συμπεριφερόμενος με την ανήκουσαν ευπείθειαν και πειθαρχίαν προς τους
ανωτέρους του.
Αι στρατιωτικές εκδουλεύσεις του ρηθέντος Αναστασίου Σιατιστέως
καθώς και αι χρηματικές θυσίες, τας οποίας ένθους και αυθορμήτως
επρόσφερεν ολοκαύτωμα εις τον υπέρ απελευθερώσεως της πατρίδος ιερόν
βωμόν, είναι σημαντικές και πασιφανέστατες.
Βλέποντες δε ότι ουδεμίαν αμοιβήν και περίθαλψιν έτυχε παρά της
πατρίδος και θεωρούντες αυτόν πάντη ηδικημένον και παρημελημένον,
δίδομεν το παρόν πιστοποιητικόν εις χείρας του, όπως του χρησιμεύση
όπου ανήκει προς απόλαυσιν των στρατιωτικών δικαιωμάτων και θυσιών
του και υποφαινόμεθα.
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Στην πίσω σελίδα του εγγράφου:
Επικυροί το γνήσιον των όπισθεν δώδεκα υπογραφών.
Αθήναι
τη 5 Ιουνίου 1848
Ο Δήμαρχος Αθηνών
Σφραγίδα.
Σπ. Μπενιζέλος
……………..
Ο κυρ Τασιούλας και στην ιδιαίτερή του πατρίδα Σιάτιστα πολλές
υπηρεσίες πρόσφερεν. Επανειλημμένα χρημάτισεν έφορος των σχολείων
και, επειδή τα οικονομικά αυτών δεν βρίσκονταν σε ευχάριστη θέση και
το διδάσκον προσωπικόν υπόφερε, γιατί δεν πληρώνονταν τακτικά τους
μισθούς του, ο κυρ Τασιούλας τους πλήρωνε μέρος από το ιδιαίτερό του
ταμείο. Αυτός, χάρις στην εμπιστοσύνη που ο Αλής έτρεφε σ’ αυτόν (στο
πρόσωπό του), κατόρθωνεν η ιδιαίτερη πατρίδα του με ευκολία (να)
κατορθώνει (πετυχαίνει) ό,τι απαιτούσε την επέμβαση του Αλή. Αυτός
π.χ. κατόρθωσε να δώσει ο Αλής την άδεια να κατεδαφίσουν οι κάτοικοι
της Σιάτιστας τον μικρόν ναόν του Αγίου Δημητρίου και να ανεγείρουν
νέον με μεγαλυτέρας διαστάσεις, χωρίς να παρεμβάλει εμπόδια. …..
(Ζυγούρης Φίλιππος, Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης
και λαογραφικά αυτής, Σιάτιστα 2010, σελ.326).

