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για την καλύτερη γνώση τής ταραγμένης δεκαετίας 1870-1880, οπού δυο κωμοπόλεις 
του τότε αλύτρωτου Ελληνισμού, το Δεμιρδέσι στην Προύσα και ή Προσοτσάνη 
στην Δράμα, έδιδαν τούς δικούς τους αγώνες. Ή ιστορία δικαίωσε μόνον την Προ
σοτσάνη.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Thede Kahl, Για την ταυτότητα των Βλάχων, έκδ. ΚΕΜΟ 2, έκδ. οίκος Βιβλιό- 
ραμα, Αθήνα 2009, σελ. 370.

Ό συγγραφέας είναι βαλκανιολόγος καθηγητής άνθρωπογεωγραφίας τού Πα
νεπιστημίου τού Münster κα'ι συγγραφεύς πολλών μελετών μέ θέματα άφορώντα τά 
Βαλκάνια. Το προκείμενο έργο για την ταυτότητα τών Βλάχων έκδόθηκε άπδ το 
Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Όμάδων (Αθήνα) καί έκ πρώτης όψεως προκαλει 
έντύπωση καί προβληματισμό γιατί ό κ. Τ. Kahl προτίμησε να έκδώσει το ένδιαφέ- 
ρον, κατά τα άλλα, αυτό το βιβλίο του στδ έν λόγφ Κέντρο. Οί βλαχόφωνοι "Ελλη
νες άσφαλώς καί δεν έχουν καμμία σχέση μέ μειονότητα, ούτε ποτέ έδέχθησαν να 
τούς επιβληθεί άπό άλλους αυτός ό προσδιορισμός. Ούτε, βεβαίως, καί τήν δέχονται. 
Άπό όσα γράφει στο βιβλίο του ό κ. Kahl δίδει τήν έντύπωση, τουλάχιστον στον 
ύπογραφόμενο, ότι ούτε ό ίδιος δέχεται νά άποτελοΰν οί βλάχόφωνοι Έλληνες μει
ονότητα. Μαχητή, έπί τού προκειμένου, ή άποψή του ότι οί βλαχόφωνοι Έλληνες 
έχουν ταυτισθεί για λόγους γεωγραφικούς καί πολιτισμικούς μέ τον υπόλοιπο 
Ελληνισμό, χωρίς νά προσδιορίζει τον χρόνο ταυτίσεώς τους. Τό πρόβλημα θά μπο
ρούσε νά τό λύσει ό κ. Kahl, άν άνέτρεχε στον Ιωάννη Λυδό, στά χρόνια τού ’Ιου
στινιανού, πού διεπίστωσε τήν λατινοφωνία πολλών Ελλήνων, ιδίως τών δημοσίων 
υπαλλήλων - καϊπερ Έλληνας έκ τον πλείονος όντας, τή τών Ιταλών φθέγγεσθαι 
φωνή καί μάλιστα τους δημοσιεύοντας (’Ιωάννης Λυδός, Περί αρχών τής '.Ρωμαίων 
πολιτείας, βιβλ. III, 68). Αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες, Ιδίως τής υπαίθρου, 
είχαν άπωλέσει τήν γλώσσα τους, καί μιλούσαν λατινικά ή ήσαν δίγλωσσοι. Καί φυ
σικά αυτοί οί Έλληνες, άπομονωμένοι ιδίως σέ ορεινούς όγκους, άπό όπου περ
νούσαν τά ρωμαϊκά στρατεύματα, δεν εξαφανίσθηκαν, άλλά συνέχισαν νά ζούν ως 
τις ήμέρες μας καί είναι οί βλαχόφωνοι (λατινόφωνοι) Έλληνες. Αυτό συνέβη, 
αιώνες αργότερα, στήν Μ. Ασία, μετά τήν οθωμανική κατάκτηση βυζαντινών πε
ριοχών, όπου Ρωμηοί, άπό τις ιστορικές συγκυρίες, άπέβαλαν τήν γλώσσα τους καί 
μιλούσαν τήν τουρκική ή ήσαν δίγλωσσοι. Είναι οί Καραμανλήδες -Καππαδόκες.

Ό αείμνηστος καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος έγραψε ότι στον έκλατι- 
νισμό καί στήν διαμόρφωση τών βλαχόφωνων Ελλήνων τών βορείων ελληνικών πε
ριοχών συνέβαλε καί ή κάθοδος λατινόγλωσσων πληθυσμών κατά τον 7ο μ.Χ. αί. 
μέ τις έπιδρομές Σλάβων άπό τις παραδουνάβιες χώρες καί οί επιμειξίες γηγενών μέ 
τούς ξένους λατινόφωνους, άλλά καί μέ μετακινήσεις άλλων λατινόφωνων Ελλήνων 
προς τις έν λόγω βόρειες ελληνικές περιοχές. Στά Acta τού Αγίου Δημητρίου σημει
ώνεται αυτή ή κάθοδος τών ξένων, άποφύγων κ ατά τό σχετικό κείμενο, άπό τά μέρη 
τής Πανονίας, τής Δακίας καί τής Δαρδανίας (Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία τοϋ 
Νέου Ελληνισμόν, τ. Α', Άρχες καί διαμόρφωσή του, Θεσσαλονίκη 1961, ο. 37). 
Αυτά άπό τον Νέστορα τής 'Ιστορίας τού Ν. Ελληνισμού.

Γιά τήν καταγωγή τών Βλάχων, έν γένει, ό κ. Kahle δέν πρόσεξε, έκτος άν σκο
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πίμως τον άποσιωπεΧ, τον Έλληνα Ιστορικό Κωνσταντίνο Κούμα (1777-1836), 
μάλλον Έλληνόβλαχο την καταγωγή, κοσμογυρισμένο κα'ι με πολύχρονη παρουσία 
στις ελληνικές κοινότητες τής Κεντρικής Ευρώπης, όπου πολλά μέλη της ήσαν Έλλη- 
νόβλαχοι, καί ό όποιος Κούμας έγραψε ότι ή λατινοφωνία τών Ελλήνων τής Μα
κεδονίας κα'ι τής Θεσσαλίας προήλθε άπό τήν πολύχρονη έπιμειξία τους με Ρωμαίους 
στρατιώτες, έπαρχους και άρχοντας, οπότε οί ’Έλληνες εμαθον την γλώτταν τών νι
κητών των καί πολλοί έχασαν την ίδικήν των... Οί δε κάτοικοι χωρίων καί κοιλά
δων άνέμειξαν τάς εγχωρίους γλώσσας των με την Ρωμαϊκήν, καί οϋτω κατεσκευα- 
σαν άνάμεικτόν τι παραμόρφωμα διαλέκτου, σωζόμενον ετι εις πολλά μέρη τής Μα
κεδονίας, Ηπείρου, Θετταλίας καί Ελλάδος (Κ. Κοΰμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων 
πράξεων, τ. 12, Βιέννη 1832, σσ. 520-521). Και ένας, σχεδόν σύγχρονός μας, ό ακα
δημαϊκός Άντ. Κεραμόπουλος, στο πολύτιμο έργο του Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, 
Άθήναι 1939, γράφει ότι οί Έλληνόβλαχοι είναι έκλατινισμένοι (γλωσσικώς), οί 
όποιοι μετά τήν υποταγή τής Μακεδονίας στις ρωμαϊκές λεγεώνες, το 168 μ. X. και 
καθ’ όλη τήν Ρωμαιοκρατία έπι έπτά αιώνες υπηρετώντας τούς Ρωμαίους ώς παν
δοχείς, έπισκευαστές αρμάτων κλπ., άλλα και ώς φρουροί τών ορεινών διαβάσεων 
στις περιοχές τους, έκλατινίσθηκαν γλωσσικώς. Ό γλωσσικός αυτός έκλατινισμός 
ένισχύθηκε και άπό επιμειξίες Ρωμαίων στρατιωτών και εντοπίων. Τοΰτ’ αυτό, ό 
γλωσσικός δηλ. έκλατινισμός, συνέβη και σε άλλους τόπους, όπου έπι αιώνες κυ
ριαρχούσαν οί ρωμαϊκές λεγεώνες. Και είναι αυτονόητος ό πλήρης γλωσσικός έκλα- 
τινισμδς τών παραδουνάβιων χωρών, όπου κατέφευγαν συχνά οί Έλληνόβλαχοι, ώς 
λατινόφωνοι, κατά τήν Τουρκοκρατία, άναζητώντας καλύτερη τύχη στις πλούσιες 
αυτές χώρες. Επομένως, ή μόνη σχέση τών Έλληνοβλάχων μέ τούς άλλογενεΧς λατι- 
νόφωνους αυτούς πληθυσμούς ήταν ή γλωσσική συγγένεια τους. Και αυτήν τήν συγ
γένεια παρεξήγησε ή προσεπάθησε, γιά λόγους πολιτικούς, νά έκμεταλλευθεΐ ή ρου
μανική προπαγάνδα κατά τά μέσα τού 19ου αί. μέ πρωτοβουλία τής λατινίζουσας, 
λεγομένης, σχολής τής Τρανσυλβανίας, πού μιλούσε γιά κοινή καταγωγή τών Έλλη
νοβλάχων μέ τούς λατινόφωνους τών παραδουνάβιων χωρών και περ'ι τής καθόδου 
πληθυσμών τών χωρών αυτών προς τις βόρειες έλληνικές περιοχές. Έτσι άρχισε ή 
ρομαντική ρουμανική προπαγάνδα προσεταιρισμοΰ τών Έλληνοβλάχων μέ τά. 
γνωστά θλιβερά, γι’ αυτήν, άποτελέσματα. Σημειωτέον ότι τήν ουτοπία αυτής τής 
προπαγάνδας παρατήρησαν σοφοί Ρουμάνοι ιστορικοί και γλωσσολόγοι άπό τήν 
στιγμή τής έμφανίσεώς της (I. Coteanu, Gusu Papacostä-Goga, Dumitru Lazarescu Le- 
canta κ.ά.). Ακόμη και τήν πληροφορία τού Κεκαυμένου, πού άνέδειξε ό B. P. Has- 
deu, άπέρριψαν σοφο'ι Ρουμάνοι Ιστορικοί (T. Papahagi, A. Sacerdoteanu, Silviu Dra- 
gomir) και στους καιρούς μας, οί καθηγητές Cicerone Poghirc και Petre Nâsturel. Τήν 
αύτοχθονία τών Έλληνοβλάχων ύπεστήριξαν και γνωστοί στήν βιβλιογραφία Ρου
μάνοι ιστορικοί ώς οί A. D. Xenopoi, V Parvan, Radu Vulpe, Al. Graur (βλ. περισσό
τερα στο περιεκτικό μελέτημα τού κ. Άχιλ. Γ. Λαζάρου, Συμβολή τής ρουμανικής 
έπιστήμης στην όρθή λύση τού ζητήματος τών Βλάχων Ελλάδος, Αθήνα 2007).

Φρονώ ότι ό κ. Τ. Kahl θά έπρεπε νά συζητήσει όχι μόνον έπι τών άπόψεων τού 
κ. Α. Λαζάρου, άριστου γνώστη και μελετητοΰ τής ιστορίας και τού πολιτισμού τών 
Έλληνοβλάχων, αλλά και τών Ρουμάνων Ιστορικών, γλωσσολόγων άρχαιολόγων 
πού έγραψαν κατά καιρούς γιά τό θέμα πού τον άπασχολεΐ. Ένας τόσο καλός έρευ- 
νητής, όπως άναμφιβόλως, είναι ό κ. Kahl, είναι άπορίας άξιον πώς δέν μνημονεύει 
βυζαντινούς ιστορικούς και χρονικογράφους πού δίδουν πειστικές πληροφορίες γιά 
τήν καταγωγή τών Έλληνοβλάχων (Πλούταρχος, Δίων ό Κάσσιος, Προκόπιος,
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Άννα Κομνηνή κ.ά.), άλλα καί την παλαιότερη καί νεώτερη έλληνική βιβλιογραφία, 
όπως, για παράδειγμα, τις μελέτες του Μιχ. Χρυσοχόου, Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι, 
Αθήνα 1909, του Τηλ. Κατσουγιάννη, Περί τών Βλάχων των έλληνικών χωρών, τ. 
Α', Συμβολή εις την ερευνάν περί τής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων, τ. Β', Έκ τοϋ 
βίου καί τής ιστορίας τών Κουτσοβλάχων έπί Τουρκοκρατίας, έκδ. Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1964, 1966, τού Κ. Νικολαίδη, Ετυμολογικόν Λε
ξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσστις, Αθήνα 1909, ο. κγ', οπού από τις 6.657 κατα- 
γραφόμενες λέξεις οί 3.460 είναι ελληνικής προελεύσεως, τού Ν. Μέρτζου, Άρμάνοι, 
Οί Βλάχοι, έκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 2001,του Άντ. Μ. Κολτσίδα, Οί Κουτσόβλαχοι, 
Εθνολογική καί λαογραφική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1976.

Καί μέ όλα τούτα τα ολίγα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλά άπδ τά 
γραφόμενα τού κ. Kahl. Δεν συμφωνούμε ότι ή γλωσσολογική συγγένεια σημαίνει 
καί κοινή άπώτερη καταγωγή τών λατινοφώνων (σ. 10), ότι κοινή άφετηρία είναι 
οί ορεινές περιοχές τής σημερινής νότιας Σερβίας (σ. 19), ότι οί έθνικοί άνταγωνισμοί 
πού δημιούργησαν το λεγόμενο «κουτσοβλαχικό» ήσαν κρίσιμοι γιά την έκφραση 
τής ταυτότητας τών Άρμάνων. Φαντάζομαι ότι εδώ ό κ. Kahl έννοεί ότι οί ανταγω
νισμοί αυτοί σφυρηλάτησαν την έλληνική συνείδηση τών βλαχοφώνων Ελλήνων 
πού μόνοι τους άντέδρασαν στην πίεση τής ξένης προπαγάνδας χωρίς την βοήθεια 
τού άδυνάμου, τότε, νεοελληνικού κράτους' καί σέ περίοδο, άκόμη Όθωμανοκρα- 
τίας, στήν Μακεδονία, την Θεσσαλία, την "Ηπειρο, όπου έστιασε την δυναμική της 
ή ρουμανική προπαγάνδα. Καί ασφαλώς γνωρίζει καλώς ό κ. Kahl υπό ποιες 
συνθήκες ή 'Υψηλή Πύλη «αναγνώρισε» ώς ξεχωριστό μιλλέτ τούς Βλάχους το 1905 
καί κυρίως την αυθόρμητη άντίδραση τών βλαχοφώνων Ελλήνων. Καί δέν ήσαν 
ούτε ή Αθήνα ούτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο πού οργάνωσε αυτή την άντί
δραση. Καί ούτε οί παράγοντες αυτοί, ούτε το κύρος τής έλληνικής παιδείας οδήγη
σαν τούς βλαχόφωνους "Ελληνες στήν «έκφραση έλληνικών τύπων αύτοπροσδιορι- 
σμού», (πρβλ. καί σ. 25) γιά τον άπλό λόγο ότι γιά τούς πληθυσμούς αυτούς τής Μα
κεδονίας, τής Θεσσαλίας, τής Ηπείρου ήταν θέμα έκφράσεως συλλογικής συνειδή- 
σεως. Όσο γιά τον διαχωρισμό τών βλαχοφώνων Ελλήνων σέ ρουμανίζοντες καί 
γραικομάνους, γιά τον όποιο γράφει ό κ. Kahl (σ. 22), θά γνωρίζει ότι ή πρώτη κα
τηγορία, τών ρουμανιζόντων, αριθμούσε άσήμαντο άριθμά οπαδών πού πέρασε 
στήν ρουμανική προπαγάνδα είτε άπδ άγνοια είτε άπδ τήν ελπίδα προσωπικών 
συμφερόντων. Τδ αύτδ Ισχύει, γιά τήν πρώτη αυτήν κατηγορία, μέ τις δραστηριό
τητες πού άναπτύσσουν μέ μηδαμινά άποτελέσματα κύκλοι τής άρμανικής δια- 
σποράς μετά τήν λήξη τού Β' Μεγάλου Πολέμου, όπως όρθώς γράφει ό κ. Kahl (σ. 
25) ότι δέν είναι χρήσιμο νά μιλούμε γιά εθνική κίνηση Άρμάνων στις άρχές τού 
19ου αί. παρά γιά αυτόνομη έκφραση ορισμένων άρμανικών κύκλων. Καί άδικεί 
άνιστορήτως ό κ. Kahl τούς βλαχόφωνους "Ελληνες όταν γράφει (σ. 23) ότι Έλληνες 
συγγραφείς τής εποχής μας «διατυμπανίζουν μία δήθεν παμπάλαια έλληνική συνεί
δηση μεταξύ τών Αρμάνων» καί έννοεί τον ευπατρίδη Έλληνα πολιτικό, βλαχό- 
φωνο Έλληνα τού Μετσόβου, Ευάγγελο Άβέρωφ-Τοσίτσα. Έπιλεκτικώς καί έδώ 
δέν συζητεΐ τά γραφόμενα τού Άβέρωφ στο βιβλίο του γιά τδ Κουτσοβλαχικό Ζή- 
τψια (Τρίκαλα 1992) γιά τούς συμπατριώτές του καί τήν έλληνική συνείδησή τους. 
Άπδ ένα σοβαρό ερευνητή, όπως είναι ό κ. Kahl, θά περίμενε κανείς νά άξιοποιήσει 
τδ βιβλίο τού Άβέρωφ ή τουλάχιστον, νά τδ σχολιάσει άποφεύγοντας τδ «διατυμ
πανίζουν» καί τήν δήθεν παμπάλαια έλληνική συνείδηση τών Άρμάνων -έννοεΐται 
τών βλαχοφώνων Ελλήνων. Καί νομίζουμε ότι είναι υποτιμητικό νά γράφεται γιά



Thede Kahl, Για την ταυτότητα τών Βλάχων 277

τους βλαχόφωνους 'Έλληνες ότι ήσαν γεννημένοι να αφομοιώνονται καί χάρη σ’ 
αυτήν την Ιδιότητά τους να άποκτήσουν οικονομική εύρωστία και πολιτική επιρροή 
στις χώρες που έγκαταστάθησαν (ο. 24)! Θά γνωρίζει, οπωσδήποτε, ό κ. Kahl, ώς κεν- 
τροευρωπαϊος, ότι οί βλαχόφωνοι 'Έλληνες έπεβλήθησαν και πρόκοψαν στις χώρες 
που έγκατεστάθησαν, απολάμβαναν σεβασμού και έκτιμήσεως, γι’ αυτό κα'ι ό χαρα
κτηρισμός τών ξένων ότι είναι «θεοσεβής ώς 'Έλλην», «άξιαγάπητος και λογικός ώς 
'Έλλην» καί εννοούσε 'Έλληνες καί βλαχόφωνους 'Έλληνες (Popovic, Ο Cincarìma, 
Beograd 1937, σ. 165 βλ. καί παρακάτω). Κάμνει λάθος ό κ. Kahl (σ. 26) ότι ό όρος 
'Έλλην, στις ξένες χώρες πού δραστηριοποιούνταν, συμπεριελάμβανε σλαβομακεδό- 
νες, Βουλγάρους, Αλβανούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τά καταστατικά 
τών κλειστών ελληνικών εμπορικών κομπανιών τού Brasov καί τού Sibili, πού μέλη 
τους ήσαν πολλοί βλαχόφωνοι 'Έλληνες, πού άπέκλειαν τούς μή 'Έλληνες άπό τούς 
κόλπους τους. Τά αυτά Ισχύει καί στις άλλες, πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες τών 
παραδουνάβιων ηγεμονιών (βλ. πρόχειρα Βικ. Κουρελάρου, Οι εκκλησίες τών Ελλη
νικών Κοινοτήτων τής Ρουμανίας τον Ι& ai, έκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008).

Καί είναι υπερβολή όταν ό κ. Kahl γράφει (σ. 26) ή δέχεται άκρίτως, άπόψεις 
άλλων, ότι Έλληνες λόγιοι, μεταξύ τών όποιων καί βλαχόφωνοι, ώς ό Κ. Κούμας ή 
ό Ν. Τζερτζούλης, «ύπέσκαπταν (sic) συνειδητά το κύρος τής αρμονικής καί ένθάρ- 
ρυναν τή χρήση τής έλληνικής ώς γλώσσας τής θρησκείας κλπ.». Φθάνει, άκόμη, νά 
γράψει ότι άκόμη καί στήν άρμανική Μοσχοπόλη Ιδρύθηκε, έπί τούτου, γιά τήν 
υπονόμευση τής άρματικής, ή Νέα Ακαδημία! Υπενθυμίζεται, ώστόσο, ή ελληνική 
συνείδηση τών Μοσχοπολιτών, όπως γιά παράδειγμα τού ’Ιωάννη Χαλκεία, επιφα
νούς Μοσχοπολίτη λογίου του τέλους τού Που αί. άρχών τού 18ου αί., πού προ- 
σερχόμενος γιά έγγραφή στο Παπικό Κολλέγιο τού Αγίου Αθανασίου τής Ρώμης, 
δηλώνει Έλλην.

Αυτά καί μόνο τά παράδειγμα έκφράσεως έλληνικής συνειδήσεως βλαχόφωνου 
Έλληνος άρκει νά άνατρέψει τά γραφόμενο άπό τον κ. Kahl ότι «μάταια θά άνα- 
ζητήσουμε κάποια έλληνική, ρουμανική ή άλλη ταυτότητα με εθνικούς όρους» (σ. 
23). Τά παραδείγματα μπορούν νά πολλαπλασιασθοΰν, όπως αυτά τού Μοσχοπο
λίτη Κωνσταντίνου ΧΈεωργίου Τζεχάνη τού Μακεδόνος, πού σέ βιβλίο του πού 
τύπωσε στήν Χάλλη το 1770 μέ τίτλο Έγχειρίδιον Αριθμητικόν γράφει ότι το 
έγραψε γιά τούς Έλληνες συμπατριώτές του καί άκόμη αυτά πού γράφει ό έκδοτης 
του ότι τυπογράφοι τής Χάλλης βλέπουν ότι, μέ τις ποικίλες έκδόσεις τους, βοηθούν 
τήν Ελλάδα πού ξύπνησε άπό εκείνον τον βαθνν ύπνον τής απαιδευσίας. Πληθω
ρική ήταν καί ή συμμετοχή τών Μοσχοπολιτών έμπορων στις ποικίλες έκδόσεις 
Ελλήνων συγγραφέων τών τεσσάρων, προ τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, δεκαε
τιών, (βλ. τήν μελέτη μου «Προσωπογραφικά Μοσχοπολιτών 18ος-19ος αί.» στον 
Τόμο Διεθνες Συμπόσιο, Μοσχοπόλις, έκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη).

Τά αυτά ’ισχύουν καί γιά τούς άδελφούς Δάρβαρη, άπό τήν Βλαχοκλεισούρα, 
καί τά έργα τους πού όρθώς γράφει ό κ. Kahl «σημάδεψαν τήν συγκρότηση τής 
έθνικής (έλληνικής προσθέτουμε έμείς) ταυτότητος τών Άρμάνων». Εννοείται, βε
βαίως, ότι αύτή ή συγκρότηση τής νεοελληνικής ταυτότητος έπήλθε μέ τήν ίδια 
μακρά διαδικασία πού συγκροτήθηκε συνειδητώς καί στούς λοιπούς ελληνικούς 
πληθυσμούς άπό τήν έπόμενη τής Άλώσεως, όπως προέβλεψε άμέσως μετά άπό 
αυτήν ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης.

Καί άφού ό Kahl γράφει γιά λογίους άρμανικής καταγωγής πού σπούδασαν σέ 
ιταλικά πανεπιστήμια (σ. 29), σημειώνουμε ότι οΰδείς έξ αυτών, καί είμαστε στον
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16ο κα'ι 17ο αί., έγραψε για άρμανική καταγωγή άλλα όλοι αυτοί σημείωναν την 
ελληνική, δπως π.χ. ό προαναφερθείς Ιωάννης Χαλκείας, ό ιδρυτής του Κωττουνείου 
Κολλεγίου στήν Πάδοβα, ’Ιωάννης Κωττούνιος (άν ήταν βεβαίως άρμανικής κατα
γωγής), που έγραφαν, όπως κα'ι άργότερα τον 18ο αί. οί ΜοσχοπολΤτες άρμάνοι, για 
τήν ελληνική καταγωγή τους. Το Ίδιο καί οί Μοσχοπολίτες ή Γιαννιώτες βλαχόφω- 
νοι έμποροι τής Βενετίας, μέλη τής Ελληνικής Αδελφότητος Βενετίας, που ήσαν δρα
στήρια μέλη τής εκεί nazione greca. Στα πολύτιμα, καί έκδοθέντα έγγραφα, των Κρα
τικών Αρχείων Βενετίας καί του Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βενετίας, ούδαμού υπάρ
χει αναφορά Ιδιαίτερης άρμανικής καταγωγής, παρά την κάποια προσπάθεια 
οίκειοποιήσεώς τους άπδ Ρουμάνους ιστορικούς (V Papahagi, κ.ά.).

Ό κ. Kahl (σ. 31) μάς υπενθυμίζει τήν πληθωρική ίδρυση ρουμανικών σχολείων 
σε έλληνοβλαχικές κοινότητες πού έξυπηρετοΰσαν τούς σκοπούς τής ρουμανικής 
προπαγάνδας καί μόνον, τά οποία οί βλαχόφωνοι 'Έλληνες άντιμετώπισαν με άδια- 
φορία καί περιφρόνηση, αφού ή προπαγάνδα σκοπούσε σε αναγνώριση ρουμανικής 
μειονότητος στήν Ελλάδα. Καί φυσικά άτόνησε, όπως όρθώς σημειώνει ό κ. Kahl 
(σ. 34). Καί όρθώς σημειώνει ό κ. Kahl ότι κατά τον Μακεδονικό Αγώνα υπήρξαν 
περιπτώσεις βλαχικών συμμοριών πού άγωνίσθηκαν στο πλευρό τών Βουλγάρων 
κομιτατζήδων' πρόκειται, άσφαλώς, γιά όλίγιστους αργυρώνητους με πρόδηλη 
άπουσία έθνικής ταυτότητος. Καί πάλιν όρθώς σημειώνει ό κ. Kahl (σ. 35 καί έξής) 
τήν παταγώδη αποτυχία τών Μαργαρίτη καί Αλκιβιάδη Διαμαντή πού κυριολε- 
κτικώς άποπέμφθησαν ώς προδότες άπδ τούς βλαχόφωνους Έλληνες. Ό κ. Kahl ση
μειώνει, ώσαύτως, ότι οί βλαχόφωνοι Έλληνες τείνουν νά υπερκεράσουν τον πα
τριωτισμό τών άλλων ελληνικών ομάδων (σ. 40) πού οπωσδήποτε δεν είναι ρητορι
κός, άλλά συνειδητός. Τον πατριωτισμό, άλλωστε, έξεδήλωσαν ήδη άπδ τά τέλη τού 
19ου αί. βλαχόφωνοι έθνικοί ευεργέτες.

Όσο γιά τούς ρουμανίζοντες βλαχόφωνους Έλληνες πού ζοΰν σήμερα στήν 
Ρουμανία, άπόγονοι παλαιών βλαχοφώνων Ελλήνων ρουμανιζόντων, τού τέλους 
τού 19ου αί. ώς τον Μεσοπόλεμο, αυτοί αύτονοήτως είναι συνδεδεμένοι μέ τούς Ρου
μάνους άλλά καίτοι έφυγαν άπδ τήν Ελλάδα ώς «Ρουμάνοι», σήμερα υποδηλώνο
νται ώς βλάχοι, όχι, όμως, Έλληνες. Δεν λείπουν, όμως, καί περιπτώσεις έκπροσώ- 
πων τους τής σύγχρονης γενιάς πού άποκηρύσσουν τήν ιδεολογία τών προγόνων 
τους καί εκφράζουν τήν έλληνική συνείδησή τους, όπως διεπίστωσε ό ύπογραφόμε- 
νος σε κατ’ ίδιαν μέ αυτούς συζητήσεις άπδ τήν δεκαετία τού ’70. Στήν ενότητα οί 
«Βλάχοι - Βλάχοι» ό κ. Kahl γράφει (σσ. 42-45) ότι, συνομιλώντας μέ Άρμάνους (τής 
περιοχής Κορυτσάς) τής Αλβανίας, διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός τους θεωρεί ότι 
είναι ξεχωριστός λαός. Άλλά το αντίθετο διεπίστωσε ό ΰπογραφόμενος ότι δηλαδή 
πολλοί έξ αυτών θεωρούν τούς έαυτούς τους Έλληνες. Δυστυχώς, μετά τήν πτώση 
τού κομμουνισμού στήν Αλβανία ρουμανικά εθνικιστικά σωματεία δραστηριοποι
ήθηκαν στήν περιοχή Κορυτσάς προσηλυτίζοντας νεαρούς βλαχόφωνους μέ χορή
γηση υποτροφιών γιά σπουδές στήν Ρουμανία. Ή άποτυχία τους στις βλαχόφωνες 
περιοχές τής Ελλάδος τον 19ο αί. καί στις άρχές τού 20ού αί. δέν τούς έγινε μάθημα. 
Καί όρθώς γράφει (σ. 48) ό κ. Kahl ότι οί βλαχόφωνοι 'Έλληνες στηρίζουν το ελλη
νικό κόμμα τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τήν παλαιά «'Ομόνοια»' είναι, ώς εκ 
τούτου, πασιφανές ότι σ’ αυτό τούς οδηγεί ή έλληνική συνείδησή τους. Γι’ αυτό, το 
2010, επανεξέλεξαν Πρόεδρο τού Κόμματος τον Έλληνόβλαχο Ντοΰλε. Καί φυσικά 
δέν λείπει ή έσχατη μειοψηφία, μετρούμενη στά δάκτυλα τής μιας παλάμης, άργυ- 
ρωνήτων Ελλήνων σέ ορισμένα μέρη τής ελληνικής επικράτειας πού υπαινίσσονται
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ξεχωριστή έθνική συνείδηση. Ό κ. Kahl διαπίστωσε άσφαλώς δτι αύτο'ι κινούνται 
άπό προσωπικά συμφέροντα και όχι άπδ συνειδητή επιλογή' άλλωστε, είναι γνω
στοί και δακτυλοδεικτοΰμενοι καί περιφρονημένοι άπό τους βλαχόφωνους 'Έλλη
νες. Για τήν άπόφαση άριθμ. 1333 τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης (1997, 1998) για τον 
χαρακτηρισμό τής άρμανικής ώς μειονοτικής γλώσσας, θα γνωρίζει ό κ. Kahl τί 
εννοούν στήν Ευρώπη μειονοτικές καί όλιγώτερον όμιλουμενες γλώσσες. Καί θά 
γνωρίζει ότι στήν δημοκρατική Ελλάδα οί βλαχόφωνοι Έλληνες χρησιμοποιούν 
ελεύθερα τήν γλώσσα τους, όπως οί Πόντιοι, οί Καραμανλήδες, οί Κύπριοι τήν ίδική 
τους διάλεκτο. Καί δεν πρόκειται για γλώσσες έθνικών μειονοτήτων.

Τις σσ. 49-50 ό κ. Kahl άφιερώνει στήν παρουσία των Άρμάνων στήν ΠΓΔΜ 
(FYROM) καί άπαριθμεΐ βλάχικες οργανώσεις καί σωματεία με φιλορουμανικό ή 
καθαρώς «άρμανικό» προσανατολισμό. Δεν πρόσεξε, οπωσδήποτε, ότι πολλά άπό 
τά σωματεία αυτά λειτουργούσαν καί επί καθεστώτος Τίτο στήν ενωμένη Γιουγκοσ
λαβία, καθώς ένίσχυαν τήν προπαγάνδα τοϋ Τίτο σέ βάρος τής Ελλάδος. Καί όρθώς 
σημειώνει (σ. 50) γιά τούς βλαχόφωνους Έλληνες τής Πελαγονίας πού παρέμειναν 
πιστοί στήν Ελληνική εθνική ιδέα, όπως έγραψε ό καθηγητής Κ. Α. Βαβοϋσκος, Ή 
συμβολή τον Ελληνισμόν τής Πελαγονίας εις τήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη 1956 καί πρόσφατα ή Σοφία Ήλιάδου-Τάχου, Το Κρούσοβο, πέρα 
άπό τήν ιστορία καί τη μνήμη ( 1845-1903), έκδ. Σταμοΰλη, Θεσσαλονίκη 2004. 
Μόνο πού δέν είναι άπομεινάρια, όπως γράφει, άλλά άρκετά μεγάλος άριθμός, πού 
έγκαταλείφθηκε, κυριολεκτικώς, στήν τύχη του άπό το ελληνικό κράτος μετά τήν 
συνθήκη τού Βουκουρεστίου το 1913. Αυτοί οί βλαχόφωνοι Έλληνες άνεθάρρησαν 
μετά τήν πτώση τού κομμουνισμού στήν Γιουγκοσλαβία το 1990-1991, άλλ’ έπνιξαν 
τήν έκφραση τής συνειδήσεώς τους άπό τήν εκεί κρατική τρομοκρατία καί τις πα
ράνομες διώξεις τών επιφανών Βλάχων. Καί είναι βέβαιο ότι ό κ. Kahl, καλός γνώ
στης τής περιοχής, θά έχει πληροφορηθεί γιά τήν λειτουργία ελληνικών σχολείων 
υπό τύπον φροντιστηρίων στήν Πελαγονία με δαπάνες τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Γιά τούς Άρμάνους τής Σερβίας θά γνωρίζει ό κ. Kahl τους έκσερβισμένους βλα
χόφωνους 'Έλληνες μεταξύ τών όποιων καί ô D. Popovic, ό συγγράψας το κλασσικό 
έργο Ο Cincarima 1937, καί τις περιπτώσεις, όσες βέβαια τοϋ ήσαν γνωστές, πού κα
ταγράφει ό άείμνηστος Γ. Μόδης, βλαχόφωνος Έλληνας πολιτικός άπό το Μονα
στήρι τής Πελαγονίας (Γ. Μόδης, Ό Μακεδονικός Άγων καί ή Νεώτερη Μακεδο
νική Ιστορία, Θεσσαλονίκη 22007, '1967, σσ. 56-63).

Όσο γιά τούς Αρμάνους στήν Ρουμανία καί στήν Διασπορά, άλλοι άπό 
αυτούς, ολιγάριθμοι οπωσδήποτε, είναι άπόγονοι παραπλανηθέντων βλαχοφώνων 
Ελλήνων πού έγκατεστάθησαν στις παραδουνάβιες χώρες άπό τά μέσα τοϋ 19ου αί. 
ώς τον Μεσοπόλεμο καί άναζητοΰν άκόμη τήν ταυτότητά τους. Ό κ. Kahl γράφει 
(σ. 54) έπί τοϋ προκειμένου, ότι διχογνωμοΰν: ξεχωριστό έθνος ή ομογενείς τών Ρου
μάνων; ή έχοντες συνείδηση άπώτερης έλληνικής καταγωγής προσθέτουμε έμεΐς. 
Στήν ενότητα 1.6. Quo vadis βλάχικη μειονότητα, ό κ. Kahl (σ. 58 κ.έξ.) όρθώς δια
πιστώνει τήν ελληνική ταυτότητα τών βλαχοφώνων Ελλήνων άκόμη καί τής νότιας 
Αλβανίας, τής Β. Ηπείρου δηλ. φθάνει μάλιστα νά γράψει γιά «φιλελληνική τάση» 
βλαχοφώνων της ΝΑ Ευρώπης - εννοεί, προφανώς, τήν κρυμμένη, γιά ευνόητους 
λόγους ελληνική ταυτότητα τών βλαχοφώνων Ελλήνων τής ΠΓΔΜ (FYROM). Καί 
είναι, ώσαύτως, ορθή ή διαπίστωσή του «ότι οί περισσότεροι Έλληνες βλάχοι καλ
λιεργούν τήν άποστροφή σέ ό,τι δέν προέρχεται άπό τήν Ελλάδα» (σ. 60). Είναι το 
ζήτημα συνειδήσεώς γιά το όποιο κάμναμε λόγο ολίγο παραπάνω.
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Ό κ. Kahl, γράφοντας για την Πρωτοπειρία τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη, Ένε- 
τία 1770, Ισχυρίζεται δτι στόχευε στην διάδοση τής ελληνικής γλώσσης υπονοώντας, 
προφανώς, τήν υπονόμευση τής λαλουμένης άρμανικής' παρακάτω, όμως, σημειώνει 
ότι το έργο αυτό έγράφη «επ’ ώφελείρ των Ελλήνων» (σσ. 75-76). Το ίδιο ισχύει καί 
για τήν Εισαγωγική Διδασκαλία τού Δανιήλ Μοσχοπολίτη, 1802, πού ήταν καί δά
σκαλος στήν Νέα Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως, πού σκοπούσε, όπως καί ό κ. Kahl 
δηλώνει (σ. 84), στήν διάδοση τής έλληνικής γλώσσης. Καί οπωσδήποτε είναι ορθό 
ότι τά έργα των Κων. Ούκούτα, 1797, Γ. Ρόζια, 1808 καί 1809, ό Κώδικας των 
άδελφών Δαιμωνίου, άρχές 19ου αί. καί ή Γραμματική τοΰ Μιχαήλ Μποΐατζή, 1813 
έγράφησαν μέ τούς συγγραφείς έχοντες συνείδηση τής άρμανικής καταγωγής τους. 
Άλλα νά μην λησμονείται ότι άρκετές δεκαετίες αργότερα Πόντιοι καί Καππαδόκες 
λόγιοι συνθέτουν γραμματικές, λεξικά κτλ. γιά τήν διάλεκτο καί τήν γλώσσα τους. 
Αυτό σημαίνει, κατά τήν άποψή μας, έκφραση άγάπης προς τήν Ιδιαίτερη γλώσσα 
τους καί όχι άπαραιτήτως έκφραση εθνικής συνειδήσεως καί ταυτότητος. Καί ίσως 
είναι αυθαίρετη ή διαπίστωση τοΰ κ. Kahl (σ. 102) ότι στήν Μοσχοπόλη δημιουργή- 
θηκαν οί προϋποθέσεις συγκροτήσεως κοινής γραπτής άρμανικής. Πόθεν τεκμαίρε- 
ται αύτό, άγνωστο.

Στήν τέταρτη ενότητα τοΰ βιβλίου του γιά τον Gustav Weigand (σσ. 129-147), 
ό κ. Kahl συζητεΐ περισσότερον με τά Προλεγόμενα πού έγραψε ό κ. Άχ. Λαζάρου 
σχολιάζοντας το βιβλίο Οί Άρωμοννοι (Die Aromunen, Λειψία 1895). Πρόκειται γιά 
τήν έλληνική έκδοση σε μετάφραση τοΰ ίδιου τοΰ κ. Kahl, έκδ. Κυριακίδη σέ συνερ
γασία μέ τον Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. των Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 2001. Δέν θά είσέλθω στήν συ
ζήτηση των δύο άνδρών, τών κ.κ. Άχ. Λαζάρου καί Th. Kahl, καλώντας τον άνα- 
γνώστη νά άντιπαραβάλει τις απόψεις τους. Θά σημειώσω, όμως, μέ τήν ευκαιρία, 
τήν σπουδαιότητα τοΰ βιβλίου τοΰ Άχ. Λαζάρου Ή Άρωμοννική καί αί μετά της 
έλληνικής σχέσεις αυτής. Βλάχοι. Ιστορική φιλολογική μελέτη, Αθήνα 1986 καί 
τήν έκδοσή του στήν γαλλική L’Aroumain et ses rapports avec le grec, Θεσσαλονίκη 
1986. Ό τίτλος καί μόνον τά λέει όλα, όπως καί το βιβλίο τοΰ καθηγ. Αντωνίου 
Μπουσμπούκη, Πρωτοαρχαιοελληνικες λέξεις κοινές στον °ίΌμηρο καί τα βλάχικα.

Στήν ενότητα Άρμάνοι τής Ελλάδας καί νεοελληνική ταυτότητα ό κ. Kahl φαί
νεται νά συμφωνεί μέ τήν πραγματικότητα ότι οί βλαχόφωνοι τής Ελλάδας έχουν 
τήν αύτοσυνειδησία τών Βλάχων ώς κομματιού τοΰ νεοελληνικού έθνους (σ. 152 καί 
153), άλλά παρακάτω θεωρεί ότι ή συνείδησή τους αυτή δέν προϋποθέτει καί έλλη
νική έθνοτική καταγωγή (σ. 153). Λησμονεί τήν πραγματικότητα: ότι ή μόνη διαφο
ροποίηση τών βλαχοφώνων Ελλήνων άπά το λοιπά τμήμα τοΰ Ελληνισμού είναι ό 
γλωσσικός έκλατινισμάς καί μόνον. Καί είναι άδικος, καί έξω άπά τά πράγματα 
οπωσδήποτε, όταν γράφει ότι σέ ορισμένα βλαχοχώρια τής Πίνδου, στήν περιοχή τής 
"Έδεσσας υπάρχει μία μικρή καί φθίνουσα άρμανική μειονότητα. Άλλωστε καί ό 
ίδιος ό κ. Kahl, ομολογεί παραπάνω ότι μόνον μεμονωμένα άτομα, δακτυλοδεικτού- 
μενα, έχουν, γιά τούς δικούς τους λόγους μία τέτοια, μηδαμινή κατά πάντα, τάση.

Θά πρόσεξε, άσφαλώς, τήν ύπερηφάνια τής Κλεισουριώτισσας κ. Μαρίας Κ. 
ότι είναι Βλάχα μά πάνω άπά δλα Έλληνίδα' σημειώνει, ώστόσο, τήν στενοχώρια της 
ότι ή θυγατέρα της θά πανδρευτεΐ Γραικό. Θά γνωρίζει, βεβαίως, ό κ. Kahl ότι αυτή 
ή νοοτροπία παρατηρεΐται καί σέ άλλους Έλληνες, ιδιαιτέρως τών παλαιοτέρων 
γενεών.

Καί παρακάτω (σσ. 154-158) ό κ. Kahl ομολογεί τήν προσήλωση τών βλαχοφώ
νων Ελλήνων στήν έλληνική ιδέα γά πλείστους λόγους θά προσθέταμε σύνδεσμε-
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νους έπίσης με την σύνολη ιστορία τής Ελλάδος. Δεν κρύβει όμως την όχλησή του 
γι’ αυτό και στην σ. 162 ελπίζει (!) ότι στο μέλλον θα ομιλούμε για έλληνόφωνους 
βλάχους άρνοΰμενος ό κ. Kahl να δεχθεί την άντίδραση του συνόλου βλαχόφωνου 
Ελληνισμού, μέσω τών συσσωματώσεων του, στην 'Οδηγία τού Συμβουλίου τής 
Ευρώπης τής 15 ’Ιουνίου 1999. Θα γνωρίζει ό κ. Kahl ότι τα βλάχικα είναι ντοπολα- 
λιά και ούδέποτε οί Βλάχοι δέχθηκαν, κα'ι ούτε κατανοούν γραπτά την προφορική 
γλώσσα τους.

Ώς άνθρωπογεωγράφος οφείλει να λαμβάνει υπόψη την έλληνική συνείδηση 
τών βλαχοφώνων Ελλήνων, τήν όποια, τελικώς όχι μόνον υποτιμά, άλλα κα'ι τήν 
κατηγορεί για τήν άμετακίνητη θέση τους στήν έλληνική εθνική Ιδέα. Κρίμα για 
έναν τόσον καλόν έπιστήμονα κα'ι άριστο γνώστη τής πραγματικότητος, τήν όποια 
πεισματικώς δεν θέλει να παραδεχθεί.

Για τα τραγούδια τών βλαχοφώνων Ελλήνων ό κ. Kahl διαπιστώνει ότι τα 
περισσότερα είναι γραμμένα στήν έλληνική και τα λιγότερα στήν βλάχικη. Και 
φαντάζομαι ότι κάνεις δεν άρνεϊται ότι στήν Ελλάδα δεν έπαυσαν νά τραγου
διούνται κα'ι στήν βλάχικη. Είναι, όμως, υπερβολικό νά γράφει ότι οί βλαχόφωνοι 
"Ελληνες άποφεύγουν νά τα τραγουδούν στήν διάλεκτό τους, φοβούμενοι μήπως 
χαρακτηρισθούν μειονοτικοί (σ. 178). Στήν Ελλάδα, θά τό γνωρίζει αυτό ό κ. Kahl, 
οί έλληνικές φυλές τραγουδούν έλεύθερα στο γλωσσικό τους ’ιδίωμα, π.χ. οί Πόντιοι, 
οί Καραμανλήδες, πλήν τών έλληνικών καί στήν τουρκική, άκόμη καί οί σλαβόφω
νοι "Ελληνες στήν ίδική τους διάλεκτο, ή οί πρόσφυγες άπό τήν Ανατ. Ρωμυλία καί 
στήν βουλγαρική. Καί όρθώς σημειώνει (σ. 188) ότι οί χοροί τών βλαχοφώνων Ελλή
νων είναι οί συνήθεις πού χορεύουν καί οί λοιποί "Ελληνες (στα τρία, συρτός, ζα- 
γορίσιος κτλ.) μέ τήν παρατήρησή του ότι οί πανελλαδικοί χοροί είναι λιγότερο δια
δεδομένοι στα χωριά τής Πίνδου. Πολύ φυσικό, άφοΰ κάθε περιοχή στήν Ελλάδα 
έχει τούς δικούς της τοπικούς χορούς. Θά πρόσεξε ό κ. Kahl, καί τό γράφει (σ. 189), 
ότι τά περισσότερα βλάχικα τραγούδια έχουν στίχους τροχαϊκούς όκτασύλλαβους' 
ας αναζητήσει αυτήν τήν μετρική μορφή στήν αρχαιοελληνική παράδοση. "Ηθη καί 
έθιμα τών βλαχοφώνων Ελλήνων παραπέμπουν κατευθείαν σε αρχαιοελληνικά. 
Πρόσεξε ό κ· Kahl ότι στήν Ελλάδα, όπως όρθώς γράφει (σ. 192), τό βλάχικο τρα
γούδι δεν έγινε λαϊκό τραγούδι καί έμεινε πάντοτε δημοτικό είδος μουσικής, καί 
ίσως ποτέ, «δεν θά διασκευασθεϊ γιά κάποιο σκυλάδικο βαλκανικό μπάρ», όπως 
μπορεί νά συμβεϊ μέ κάποιο ρουμανο-άρμανικό δημοτικό τραγούδι.

Γιά τόν έξισλαμισμό τού μογλενίτικου χωριού Νότια τής Αριδαίας ό κ. Kahl 
άφιερώνει ολόκληρη ένότητα (σσ. 195-225), καί κατά τήν άποψή μας, ή έρευνά του 
είναι επιτυχής καί στον βαθμό έκεινο πού ακολούθησε τούς εξισλαμισμένους κατοί
κους τής Νότιας στούς νέους τόπους έγκαταστάσεώς τους στήν άνατ. (τουρκική) 
Θράκη καί μέρη τής δυτ. Τουρκίας. Ό γράφων συνήντησε ορισμένους εξ αυτών σέ 
πόλεις καί χωριά τής Καππαδοκίας, υπερήλικες πλέον, όπως στο Προκόπι, στήν 
Τζαλέλα, στήν Σινασό κ.ά. Γιά τούς Άρμάνους τής Βουλγαρίας (σσ. 233-263) ό κ. 
Kahl γράφει ότι πρόκειται γιά βλαχόφωνους "Ελληνες πού μετανάστευσαν στήν 
Βουλγαρία τόν 18ο αί. άπό τήν "Ηπειρο καί τήν Μακεδονία, περί τις 20.000, πού 
προέρχονταν άπό χωριά τού Γράμμου καί τής ορεινής γραμμής Καλαμπάκας καί 
Μετσόβου. Πολλοί άπό αυτούς πέρασαν άργότερα προς τις παραθαλάσσιες πεδιά
δες τού Εΰξείνου Πόντου καί άλλοι μετανάστευσαν στήν Ρουμανία άφήνοντας τόν 
νομαδικό τρόπο ζωής καί περνώντας στήν μόνιμη εγκατάσταση. Ό κ. Kahl διαπι
στώνει ότι οί βλαχόφωνοι τής Βουλγαρίας παρέμειναν άρχικώς πιστοί στήν έθνική
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έλληνική παιδεία άλλ’ άργότερα έστράφησαν, κατά τον ϊδιο, προς την ρουμανική 
προπαγάνδα κατά το μάλλον καί ήττον άναγκαστικώς, θα λέγαμε έμείς, λόγω των 
κακών σχέσεων Ελλάδος και Βουλγαρίας στα τέλη τού 19ου αί. Όσοι μάλιστα 
έγκαταστάθηκαν στην Ρουμανία αισθάνονται δυσαρεστημένοι, Ιδίως μετά την κομ
μουνιστική μεταβολή στήν Ρουμανία (1945/6). Ωστόσο, οί βλαχόφωνοι 'Έλληνες 
που ζοϋσαν στα έλληνοβουλγαρικά σύνορα παρέμειναν πιστοί στον Ελληνισμό 
παρά τις πιέσεις των Βουλγάρων, ’Οθωμανών, Ρουμάνων' πολλοί, μάλιστα, από 
αυτούς, προβλέποντας το μέλλον, έγκαταστάθηκαν πριν καί μετά τήν συνθήκη τοΰ 
Βουκουρεστίου (1913) στήν Ελλάδα. Καί είναι άλήθεια αύτό πού γράφει ό κ. Kahl 
(σσ. 246-248), ότι οί πιέσεις τών Βουλγάρων τόνωσαν το ελληνικό φρόνημα τών 
Άρμάνων. Κάτι ανάλογο συνέβη, άλλωστε, καί μέ τούς Σαρακατσάνους τής Βουλ
γαρίας, όπου, όπως καί στούς βλαχόφωνους Έλληνες καί έκείνους τούς λίγους πού 
έμειναν στήν Βουλγαρία καί για τούς πολλούς πού επανήλθαν στήν Ελλάδα (πε
ριοχές Σερρών, Δράμας), ότι δηλ. όλοι τους έχουν ελληνικό φρόνημα καί ύπερηφά- 
νια για τήν βλάχικη καταγωγή τους. Το ίδιο, έξάπαντος φρόνημα, έχουν οί Σαρα- 
κατσάνοι, οί Μικρασιάτες, οί Πόντιοι, οί Καππαδόκες, οί Άνατολικοθρακιώτες, οί 
παλιννοστήσαντες Έλληνες άπό τήν πρώην Σοβιετική Ένωση. Προσωπικώς, θεωρώ 
τραγικά εκείνα τα πρόσωπα τών βλαχοφώνων Ελλήνων πού μετανάστευσαν τό 
1928 καί τό 1940 άπό τήν Βουλγαρία στήν Ρουμανία, όπου άντιμετωπίσθηκαν άν 
όχι έχθρικώς, οπωσδήποτε άδιαφόρως άπό τις ρουμανικές άρχές, ιδιαιτέρως κατά 
τήν κομμουνιστική περίοδο στήν Ρουμανία, όπως είχα τήν ευκαιρία να διαπιστώσω 
κατά τα ταξίδια μου έκεΐ άπό τό 1975 ώς τό 1980. Δέν θά συμφωνήσουμε μέ τήν 
γνώμη τοΰ κ. Kahl (σ. 253) ότι ό όρος Τσίντσαρος στήν Βουλγαρία καί στήν Σερβία 
έχει λανθάνουσα άρνητική σημασία («σφιχτός», «ψωριάρης», «παραδόπιστος»), βλ. 
επί τοΰ προκειμένου τό βιβλίο τοΰ D. Popovic, Ο Cincarìma, Βελιγράδι 1937, βλ. καί 
τό, έπίσης, παλαιό τοΰ Mil. S. Filipovic, Cincarì u Belesu στο Juzni Pregled, Σκόπια, 
Sv. 5, Μάιος 1936, 173-180. Πρβλ. καί τον Ίω. Παπαδριανό, Οί 'Έλληνες πάροίκοι 
τον Σεμλίνου, Θεσσαλονίκη 1380, τοΰ Μόδη κ.ά,

Ο Popovic, βλαχόφωνος άπό τό Κρούσοβο, στο αυτό βιβλίο του σ. 18 κ.έξ., γρά
φει ότι οί Αρμάνοι στις σερβικές χώρες είναι υπερήφανοι για τήν έλληνική τους κα
ταγωγή καί δέν παύουν να ομιλούν για τό ένδοξο ελληνικό παρελθόν καί τούς Πα
τέρες τής Εκκλησίας. Ωστόσο ό ίδιος ό Popovic, έχοντας μία άνεξήγητη αντιπάθεια, 
προς τούς Έλληνες, θεωρεί τούς βλαχόφωνους Έλληνες ώς έξελληνισμένους καί 
τούς διαχωρίζει άπό τούς άλλους Έλληνες σέ προφανή προσπάθεια να μειώσει τήν 
έλληνική συμβολή στήν οικονομική καί πολιτική άνάπτυξη τών βαλκανικών χωρών. 
Παρόλα αύτό, γράφει ότι όλοι αυτοί οί έμποροι, μετά τήν δημιουργία τοΰ νεοελλη- 
νικοΰ κράτους, έστελναν τα παιδιά τους για σπουδές στήν Αθήνα για να σπουδά
σουν σύμφωνα μέ τήν έλληνική παράδοση (ό.π., 22). Στό Novi Sad ή βλαχόφωνη 
έλληνική κοινότητα ονομαζόταν Communitas Hellenica ή Graeca (ό.π., 18). Προσθέ
τουμε, ώσαύτως, τήν περίπτωση τοΰ χωρίου Arbanas στήν Βουλγαρία, όπου άπό 
τόν 17ο αί. είχαν έγκατασταθεΐ Μοσχοπολΐτες έμποροι μεταπράτες, πολλοί άπό τούς 
όποιους υπήρξαν δραστήρια μέλη τών έλληνικών έμπορικών κομπανιών τοΰ Braçov 
καί τοΰ Sibili, στήν Τρανσυλβανία, όπου μετέφεραν τό ελληνικό φρόνημα, όπως δεί
ξαμε στό βιβλίο μας L’Hellénisme en Transylvanie, Θεσσαλονίκη 1989 καί στήν έλλη
νική Ό Ελληνισμός τής Τρανσυλβανίας, Θεσσαλονίκη 2004.

Τελικώς ό κ. Kahl έγραψε ένα πολύ καλό βιβλίο, πού δείχνει άναμφιβόλως τήν 
βαθιά γνώση του για τούς Άρμάνους. Θεωρώ, όμως, ότι άδίκησε καταφώρως τόν
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εαυτόν του στην προσπάθεια του να πείσει, όπως φαίνεται, τουλάχιστον τους βλα- 
χόφωνους 'Έλληνες ότι άποτελοϋν μειονότητα, μολονότι ότι σε όλες τις σελίδες του 
βιβλίου του παραδέχεται ότι οί βλαχόφωνοι Έλληνες άπέρριπταν, καί άπορρί- 
πτουν, μία τέτοια σκέψη. Τδ άπέδειξεν διαχρονικούς ή έμμονή τους να δηλώνουν το 
ελληνικό φρόνημά τους σέ πείσμα τών ποικίλων προπαγάνδων, από τά μέσα του 
19ου αί. και έξης. Και προκαλει άπορία και υποψίες για τον σκοπό τής συγγραφής 
αύτοϋ του βιβλίου που έκδόθηκε άπό το Κέντρο Μειονοτικών 'Ομάδων. Έτσι είναι 
δικαιολογημένη ή άντίδραση βλαχοφώνου Έλληνος δημάρχου άρμανικής κοινότη- 
τος (υποθέτω ότι είναι ό κ. Ν. Μέρτζος, τότε Κοινοτάρχης Νυμφαίου) σε σχετική, 
συνομιλία τοϋ κ. Kahl μαζί του, όπου αυτός είπε πώς τολμούν κάποιοι νά μάς βγά
λουν μειονότητα στήν Ελλάδα, άφοΰ εμείς κάναμε την Ελλάδα!, τού παρατήρησε 
ό βλαχόφωνος αυτός Έλληνας Κοινοτάρχης, όπως το 2001 καί οί τριάντα ένας βλα- 
χόφωνοι Έλληνες δήμαρχοι καί Κοινοτάρχες άπαντώντας σέ έκθεση τού Αμερικα
νικού Υπουργείου Εξωτερικών για την κατάσταση τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στήν Ελλάδα.

Άριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1508-2008). Τόμος Επε- 
τειακός επί τη συμπληρώσει πεντακοσίων ετών από της Κοιμήσεως αυτού, Άγιον 
Όρος 2008, σελ. 494, εικόνες εντός του κειμένου.

Ο παρών τιμητικός επετειακός τόμος εκδόθηκε το 2008 από την Ιερά Βασιλική 
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Διονυσίου με τη συμπλήρωση πεντακο
σίων ετών από την Κοίμηση του αγίου Νήφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
(fl508). Αποτελεί μία εργώδη προσπάθεια, καρπό συνεργασίας μελών της εκκλη
σιαστικής Ιεραρχίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έκαστος εξ αυτών αναλό- 
γως της ειδίκευσής του επιχειρεί να φωτίσει πτυχές της προσωπικότητας και της 
βιωτής ενός από τους σημαντικότερους προκαθημένους της Μητρός Εκκλησίας στη 
μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία της. Σύμφωνα με την αφιέρωση ο οσιολογιώ- 
τατος άγιος Καθηγούμενος Πέτρος και η αδελφότητα της μονής Διονυσίου αφιε
ρώνουν το πόνημα ως δώρον ευχαριστίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθο
λομαίο και σε όλους τους προγενέστερους αυτού Πατριάρχες.

Μετά από την Πατριαρχική ευλογία του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό
λεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου (σ. 11) και το 
Πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα (σσ. 13-15) ακολουθεί ο Πρόλογος του Καθη
γουμένου της Μονής με ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 
του τόμου αλλά και με παράθεση των λόγων για τους οποίους η μονή αισθάνθηκε 
την ανάγκη να πραγματοποιήσει την παρούσα έκδοση. Ακολουθεί ένα σύντομο 
εύληπτο, εισαγωγικό σημείωμα (σσ. 21-23) στο οποίο παρουσιάζεται εν ολίγοις η 
προσφορά του τιμωμένου Ιεράρχη στην Ορθοδοξία και στο Γένος. Το σημείωμα 
κλείνει με ένα συνοπτικό αλλά μεστό και κατατοπιστικό διάγραμμα των περιεχο
μένων του τόμου.

Η μελέτη καλύπτει τέσσερις θεματικές ενότητες οι οποίες επιγράφονται ως 
εξής Πορεία ασκήσεως, τελειώσεως και αγώνων ορθοδόξου μαρτυρίας (σσ. 26-181),
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