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έκ τών όποιων σήμερον σώζεται ναός ή επιδιορθωμένος εις μέγα μέρος ή ώς νέον κτίσμα 
έπί παλαιών έρειπίων ή μόνον είς έρείπια.

Ή τρίτη ύποδιαίρεσις αύτη τού τελευταίου μέρους τοϋ έργου, περιγράφουσα τάς μο
νός καί τούς ναούς, ικανοποιεί τό γενικώτερον αίτημα περί μιας έπισκοπήσεως τής βυζαν
τινής τέχνης είς τήν Βέροιαν καί τήν περιοχήν της έν μέρει βεβαίως μόνον, διότι τό περί 
αύτών διδόμενα στοιχεία είναι ώς έπί τό πλεϊστον ίστορικά, χωρίς κατόψεις, τοιχογραφίας 
καί κινητό άντικείμενα. 'Από ιστορικής όμως άπόψεως άποτελεΐ πράγματι καλόν όδηγόν 
διό τόν είδικόν έρευνητήν, ό όποιος θό ήθελε νό όσχοληθή μέ τήν μελέτην τών βυζαντινών 
μνημείων τής Βέροιας, καί αύτός ήτο ό σκοπός του συγγραφέως (βλ. σ. 144 είς τέλος).

Έν γένει ό Β' τόμος ούτος του έργου είναι πολύ καλύτερος τού πρώτου καί χρησιμώ- 
τερος είς τήν έπιστήμην. Ή ιστορία πόλεων είτε μεγαλυτέρων, όπως ή Θεσσαλονίκη (βλ. 
’Αλεξάνδρου Ν. Λέτσα, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης. Τόμ. Ι-ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1961- 
1963) είτε μικροτέρων, όπως ή Βέροια, ώς είδος Ιστοριογραφίας, είναι χρησιμωτάτη είς 
τήν ίστορικήν έπιστήμην, διότι άφ’ ένός μέν συγκεντρώνει διεσπαρμένον γενικής ιστο
ρίας καί δυσεύρητον τοπικής ιστορίας υλικόν, όφ’ ετέρου δέ δίδει τοπικήν εΙκόνα τού βίου 
τού Έθνους είς ώρισμένην έποχήν. Τό είδος τούτο τής ιστοριογραφίας, όταν δέν δύναται 
νό παρουσιάση έργα μνημειώδους χαρακτήρος, όπως είναι π.χ. τό εργον τοϋ P. L e m e r 1 e 
Philippes et la Macédoine Orientale à l’époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, τούλά- 
χιστον άποτελεΐ όρυχεΐον πληροφοριών διό τήν τοπικήν ιστορίαν.

Ό συγγρ. τού υπό κρίσιν έργου έπέτυχε πολύ περισσότερα τής τελευταίας περιπτώ- 
σεως. Μέ τήν γνωστήν ήδη δύναμίν του έργασίας είργάσθη έπί μακράν καί έπιπόνως, 
ύπερενίκησεν όλας τός δυσκολίας, τός όποιας παρουσιάζει ή έπιστημονική έρευνα είς τήν 
επαρχίαν, συνέλεξε πλήθος πληροφοριών, διεξήλθε μεγάλην βιβλιογραφίαν καί παρου- 
σίασεν έργον, τό όποιον είναι πολύ σημαντικώτερον μιας άπλής συγκεντρώσεως υλικού. 
Τούτο, διότι έπεξειργάσθη κριτικώς τάς πηγάς του, διήρεσε καλώς τήν ύλην του, ελαβεν 
ιδίαν θέσιν έναντι τών γνωμών τής βιβλιογραφίας του καί ούτω παρουσίασε άρκετά σαφή 
εικόνα τού βυζαντινού βίου τής Βέροιας. Εύχόμεθα είς αυτόν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν είς 
τόν Γ' τόμον τού έργου.

Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Παύλου Τσάμη, 'Ιερή Γή, Α' Βραβεϊον διηγήματος Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λογοτεχνική Βιβλιο
θήκη άριθ. 6, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 390.

Ό Παύλος Τσάμης έγεννήθη είς τό Πισοδέριον Φλωρίνης, είς τό όποιον διήλθε τήν 
παιδικήν του ήλικίαν, άποφοιτήσας άπό τήν ίστορικήν έκ τού Μακεδονικού Άγώνος Μο- 
δέστειον σχολήν, ή όποια έλειτούργει έπί τών παιδικών του έτών καί λειτουργεί είσέτι ώς 
δημοτικόν Σχολεΐον. Θά ήτο ίσως άδύνατον είς τόν άναγνώστην τού βιβλίου τούτου νά 
προσδιορίση τήν άξίαν τού περιεχομένου αύτοΰ, άν δέν έγνώριζε προηγουμένως τό πλαί- 
σιον, είς τό όποιον έγεννήθη καί έγαλουχήθη ό συγγραφεύς του.

Τό Πισοδέριον ύπήρξεν έπί τουρκοκρατίας έκ τών γνωστοτάτων χωρίων τής Μακε
δονίας, έκτισμένον έπί ύψους 1460 μ. καί έπί τής όδοϋ, ή όποια συνδέει τό Μοναστήριον 
διά τής Φλωρίνης, μέ τήν Κορυτσάν καί τήν Καστορίαν. Ώς έκ τού λόγου τούτου οί κά
τοικοί του άνέπτυξαν έμπορικήν δραστηριότητα, τήν όποιαν μετέφερον καί είς άλλα τμή
ματα τής Μακεδονίας, τής Χερσονήσου τού Αίμου καί πέραν ταύτης. Έκ τής δράστη ριό- 
τητος ταύτης άπέκτησαν εύμάρειαν, ή όποια κατεφαίνετο είς τάς άρχοντικάς οικίας καί
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είς τα σχολεία των. TÒ Πισοδέριον ύπήρξε προπύργιον τοϋ Ελληνισμού. Ή έθνική συνεί- 
δησις των βλαχοφώνων κατοίκων του ύπήρξεν ύποδειγματική, έξεδηλώθη δέ κατά τρόπον 
λαμπρόν κατά τήν κρίσιμον καμπήν τής νεωτέρας ιστορίας τοϋ Έθνους, ήτοι κατά τήν 
περίοδον τοϋ Μακεδονικοΰ Άγώνος, ό όποιος έθεσεν είς δοκιμασίαν τόν άλύτρωτον Μα
κεδονικόν Ελληνισμόν. Τότε άκριβώς τό Πισοδέριον κατέστη προμάχων τοϋ Ελληνικού 
Έθνους είς τήν καιρίαν γεωγραφικήν θέσιν, τήν όποιαν κατεΐχεν, άπρόσβλητος έκ μέρους 
των κομιτατζήδων λόγω καί τής άξιολόγου ένοπλου δυνάμεως, τήν όποιαν συνεκρότουν 
οί μάχιμοι κάτοικοί του καί ή όποια έλάμβανε μέρος είς πολλάς μάχας τής περιοχής. Τοι
ουτοτρόπως τό Πισοδέριον έξειλίχθη συγχρόνως είς έμπεδον, κέντρον πληροφοριών καί 
ανεφοδιασμού καί είς εκπαιδευτή ριον τοϋ μαχομένου Μακεδονικού Ελληνισμού, είς τό 
όποιον κατέφευγον τα έλληνικά σώματα προς άνάπαυσιν, ανεφοδιασμόν καί λήψιν όδηγιών.

Κεφαλή τού Άγώνος τούτου είς τήν περιοχήν ύπήρξεν ό ίερεύς τοϋ κεφαλοχωρίου 
Παπα-Σταΰρος Τσάμης, θείος έκ πατρός τού συγγραφέως. Αύτός ήτο ό τά πάντα φροντί- 
ζων καί περί πάντων άσχολούμενος. Τό τέλος του ύπήρξε τραγικόν, διότι ύπήρξε μέν άτρό- 
μητος, άλλά δυστυχώς εύπιστος, ή εύπιστία του δέ αΰτη τόν ώδήγησεν είς θανάσιμον πα
γίδα τών Βουλγάρων κομιτατζήδων, τήν όποιαν δραματικώτατα περιγράφει ό συγγραφεύς 
είς τό σχετικόν κεφάλαιον τού βιβλίου του (σ. 350 κ.έ.). Τό κεφάλαιον τούτο είναι τό αύ- 
θεντικώτερον έξ όσων έγράφησαν περί τού τέλους τού έθνομάρτυρος τούτου, ό όποιος 
κατέλιπε φήμην ένδοξον τόσον είς τήν περιοχήν, όσον καί είς τό Πανελλήνιον. Ή προ
τομή του, εύγνώμων προσφορά τού "Έθνους, όψοΰται έπί τής βίγλας Πισοδερίου, φρου
ρός τής Μακεδονίας, τήν όποιαν διά τού αίματός του καθηγίασε.

Είς τοιαύτην άτμόσφαιραν έθνικοΰ παλμού ήνδρώθη ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου τούτου 
Παύλος Τσάμης. Παιδιόθεν έμαθε λεπτομερώς όσα έμελλεν άργότερον να έξιστορήση. 
Διότι, πράγματι, τό βιβλίον του άποτελεϊται μέν έκ διηγημάτων τού Μακεδονικού Άγώνος, 
κατά βάθος όμως είναι ιστορία τών σπουδαιοτέρων φάσεων καί γεγονότων αυτού, τάς σχε
τικός περί τών όποιων πληροφορίας είχεν έκ πρώτης καί ασφαλούς χειρός. Τοιουτοτρό
πως διά μέσου τών γραμμών τού βιβλίου τούτου έκτυλίσσεται ή πραγματική ίστορία τού 
Μακεδονικού Άγώνος, ούχί έκείνη ή όποια προκύπτει έκ τών έπισήμων άρχείων καί δια- 
τυπούται μέ άχρωμον έπιστημονικήν γλώσσαν, άλλα έκείνη ή όποια προκύπτει έκ τής πρα
γματικής ζωής καί περιγράφεται μέ θερμήν καί ζωντανήν γλώσσαν. Ή ιστορική άλήθεια 
ούδόλως τίθεται έν άμφιβόλο), ώς έκ τού τρόπου τούτου έμφανίσεως τών γεγονότων. Διότι, 
έκεΐνο τό όποιον έπεδίωξεν, ώς νομίζω, ό συγγραφεύς δέν ύπήρξεν ή συγγραφή έπισήμου 
ιστορίας, άλλά ή παράδοσις είς τό έθνος τής ζωντανής είκόνος ώρισμένης περιόδου μέ χρώ
ματα έντονα, μέ διακυμάνσεις συναισθημάτων, μέ παρουσίασιν χαρακτήρων έχόντων έν
τονον τήν έκδήλωσιν τών αρετών καί τών κακιών. Έργον δυσχερές δι’ άνθρωπον, ό όποιος 
ύπήρξε γόνος αγωνιστών καί θυμάτων τού Άγώνος, δΤ άνθρωπον, ό όποιος συναισθημα- 
τικώς τουλάχιστον δέν θά ήδύνατο να άποδεσμευθή άπό τάς έντυπώσεις, αί όποϊαι άπό 
μικρός ήλικίας έδημιούργουν έκ τού άσφαλοΰς τήν διακεκριμένην έθνικήν του συνείδη- 
σιν. Παρ’ όλα ταΰτα ό συγγραφεύς, χωρίς νά άποδεσμευθή πλήρως τής συναισθηματικό- 
τητος ταύτης, κατώρθωσε νά παρουσιάση κατά τρόπον άψογον τά γεγονότα αύτά καθ’ 
έαυτά, ώστε νά άποτελέσουν ταΰτα άληθή πρώτην ύλην διά τούς ιστορικούς, άληθές έντρύ- 
φημα πατριδογνωσίας διά τούς έλληνόπαιδας καί άληθή μυσταγωγίαν διά τούς ώριμους.

Ταΰτα πάντα θά ήτο δυνατόν νά άναμένωνται ένδεχομένως άπό άνθρωπον, ό όποιος 
ήνάλωσε τήν ζωήν του εις τήν συλλογήν πληροφοριών καί είς τήν έρευναν ζωτικωτάτου 
τομέως τής έθνικής μας ιστορίας. Εκείνο όμως τό όποιον έκπλήσσει είναι ή λογοτεχνική 
άξια τού έργου. Χωρίς νά είμαι ειδικός είς τά λογοτεχνικά ζητήματα, άλλά χρησιμοποιών 
άπλώς τό αίσθητήριον τού κοινού άναγνώστου, είμαι ύποχρεωμένος νά τονίσω τήν γλα- 
φυρότητα τού ύφους, τό συναρπαστικόν τής έκφράσεως καί τό δυνατόν τής συγκινήσεως,
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ή όποια μετατίθεται έκ τού κειμένου, ήτοι τάς άρετάς αί όποϊαι διαυλακώνουν τό ώραϊον 
αύτό βιβλίον, τό όποιον δικαίως άπέσπασε τό πρώτον βραβεϊον διηγήματος τής Εται
ρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Τό βιβλίον περιέχει είκοσι δύο διηγήματα, έξιστορούντα είκοσι δύο άντιστοίχους 
φάσεις τού Μακεδονικού Άγώνος. Είς τό πρώτον, υπό τόν τίτλον «ό τουρβας τοΰ Ντίνα» 
περιγράφεται κατά τρόπον δραματικόν, ή μεταφορά τής κεφαλής τοΰ Παύλου Μελά είς 
τήν έκκλησίαν του 'Αγίου Χαραλάμπους Πισοδερίου. Ή σκηνή τής ύποδοχής τής κεφα
λής έκ μέρους τοΰ Παπα-Σταύρου Τσάμη καί ή αύτοσχέδιος έν κρυπτφ νεκρώσιμος ακο
λουθία προκαλοΰν ρίγη συγκινήσεως καί ζωντανεύουν έπ’ όλίγον τό δράμα, άλλα καί τήν 
άποφασιστικότητα τοΰ Μακεδονικού Ελληνισμού τής έποχής. Τό δεύτερον διήγημα έπι- 
γράφεται «ή δασκάλα τής Μπογδάντσας». Ή Μπογδάντσα εύρίσκεται σήμερον επί γιουγ- 
κοσλαυικοΰ έδάφους έναντι τοΰ μεθοριακοΰ χωρίου Εϋζωνοι. Χωρίον σλαυόφωνον, άλλά 
έλληνικόν μέ έξαίρετον τότε έθνικήν δράσιν. Είς τό διήγημα τοΰτο περιγράφεται ή ήρωϊ- 
κή δράσις τής διδασκαλίσσης Χατζηγεωργίου καί ό τραγικός θάνατος αυτής. Ή άνάγνω- 
σις τοΰ διηγήματος τούτου ώς καί τοΰ είκοστοΰ, «Οί έθνομάρτυρες τοΰ Μενοικίου», μετα
φέρει είς κόσμον καταπληκτικών έξάρσεων. Ή άσημος διδασκάλισσα άσήμου χωρίου, 
ώς καί τά γυναικόπαιδα έτέρου χωρίου περιφονοΰν τάς άπειλάς, καί αύτόν τούτον τόν θά
νατον, διά νά γίνουν τέλος παρανάλωμα τοΰ πυρός. Πρόκειται περί θυσίας ύπερόχου είς 
τόν βωμόν τοΰ έθνους, ή όποια δέν θά μείνη μεμονωμένη. Είς τούς τάφους τών μαρτύρων 
τής έποχής συχνά θά άναγράφεται «ευχαριστώ σε Κύριε διότι θανάτου μέ ήξίωσας». Τό 
διήγημα είναι ύποδειγματικόν ώς προς τήν διά τής έξιστορήσεως παρεχομένην διαπαιδα- 
γώγησιν τών έλληνοπαίδων. Τό τρίτον διήγημα άναφέρεται είς τόν «μεγάλον Μοναστη- 
ριώτην», τόν Θεόδωρον Μόδην. Τό διήγημα τοΰτο ρίπτει φώς ζωηρόν είς τάς γνωστός 
πλέον μεθόδους τοΰ τότε βουλγαρικού κομιτάτου, περί δολοφονίας Ελλήνων προκρίτων 
προς τρομοκράτησιν τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου. Ή κεραυνοβόλος καί αύθόρμητος άντί- 
δρασις προς έπιβολήν άντιποίνων καί δή έκ μέρους νεαρών έλληνοπαίδων περιγραφομένη, 
ώς πράγματι έλάμβανεν αΰτη χώραν τότε, δίδει τό μέτρον τοΰ άκαταβλήτου θάρρους αΰτοΰ 
τοΰ λαμπροΰ Μακεδονικού Ελληνισμού, ό όποιος έγνώριζε νά αντιδρά (άλλά μόνον νά 
άντιδρα), ώς επρεπεν, είς τήν έφαρμογήν τών θλιβερών αύτών μεθόδων.

Τό τέταρτον διήγημα, ύπό τόν τίτλον «Στά χνάρια τοΰ Παύλου Μελά» άναφέρεται 
είς τήν περιοδείαν τοΰ Παύλου Μελά είς τήν Μακεδονίαν. Ή περιγραφή είναι γραφικω- 
τάτη. ΔΤ αυτής παρελαύνει ένώπιόν μας ό Μακεδονικός Ελληνισμός τής έποχής, οί σλαυό- 
φωνοι, οί βλαχόφωνοι, οί έλληνόφωνοι, όλοι μέ μίαν ψυχήν, μέ ένα πάθος, μέ ένα ένθου- 
σιασμόν. Είναι ή καλυτέρα άνατομία τής έθνικής ψυχής τής Μακεδονίας. Τό τελευταίον 
διήγημα, «ό θάνατος τοΰ Μίκη Ζέζα», ούσιαστικώς συμπληρώνει τό διήγημα τοΰτο μέ τήν 
περιγραφήν τής τελευταίας περιοδείας τοΰ ήρωος, τήν όποιαν έτερμάτισεν ό άπροσδόκητος 
θάνατος αύτοΰ. Τό διήγημα είναι έξαντλητικόν από άπόψεως ιστορικής περιγραφής τοΰ 
θανάτου, ό όποιος άπετέλεσε τήν πραγματικήν άφετηρίαν τής οριστικής άναστάσεως τοΰ 
Πανελληνίου έκ τής κατά τό μάλλον ή ήττον αδρανούς προτέρας έπισήμου στάσεως.

Τό πέμπτον διήγημα άναφέρεται είς τόν Μητρούσην, «τόν ήρωα τών Σερρών». Ή πε
ριγραφή, ίδίμ τής τελικής φάσεως τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ άτρομήτου αύτοΰ άνδρός, θά 
ήτο άπίστευτος καί θά έγίνετο δεκτή μόνον ύπό τήν έννοιαν τής μυθιστορίας, άν δέν είναι 
απολύτως ίστορικώς έξηκριβωμένον, ότι αϋτη άνταποκρίνεται είς τήν ώμήν πραγματικό
τητα. Είς τό διήγημα τοΰτο, ώς καί είς τό δωδέκατον, «Ή στερνή σφαίρα», τό όποιον 
περιγράφει τόν έπίσης ηρωικόν θάνατον τοΰ όπλαρχηγοΰ Κουτσούκη, καί τό ένατον, τό 
όποιον περιγράφει τόν θάνατον τοΰ Μοναστή ριώτου έθελοντοΰ Φιλίππου Καπετανοπού- 
λου, ό συγγραφεύς παρέχει όμηρικάς περιγραφάς, όμη ρικών πράγματι ήρώων, καί παρα
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δίδει είς τήν Ιστορίαν του Έθνους εύγενεϊς φυσιογνωμίας, των όποιων δικαίως ποιείται 
ούτος τον έπαινον τής μνήμης των.

Εις τό εκτον διήγημα γίνεται λόγος περί τοϋ «βουλγαρικού όργίου». Πρόκειται περί 
περιγραφής συγκεκριμένου έπεισοδίου, ένδεικτικοϋ τής συνήθους μεθόδου των Βουλγά
ρων, οί όποιοι εν όνόματι τής άπελευθερώσεως τής Μακεδονίας, διεπέρασαν èv στόματι 
μαχαίρας όσους είχον άλλην άντίληψιν περί τής ιδίας αυτών έθνικότητος.

Εις τό έβδομον διήγημα γίνεται λόγος περί τού «παράξενου βάλτου». Τόσον είς αυτό, 
όσον καί είς τό δέκατον όγδοον, «Ή καλύβα τού Τσέκρη», περιγράφονται σκηναϊάπότόν 
άνηλεή άγώνα είς τήν τέως λίμνην των Γιαννιτσών. Ό συγγραφεύς, ώς προκύπτει έκ τού 
συνόλου τών διηγημάτων του άφιέρωσε τό μέγιστον τμήμα τού έργου του είς τήν έξιστό- 
ρησιν σκηνών έκ τοϋ άγώνος είς άλλας περιοχάς, κυρίως δέ είς τά Κορέστια. Ή έξήγησις 
είναι ότι τήν ιστορίαν αύτών τών περιοχών έγνώριζε καλώς. Παρ’ όλα ταϋτα, είς τήν λί
μνην τών Γιαννιτσών διεξήχθη αγών μεγάλης διάρκειας υπό σκληροτέρας συνθήκας, άλη- 
θινή εποποιία, είς τήν όποιαν θά ήδύνατο ό συγγραφεύς να διαθέση περισσότερον χώρον. 
Έν πάση περιπτώσει τά δύο ταϋτα διηγήματα δίδουν άμυδράν μέν, άλλα χαρακτηριστικήν 
εικόνα τών αγώνων τής λίμνης.

Τό δέκατον διήγημα άναφέρεται είς τόν άγώνα τοϋ ήρωϊκοΰ Μοριχόβου. Ύπό τον 
γεωγραφικόν τοϋτον όρον είναι γνωστή ή κοιλάς τοϋ Έριγώνος είς τό τμήμα αύτής προς 
τήν πεδιάδα τής Πελαγονίας, τής όποιας έκ τών είκοσι τεσσάρων σλαυοφώνων χωρίων 
τά είκοσι ήσαν έλληνικής έθνικής συνειδήσεως καί προπύργια τοϋ άγωνιζομένου Ελλη
νισμού. Ή περιοχή αυτή δέν ανήκει είς τήν Ελλάδα, θά ήτο όμως άδιανόητος έξιστόρησις 
τοϋ Μακεδονικού Άγώνος άνευ Μοριχόβου, είς τό όποιον μετά τών έξαιρέτων γηγενών 
πατριωτών έδρασαν καί σώματα έξ άλλων περιφερειών τοϋ έλληνικοϋ χώρου. Συναφές 
είναι καί τό δέκατον τέταρτον, «’Αντάρτες στή Μακεδονία», διότι περιγράφει πώς μετε- 
φέροντο καί πώς άπεβιβάζοντο είς τήν μακεδονικήν γήν τά διάφορα σώματα, τά όποια 
προωθούντο κατόπιν μέχρι Μοριχόβου. Τό όγδοον, «Ή κρυψάνα», καί τό ένδέκατον, «Ή 
όξυά τοϋ Γύπαρη», περιγράφουν μεμονωμένα γεγονότα, τά όποια είναι ένδεικτικά τοϋ 
τρόπου κατά τόν όποιον διεξήγετο ό Μακεδονικός ’Αγών. Δυνατοί είς σύλληψιν ώς μέ
θοδοι πολέμου αμυντικού, άλλά καί έπιβεβλημμέναι πολλάκις έκ τής φοράς τών πραγμά
των διανθίζουν τήν σκληρότητα τοϋ Άγώνος τούτου μέ πνευματικήν όργάνωσιν, ή όποία 
κρατεί είς αγωνίαν τόν άναγνώστην.

Τό δέκατον τρίτον, «Ό μικρός πράκτορας», καί τό δέκατον πέμπτον, «Ό προδότης», 
είναι περιγραφαί αντιθέτου περιεχομένου πράξεων, άφ’ ένός μέν εύψυχίας καί τόλμης 
νεαρών αγωνιστών, άφ’ έτέρου δέ ποταπότητος καί δειλίας προδοτών. Αί περιγραφαί αύ- 
ται δίδουν μεταξύ άλλων έν τινι δέ μέτριρ εικόνα καί τής ήθικής στάθμης τοϋ Άγώνος, 
διότι, πράγματι, αί έξάρσεις καί αί αύτοθυσίαι δέν έπαυον να παρακολουθοΰνται πολλάκις 
από πράξεις στυγνής προδοσίας. Είναι ή πραγματικότης τήν όποιαν ό συγγραφεύς τοϋ υπό 
κρίσιν βιβλίου έξυπηρετεϊ μέ τόσην γλαφυρότητα.

Τέλος τό δέκατον έβδομον, «Ή μετάληψη», καί τό δέκατον ένατον, «Ταραγμένα Χρι
στούγεννα», παρέχουν τήν εικόνα τής δοκιμασίας τής συνειδήσεως, είς τήν όποιαν ύπε- 
βάλλοντο πολλάκις οί άγωνισταί, ώς καί τής αιφνιδιαστικής τροπής τών πραγμάτων είς 
στιγμάς γαλήνης, τόσον σπανίας είς τήν πολυτάραχον έκείνην έποχήν.

Θά ήδύνατό τις νά άναγνώση τό βιβλίον τοϋτο μέ τό αύτό ένδιαφέρον καί μέ τήν αυτήν 
προσοχήν έστω καί άν περιείχε διπλάσιον άριθμόν διηγημάτων. Διά τόν λόγον τοϋτον 
θά πρέπη νά είναι τις ύπόχρεως είς τόν συγγραφέα, ό όποιος μέ τά όλίγα αύτά διηγήματα 
κατώρθωσε νά δώση σαφή είκόνα τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, είς όλας τάς έξάρσεις, άλλά 
καί είς όλας τάς άθλιότητας αύτοΰ, κατά τρόπον τόσον προσιτόν είς τό εύρύ κοινόν. ΔΓ 
όλων τών γραμμών τοϋ βιβλίου διέρχεται ή έθνική άρετή, διά τών αύτών δέ γραμμών άπο-
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δίδεται ό φόρος τιμής είς τούς άγωνιστάς εκείνους, οί όποιοι, παρ’ όλον ότι δέν έτυχον 
πάντοτε τής δεούσης προσοχής, δέν παύουν να είναι οί άκρογωνιαϊοι λίθοι τοϋ είς τούς 
νεωτέρους χρόνους άνεγερθέντος έθνικοϋ ήμών οικοδομήματος. Είς τόν κ. Τσάμην άνήκει 
ή τιμή ότι προβάλλει αύτούς ευθέως δι’ όλου τοϋ βιβλίου του είς τό πλαίσιον των ανθρω
πίνων αυτών δυνατοτήτων, τάς όποιας ϋπερέβαλον πολλάκις. Θά επρεπεν έπί τέλους να 
γίνεται συχνότερον τό πνευματικόν μνημόσυνον αυτών, όχι μόνον διά νά μανθάνουν όλοι 
τήν εθνικήν μας ιστορίαν καί νά διαπαιδαγωγοϋνται δι’ αυτής, άλλα καί διά νά εύφραί- 
νωνται καί αύταί αυται αί ψυχαΐ αυτών. Αυτήν άκριβώς τήν άφιέρωσιν έχει είς τό βιβλίον 
του ό συγγραφεύς Παύλος Τσάμης, ό όποίος διά τοϋ βιβλίου τούτου, προσφέρει μίαν είσέτι 
υπηρεσίαν εις τήν πατρίδα του, τήν όποιαν κατά τά λοιπά ύπηρέτησεν ώς άξιωματικός 
έπί έτη μεταξύ άλλων καί είς τά πεδία τών μαχών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ

V. J. Grocyl, Reformi ν Dounajskih Knjazestvah i Rossja(20-30 Godi XIXVeka), 
(Αί μεταρρυθμίσεις είς τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας καί ή Ρωσία κατά τά έτη 20-30 
τοϋ 19ου αίώνος), Μόσχα (έκδ. «’Επιστήμη») 1966, σελ. 406.

Τό έν λόγφ βιβλίον περιήλθεν είς χεϊρας μου πρό τίνος καί αφορά κυρίως είς τάς ηγε
μονίας τοϋ Δουνάβεως, είς τάς όποιας ήσαν έγκατεστημένοι, άπό τοϋ 17ου αίώνος άκόμη, 
καί πολλοί Έλληνες. Μετά τήν κατατοπιστικήν εισαγωγήν, είς τό Α' κεφ. ό συγγρα
φεύς άσχολεΐται με τήν κοινωνικήν, οίκονομικήν καί πολιτικήν κατάστασιν είς τάς 
Παραδουνάβιους Ηγεμονίας κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοϋ 19ου αίώνος, είς τό Β' 
κεφ. μέ τήν Ρωσίαν καί τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας κατά τόν ρωσοτουρκικόν πόλεμον 
τοϋ 1828-1829 καί με τάς έπελθούσας μεταρρυθμίσεις είς αύτάς μεταξύ τών έτών 1828-1829, 
είς δέ τό Γ' κεφ. περιλαμβάνονται οί έφαρμοσθέντες όργανωτικοί νόμοι καί αί παρεμφε
ρείς διατάξεις καί έν συνεχεία τά συμπεράσματα, είς τά όποια καταλήγει, καί επεται ή πλού
σια βιβλιογραφία ρωσική καί ξένη, καθώς καί ό πίναξ κυρίων όνομάτων καί πραγμάτων.

Γενικά χαρακτηριστικά τοϋ βιβλίου είναι ότι ό συγγρ. άναφέρεται κυρίως είς τήν 
συμβολήν τών Ρώσων είς τάς έπελθούσας μεταρρυθμίσεις είς τάς Ηγεμονίας κατά τήν 
προσωρινήν ρωσικήν κατοχήν τών έτών 1829-1833 έν συγκρίσει μέ τάς προηγουμένας 
καταστάσεις, τάς όποιας σχολιάζει δυσμενώς καί λαμβάνει θέσιν καθαρώς μαρξιστικήν 
καί ύλιστικήν, έξιδανικεύων μόνον τήν έποχήν τών δύο δεκαετηρίδων τής ρωσικής κα
τοχής. Φροντίζει κατά κανόνα νά έξάρη τήν μεγάλην έπίδρασιν τών Ρώσων είς τάς Ρου
μανικός χώρας καί εις τά πολιτικά καί οικονομικά θέματα ιδίως, τονίζει δέ ότι ή τσαρική 
τότε Ρωσία έφρόντιζε ύπέρ τών λαών τής Ρουμανίας, ένω οί άλλοι, δηλ. οί Τοϋρκοι καί οί 
Φαναριώται ήγεμόνες, κατεδυνάστευον τήν χώραν (σ. 169). ’Αλλά καί είς τήν σ. 123 άνα- 
φέρει ότι οί Φαναριώται δέν έπεθύμουν νά έλθουν είς σύγκρουσιν μέ τήν Υψηλήν Πύλην 
(Τουρκία), έν τούτοις όμως μερικοί έξ αύτών, όπως ό Ρήγας Βελεστινλής, άπέβλεπον είς 
τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος, ώς καί όλων τών Βαλκανικών λαών.

Έν συνεχεία ό συγγρ. κρίνει τάς άγροτικάς μεταρρυθμίσεις τοϋ Κωνστ. Μαυροκορ- 
δάτου, ήγεμόνος τής Βλαχίας, καί ύποστηρίζει ότι κατά τήν έκραγεΐσαν έπανάστασιν 
τοϋ 1821 ή Ρωσία έβοήθησε τόν έλληνικόν απελευθερωτικόν άγώνα, διότι ό Τσάρος καί ό 
υπουργός του ’Ιωάννης Καποδίστριας ύπήρξαν τό κέντρον τής εύρωπαϊκής πολιτικής, 
ύποστηρίξάντες τά έπαναστατικά κινήματα όλων τών Βαλκανικών λαών (σ. 131).

Είς τάς σ. 137 καί 138 γράφει ότι οί βογιάροι τής Μολδαβίας τό έτος 1821 ήσαν
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