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312 Βιβλιοκρισίαι V. J. Grocyl, (Ai μεταρρυθμίσεις εις τάς Παραδουνάβιους Ηγεμονίας)

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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ρωσόφιλοι καί έν συνεχεία άναφέρεται εις τον Ρώσον συγγραφέα Άλέξη Ροΰσο, ό όποιος 
είχε διακηρύξει ότι ή Μολδαβία πρέπει να διοικηθή άπό τούς Μολδαβούς καί ότι «οί Έλ
ληνες μόνον έμποροι μπορούν νά είναι».

I. Κ. ΒΑΣΛΡΑΒΕΛΛΗΣ

Ν. Π. Δελιαλή, τ. Εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Διαθήκαι ευεργε
τών τής πόλεως Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σ. η ' + 55 4- 35 πίνακες έκτος κειμένου.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ό κ. Δελιαλής έκδίδει διαθήκες εύεργετών τής Κοζάνης. 
Παλιότερα (βλ. Ν. Π. Δελιαλή, ’Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις Παύλου 
Χαρίση μετά ιστορικών σημειώσεων περί των έν Ούγγαρίμ καί Αυστρία Ελληνικών Κοι
νοτήτων, τ. 1, Κοζάνη 1935) έξέδωκε τίς διαθήκες τών Άλ. Χαρίση (ε.ά., σ. 10), Παύλου 
Χαρίση (σ. 19-27), Δ. Παγούνη (σ. 72γ), Γεωργ. Λασσάνη (σ. 74-76), Ίωάννου Μουράτη 
(σ. 95-100) καί Χαρισ. Μούκα (σ. 115). Λίγο άργότερα έξέδωκε τή διαθήκη τού γνωστού 
άγωνιστή τού Είκοσιένα Ν. Κασομούλη (βλ. «Ή ιδιόγραφος διαθήκη τού Νικολάου Κ. 
Κασομούλη (1795-1891), ΔΙΕΕ τ. 14 (1966), σ. 314-341). ’Αλλά καί στον πρόλογο τού έρ
γου του «Κατάλογος έντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», τ. 2, Θεσσαλονίκη 1964, 
σ. θ'-ια', βρίσκουμε άποσπάσματα άπό διαθήκες ή άπό άλλα δωρητήρια έγγραφα διαφό
ρων δωρητών ή άλλων Κοζανιτών, πού ξόδεψαν γιά τήν έκδοση βιβλίων (στό ίδιο, σ. η').

Στό νέο έργο του ό κ. Δελιαλής δημοσιεύει μιά διαθήκη τού έπισκόπου Σερβίων καί 
Κοζάνης Βενιαμίν (1815-1849), σ. 1-9, μιά τού Κ. Δ. Τακιατζή (1812-1896), σ. 10-23 καί δυό 
διαθήκες μ’ έναν κωδίκελλο τού Κ.Δ. Δρίζη (1852-1927), σ. 24-41.

’Αλλά τό ένδιαφέρον τού έκδοτη δέ σταματάει μονάχα σ’ αυτές τίς διαθήκες. Σημειώ
νει—έξω άπό πολλές άλλες—άκόμα οχτώ καί μάλιστα δίνει καί άποσπάσματά τους, έπειδή 
παρουσιάζουν ξεχωριστό ένδιαφέρον, άλλά καί περιμένουν τόν έκδοτη τους. Μ’ αύτό ίσως 
ό κ. Δελιαλής θέλει νά τονίση τή σημασία, πού έχουν οί άλλες άνέκδοτες διαθήκες, άλλά 
καί νά ύπενθυμίση στούς νεώτερους ιστοριοδίφες τό καθήκον τους γιά τά άνέκδοτα κεί
μενα, πού κρύβει τό άληθινά «'Ιστορικόν Άρχεΐον τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης».

Σχετικά μέ τήν τεχνική τής έκδοσης παρατηρούμε πώς σέ κάθε διαθήκη ό έκδοτης 
δίνει πρώτα τή βιογραφία τού ευεργέτη, πού άντλεΐ πάντα άπ’ τά άρχεΐα τής Μητρόπολης 
καί τού Δήμου Κοζάνης, καθώς καί άπό προφορικές ειδήσεις καί άκολουθεϊ τό κείμενο μέ 
πολλά καί άξιοσημείωτα σχόλια καί βιβλιογραφία. Τό βιβλίο κλείνει μέ τή σχετική βι
βλιογραφία, πού άναφέρεται στά κείμενα καί τά βοηθήματα, όσα μεταχειρίστηκε, καθώς 
καί έύρετήριο κυρίων όνομάτων, τόπων, πραγμάτων, καί λέξεων. Τέλος προσθέτει κι ένα 
Παράρτημα μέ «πίνακες εικόνων»—έδώ συνεχίζει κάτι πού άρχισε μέ τόν «Κατάλογο έν
τύπων» κ.λ. τ. 2—εξω άπ’ τό κείμενο.

Ό κ. Δελιαλής έχει έκδώσει τίς διαθήκες αυτές μέ σκοπό «...άφ’ ενός μέν νά χρησι
μοποιηθούν αύται ώς Ιστορικά στοιχεία, άφ’ έτέρου δέ νά χρησιμεύσουν εις τούς έπιγενο- 
μένους ώς παράδειγμα προς μίμησιν» (σ. ε'). Δέ θά σχολιάσω τό δεύτερο σκοπό τού έκδοτη, 
όσο κι άν αύτός είναι ευγενικός, καί δείχνει τό βαθμό τής ανθρωπιάς μας καί τής κοινω
νικής μας εύθύνης, είτε φτωχοί είτε άρχόντοι είμαστε. Θά σταματήσω όμως στον πρώτο, 
στά ιστορικά στοιχεία.

Ή διοίκηση τών Κοινοτήτων μας στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, ή οργάνωση τής 
οικονομίας τους καί οί σχέσεις τους μέ τήν Εύρώπη, ή συντήρηση τών έκκλησιών καί ή 
ίδρυση καί συντήρηση τών σχολείων τους- έπειτα οί έλληνικές παροικίες τού έξωτερικοΰ 
καί οί σχέσεις τους μέ τήν Ελλάδα, ό Ελληνισμός όλάκερος προβάλλει άπό κάθε σελίδα
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