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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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τών κειμένων αυτών, μ’ όλο τό τοπικό τους χρώμα, πού φαίνεται πώς τά έπηρεάζει. Ή παρα
γωγή τής βιοτεχνίας της, όπως τήν βλέπουμε στήν έπίπλωση τοϋ σπιτιού καί στα άλλα άντι- 
κείμενα τής καθημερινής ζωής τού λαού μας τήν έποχή αυτή, παρουσιάζουν όχι μονάχα 
ειδικό μά καί γενικό ένδιαφέρον κι άγκαλιάζουν έδώ όλάκερη τή σκλαβωμένη πατρίδα 
μας, ένώ στις ελληνικές παροικίες τού έξωτερικοΰ βλέπουμε τούς Κοζανίτες να δρουν σέ 
πολλούς τομείς καί προπάντων στον έμπορικό καί τον πνευματικό.

Βέβαια οί έργασίες τοϋ Νίκου Δελιαλή έχουν κέντρο τήν Κοζάνη· απ’ αΰτήν ξεκινούν 
κι αύτήν θέλουν να προβάλουν. Έχουν δηλαδή, όπως είπα, χρώμα τοπικό καί μάλιστα 
πολύ έντονο. Αυτό όμως είναι καί τό μεγαλύτερο τους πλεονέκτημα, γιατί ή τοπική όρασιά 
μέ τήν περιορισμένη της άπλα βοηθάει τόν ντόπιο έρευνητή να ίδή καί νά βαθύνη τά πρά
ματα από κάθε μεριά, ώστε νά δώση κάτι καλομελετημένο καί αποτελειωμένο. Ό μυαλω
μένος νοικοκύρης μπορεί καί βλέπει πάντα καλύτερα καί ξέρει τό δίχως άλλο πολύ περισ
σότερα άπ’ ό,τι μπορεί νά ίδή ό μουσαφίρης, όσο παιδεμένος καί σοφός κι αν είναι αύτός. 
Καί ή παρατήρηση αύτή έχει τή μεγαλύτερή της πέραση για τό έργο τού Νίκου Δελιαλή.

’Αλλά ό Δελιαλής θέλοντας νά τοποθετήση τήν Κοζάνη του μέσα στή νεώτερη ιστο
ρία μας δημοσίεψε κι άφησε τά κείμενα νά μιλήσουν μόνα τους για τόν ιστορικό της ρόλο 
καί στή Μακεδονία καί στή Βόρεια Ελλάδα, μά προπάντων στήν Αύστρία καί στήν Ουγ
γαρία, όπου ή Κοζάνη μέ τά πιό έξυπνα καί τά πιό δραστήρια παιδιά της γίνεται βασικός 
συντελεστής στήν οικονομική ανάπτυξη καί τών έλληνικών παροικιών τής Κεντρικής 
Ευρώπης καί τής οικονομίας τών χωρών αύτών. "Ομως παράλληλα μέ τήν οικονομική δρα
στηριότητα οί Κοζανίτες καλλιεργούν καί τά γράμματα, βοηθούν έτσι τή φώτιση τού 
Γένους καί προετοιμάζουν κι αΰτοί μέ τή σειρά τους τό Είκοσιένα. ’Αλλά οί Κοζανίτες 
καί σά δάσκαλοι βοηθούν στή διάδοση τών Έλληνικών Γραμμάτων καί στήν πνευματική 
ανάπτυξη τών χωρών πού τούς φιλοξενούν. Τά κείμενα πού έξέδωκε ώς τά σήμερα ό Δε- 
λιαλής δείχνουν πώς οί Κοζανίτικες παροικίες τής Κεντρικής Ευρώπης ρίχνουν ενα δυνατό 
κι αβασίλευτο φώς πρώτ’ άπ’ όλα βέβαια στής Κοζάνης τήν ιστορία, άλλά πολύ περισσό
τερο στήν ιστορία τού Νέου Ελληνισμού.

Εξάλλου ό Δελιαλής έδώ δέν κάνει ιστορική σύνθεση· δημοσιεύει άνέκδοτο καί πα
ραμερισμένο ιστορικό ύλικό, πού τό σέβεται σάν κάτι ιερό κι άπό δω άναβρύζει ή λαχτάρα 
του τό ύλικό αύτό νά τό δημοσιέψη καί νά τό δώση, όσο γίνεται άνόθευτο, στήν ιστορική 
έρευνα. Κι αύτό είναι μεγάλο εύτύχημα. Μέ τόν καιρό τό ύλικό αύτό, όταν τό μελετήση ό 
ειδικός έρευνητής, θά περάση καί στήν ιστορική σύνθεση. Καί στό σημείο αύτό βρίσκε
ται ή αξία τής έργασίας τού κ. Δελιαλή.

Στα βιβλία του ό Νίκος Δελιαλής συνηθίζει νά βάζη είτε άνάμεσα στό κείμενο είτε 
νά προσθέτη στό τέλος σάν Παράρτημα διάφορες φωτογραφίες άπό πρόσωπα, πού έχουν 
συνδέσει τή δράση τους καί τ’ όνομά τους μέ τήν Ιστορία τής Κοζάνης. Κι είναι αύτές 
φωτογραφίες άπό δεσποτάδες, άπό προκρίτους, άπό δήμαρχους, άπό εύεργέτες, άπό δω
ρητές καί άπό άλλα πρόσωπα, πού ώφέλησαν τήν Κοζάνη· άλλες φωτογραφίες πάλι είναι 
άπό κτήρια ή άλλα έργα λογής-λογής, πού δείχνουν στήν πράξη τά γενναία φρονήματα 
τών προσώπων αυτών, καθώς καί φωτογραφίες άπό σημαντικά ιστορικά γεγονότα, πού 
δένουνται καί αύτά μέ τήν ιστορία τής Κοζάνης.

Ή έμπνευση αύτή τού κ. Δελιαλή, όσο κι αν δέν είναι πρωτότυπη, είναι όμως πολύ 
εύγενική καί ή σκέψη του φωτεινή. Οί φωτογραφίες μέ τήν έπικαιρότητά τους ζωντανεύουν 
τά περιστατικά καί τούς δίνουν φρεσκάδα καί όμιλητικότητα. ’Αφού μάλιστα μέ όλα του 
τά έργα ό κ. Δελιαλής θέλει νά δώση όσο γίνεται μεγαλύτερη πληρότητα στήν ίστορία 
τής Κοζάνης καί αύτός είναι πάντα ό βασικός του σκοπός, οί φωτογραφίες αύτές δίνουν 
ενα ιδιαίτερο βάρος στό σκοπό αύτό.
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Ή έπίμονη όμως αύτή προσπάθεια τοϋ κ. Δελιαλή δημιουργεί στο Δήμο Κοζάνης τό 
μεγάλο χρέος, όλες αυτές τις φωτογραφίες να τις συγκεντρώση—τά κλισέ είναι πιά έτοιμα— 
καί να τις έκδώση σ’ ένα 'Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα, πού θά δίνη όσο τίποτ’ άλλο 
μερικά στιγμιότυπα σπαρταριστά άπ’ τή ζωή τής πολιτείας του των τελευταίων εκατό 
χρόνων καί πολύ περισσότερα άπ’ τή σύγχρονη ιστορία της. Έτσι τό ιστορικό αυτό Λεύ
κωμα θά έχη γιά τήν ιστορία τής Κοζάνης αξία ανάλογη μέ τήν αξία πού έχουν τά έργα τοϋ 
κ. Δελιαλή. Μπορώ να πώ μάλιστα πώς ορισμένες σελίδες τής σύγχρονης ιστορίας τής 
Κοζάνης, πού μέ τον καιρό θά ξεθώριαζαν καί θά καταντούσαν σιγά-σιγά κρύες ειδήσεις, 
τό ιστορικό φωτογραφικό αύτό Λεύκωμα θά τις ζωντανεύη καί θά τούς δίνη μιάν αγέραστη 
έπικαιρότητα.

Είναι λοιπόν καλοπρόσδεχτο στήν ιστορική έπιστήμη καί τό νέο έργο «Διαθήκαι Εύ- 
εργετών τής πόλεως Κοζάνης» τοϋ Νίκου Δελιαλή. Μέ τή μεγάλη του ψυχή καί τό ειδικό 
του σκαρί ό Δελιαλής μπόρεσε, χωρίς να φοβηθή καμιά θυσία, νά περιμαζέψη από παντοϋ, 
όπου τό βρήκε σέ μπουντρούμια, σέ παλιά σεντούκια, σέ μεσάντρες, σέ ταβάνια, τό πολύ
τιμο ιστορικό ύλικό τής Κοζάνης καί νά τό δημοσιέψη γιά νά τό προσφέρη στήν υπηρε
σία τής έπιστήμης. Κι έτσι έχουμε 39 πνευματικά του τέκνα, πού μιλοϋν καί γιά τήν Ιστο
ρία τής Κοζάνης, αλλά καί γιά τή μεγάλη του ψυχή, τέκνα πού θά τά ζήλευαν πολλοί άλ
λοι, άκόμα καί μεγαλόσχημοι. ’Αλλά καί είναι πάλι ή μεγάλη του ψυχή, πού άστραψε καί 
φώτισε τό νοϋ του, ώστε όλο αύτό τό ιστορικό υλικό νά τό δημοσιέψη μέ καιρό καί κόπο, 
δίχως νά τό παραλλάξη, καί νά τό δώση μόνο μέ τ’ άπαραίτητα συμπληρώματα καί σχόλια, 
έτοιμο πές, στόν ερευνητή.

Γι’ αύτό καί μπορώ νά πώ πώς ό "Επαινος πού τοϋ έδωσε ή ’Ακαδημία τής 
’Αθήνας είναι ό πιο πετυχημένος πού έδωσε αύτή σέ πνευματικόν έργάτη τοϋ τόπου μας. 
ΌΈπαινος αύτός τίμησε βέβαια τον Νίκο Δελιαλή, όμως τίμησε ακόμα περισσότερο 
καί τήν ίδια τήν ’Ακαδημία γιά τήν εύθυκρισία της στήν περίπτωση Δελιαλή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ

Ευαγγέλου Κωφοϋ, Ή Έπανάστασις τής Μακεδονίας κατά τό 1878. ’Ανέκ
δοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής έπισκοπήσεως ("Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 104), Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σελ. ιβ' + 372, χάρτης 1.

Είναι περίεργο καί ταυτόχρονα λυπηρό τό γεγονός ότι σημαντικά κεφάλαια τής νεώ- 
τερης ιστορίας μας δέν έχουν ακόμη μελετηθή συστηματικά καί δέν έχουν καταλάβει τή 
Θέση πού τούς ταιριάζει σ’ αύτήν. Ή μερική αύτή άδιαφορία είναι άδικαιολόγητη καί έπι- 
ζήμια άπό έθνική άποψη, γιατί μένουν σκοτεινά ορισμένα γεγονότα, πού είχαν σοβαρές 
συνέπειες, άσκησαν ούσιαστικές έπιδράσεις στά μετέπειτα χρόνια καί συνδέθηκαν μέ 
τις τύχες τών υποδούλων Ελλήνων καί ιδίως τής Μακεδονίας. Έτσι πολύ λίγες ήταν οί 
γνώσεις μας σχετικά μέ τήν άγωνία, τούς πόθους καί τις έλπίδες, τις διαμαρτυρίες καί 
κυρίως τά έπαναστατικά κινήματα τοϋ Μακεδονικού Ελληνισμού κατά τήν διάρκεια τής 
σοβαρής κρίσεως τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος τών έτών 1875-1878, ή όποια παρά λίγο 
θά έδινε σλαβική λύση στό πρόβλημα τής ‘Ανατολής, σέ βάρος τοϋ Ελληνισμού μέ τήν 
περιώνυμη συνθήκη τοϋ 'Αγίου Στεφάνου. Μόλις πριν άπό λίγα χρόνια, ϋστερ’ άπό τήν 
έκδοση τοϋ ’Αρχείου τοϋ Στεφ. Νικ. Δραγούμη1, γνωρίσαμε τήν Μακεδονική Έπανά-

1. Άρχεΐον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη, ’Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν 
Έπανάστασι τοϋ 1878 στήν Μακεδονία. Εισαγωγή καί έπιμέλεια Ίωάννου Σωτ. Νοτάρη, 
Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 444 ("Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 85).
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