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προς αυτόν, κρυφίως όμως πολλαχώς τον εβοήθησαν ου μόνον διά ποικίλων 
εφοδίων, άλλα καί δι’ άνδρών, ως καί των ενεργειών των Τούρκων. ’Έ
πειτα καθορίζει ακριβώς τό σημεΐον τής άποβάσεως τοΰ Καρατάσου είς την 
Σιθωνίαν, τό όποιον ήτο ό όρμος Καλαμίτσι καί όχι ό λιμήν τοΰ Κωφοΰ, 
ώς καί την χρονολογίαν τής άποβάσεως. ’Εξηγεί επίσης έπαρκώς την βρα
δύτητα τών ενεργειών τοΰ Καρατάσου, ή οποία καί προυκάλεσε την άποτυ- 
χίαν τών σχεδίων του, εξιστορείται δε εν πάση λεπτομερεία καί ή περί τήν 
Κομίτσαν τελευταία μάχη, μετά τήν άτυχή έκβασιν τής οποίας ό Καρατά- 
σος κατέφυγεν εις τό “Αγιον ’Όρος καί έκείθεν κατώρθωσε να διαφυγή εις 
τήν έλευθέραν 'Ελλάδα. Πλήν τών γενικωτέρων τούτων πρέπει να σημειω- 
θή καί τό πολυάριθμον τών λεπτομερειακών ειδήσεων, αί όποΐαι συμπλη
ρώνουν καί ζωντανεύουν τήν όλην εικόνα τοΰ άγώνος.

Τό εργον συμπληροΰσι δύο χρήσιμοι προσωπογραφικοί πίνακες, ό 
πρώτος τών κυβερνητών τοΰ 'Αγίου ’Όρους άπό τοΰ 1686 μέχρι τοΰ 1783, 
ό δεύτερος τών πρωτοεπιστατών αύτοΰ άπό τοΰ 1788 μέχρι τών ήμερών 
ημών.

Τό έργον τοΰ λογίου Γέροντος άποτελεί άξιόλογον συμβολήν όχι μό
νον είς τήν ιστορίαν τοΰ άγώνος τοΰ 1854, άλλα καί τήν όλην ιστορίαν 
τοΰ Άγιωνύμου ’Όρους, άποδεικνύει δέ πόση καί πόσον πολύτιμος ιστο
ρική ύλη εΰρίσκεται άποτεθησαυρισμένη είς τα άγιορειτικά άρχεία, ή οποία 
περιμένει τούς ερευνητάς της.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Παν. Δ. Μηλιώτη, Ή έν Νεϋγύ σύμβασις τής ελληνοβουλ- 
γαοικής μεταναστεύσεως τής 1]27 Νοεμβρίου 1919 καί ή εφαρμογή αυτής. 
Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τοΰ Αίμου 51]. 8ον, σ. 38.

Ό συγγραφεύς, γνωστός δικηγόρος εν Θεσσαλονίκη, ύπηρέτησεν άπό 
τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1925 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τοΰ 19^9 ως "Ελλην 
άντιπρόσωπος είς τήν 3ην καί 5ην 'Υποεπιτροπήν Έλληνοβουλγαρικής Με
ταναστεύσεως εν Μακεδονία προς εφαρμογήν τής έν Νεϋγύ συνομολογηθεί- 
σης συμβάσεως μεταξύ τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ Σταμπουλίνσκη, ήτις καί συν- 
υπεγράφη μετά τής Συνθήκης ειρήνης τοΰ Νεϋγύ καί προσηρτήθη είς αυ
τήν αυθημερόν.

Ό συγγραφεύς μετά βραχεΐαν ιστορικήν εισαγωγήν, εις τήν οποίαν ε
ξετάζει τα άπώτερα αίτια, τά προκαλέσαντα τήν σύμβασιν ταύτην, τά όποια 
είναι οί φυλετικοί επί Τουρκοκρατίας άγώνες μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγά
ρων, εκθέτει τά τής διαδικασίας, τήν οποίαν ήκολούθησαν αί ύποεπιτροπαί 
εφαρμογής καί έκτελέσεως τής συμβάσεως, δηλ. τά τής υποβολής αιτήσεων 
μεταναστεύσεως καί έκκαθαρίσεως περιουσίας, τά τοΰ τρόπου έκτιμήσεως τών
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υποεπιτροπών, τάς αποδείξεις κυριότητος κτλ. Έκ των έκτιθεμένων γίνεται 
καταφανής ή καταβληθεΐσα προσπάθεια, προσοχή καί επιμέλεια εις τήν έκ- 
τέλεσιν τοΰ δυσκόλου έργου τών υποεπιτροπών. "Οθεν δικαίως 6 συγγρα- 
φεύς τονίζει εν τφ προλόγφ του τάς συνέπειας τής εφαρμογής τής Συμβά- 
σεως ταύτης επί τών εθνολογικών διαμορφώσεων έν τή Βορείω Έλλάδι, 
καθ’ δτι διά τής έκτελέσεως αυτής έχορηγήθη εις τούς κατοίκους πλήρως το 
δικαίωμα, δπως οΰτοι ελευθέριος καί εκουσίως εκδηλώσουν τούς φυλετικούς 
αυτών δεσμούς. Ούτως οι μετά τής Βουλγαρίας φυλετικώς συνδεόμενοι κά
τοικοι μετά τήν υποβολήν αιτήσεων μεταναστεύσεως καί έκκαθαρίσεως τών 
περιουσιών των μετηνάστευσαν ελευθέριος εις Βουλγαρίαν, αποζημιωθέντες 
πλήρως διά τήν εν Έλλάδι καταλειφθεΐσαν περιουσίαν, ενφ άντιθέτως οί άλ
λοι κάτοικοι, άπαντες “Ελληνες δντες, εϊς ούδεμίαν δήλωσιν οίασδήποτε φύ· 
οεως προέβησαν. Οι μεταναστεύοντες μετά τών αιτήσεων μεταναστεύσεως καί 
εκκαθαρίσεως περιουσιών συνυπέβαλλον ύποχρεωτικώς καί βεβαίωσιν φυλε
τικής μειονότητος. “Οθεν ορθώς συμπεραίνει 6 συγγραφεύς δτι δσοι εκ τών 
βουλγαροφώνων δεν ύπέβαλον αιτήσεις εθεώρουν εαυτούς ως μή ανήκοντας 
εις τήν βουλγαρικήν μειονότητα, ώστε λογικώς καί εξ αντιδιαστολής προκύ
πτει δτι οΰτοι ανεξαρτήτως τής γλώσσης εθεώρουν εαυτούς ώς γνησίους "Ελ
ληνας, δπως τόσοι άλλοι ξενόφωνοι "Ελληνες, τουρκόφωνοι, βλαχόφωνοι, 
αλβανόφωνοι, αραβόφωνοι κτλ. Τονίζει δε ιδιαιτέρως ό συγγραφεύς (σ. 30) 
δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έργου τής Μικτής Επιτροπής, το όποιον 
παρετάθη επί μίαν δεκαετίαν, ούδείς παρουσιάσθη ούτε εις τήν Επιτροπήν 
ούτε εις άλλην τινά αρχήν έν Έλλάδι ϊσχυριζόμενος δτι ανήκει εις σλαβι
κήν μειονότητα, φέρ’ είπείν Μακεδονικήν, τήν οποίαν έπλασαν εσχάτως οί 
έν Σκοπίοις πάλαι μέν ποτέ Βούλγαροι, νΰν δέ δήθεν Μακεδόνες.

*0 συγγραφεύς, ό όποιος ώς έκ τοΰ έργου του εΐχεν ακριβή γνώσιν 
τών μεταναστευόντων, αναφέρει δτι ή Μικτή Επιτροπή άνεβίβασε τούς έκ 
Μακεδονίας μεταναστεύσαντας εις 66.262, τούς δέ έκ Δυτικής Θράκης είς 
35,804, ήτοι έν συνόλφ είς 99.066. Είς τούτους δέον να προστεθώσι καί 
20.000 - 25.000 άκτήμονες ή τρομοκρατηθέντες υπό τών κομιτατζήδων, οί 
όποιοι άντέδρων είς τήν μετανάστευσιν, έγκατασταθέντες έν Βουλγαρία χω
ρίς νά έκκαθαρίσωσι τάς περιουσίας αυτών. Ούτως οι έκ Μακεδονίας μετα- 
ναστεύσαντες ανέρχονται τό πολύ εις 91.262. Έάν δέ ληφθή ΰπ’ όψιν δτι ή 
γνωστή στατιστική τοΰ Χιλμή Πασά τοΰ 1901 αναβιβάζει τούς έν τή κατόπιν 
Ελληνική Μακεδονίρ βουλγαροφώνους είς 119.000, έ'πεται δτι οί παραμεί- 
ναντες έν Έλλάδι "Ελληνες τήν συνείδησιν Βουλγαρόφωνοι, ή κατά τούς 
Βουλγάρους Γραικομάνοι, ανέρχονται είς 23.000 τό πολύ. Ούδαμοϋ είς τάς 
στατιστικός γίνεται λόγος περί Μακεδόνων καί Μακεδονικής έθνότητος, ορ
θότατα δέ λέγει ό συγγραφεύς (σ. 3) δτι τα έσχάτως έκ Σκοπιών έκτοξευό- 
μενα πυροτεχνήματα περί Σλαβικής έν Έλλάδι μειονότητος είναι κατασκευ
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άσματα τοΰ εργαστηρίου παντός ψεύδους καί απάτης των υπό τον Βλάχωφ 
κρυπτοβουλγάρων των Σκοπιών, ad hoc συναρμολογούμενα προς συγκάλυψιν 
των εδαφικών των διεκδικήσεων επί εδαφών από χιλιετηρίδων ελληνικών.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Νικολάου Π. Δελιαλή, Ή Ιδιόγραφος διαθήκη τοϋ Νικο
λάου Κ. Κασομοΰλη (1795 - 1871). Άθήναι, Τυπογραφεΐον Μυρτίδη, 1961. 
δον, σ. 31 μετά φωτοτυπικών πινάκων.

Ό Νικόλαος Κασομούλης έγινε πολϋ γνωστός εις τούς ασχολούμενους 
περί την ιστορίαν τής Έπαναστάσεως, άφ’ δτου διά χορηγίας τής Παγκείου 
’Επιτροπής έδημοσιεύθησαν (1940) υπό τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη τα «Εν
θυμήματα» αυτού. Ό Βλαχογιάννης εις την εισαγωγήν του εξιστόρησε καί 
τα κατά τον βίον τοΰ συγγραφέως, ως προκύπτουν εκ τών «’Ενθυμημάτων» 
καί άλλων δευτερευουσών πηγών. 'Η διαθήκη αυτού δεν ήτο ακόμη γνω
στή. Ταύτην άνεκάλυψεν εν Κοζάνη ό έφορος τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Ν. Δελιαλής, ό όποιος καί εκδίδει αυτήν μέ την χορηγίαν τής αυτής Παγ
κείου ’Επιτροπής καί την εποπτείαν τοΰ Φιλίππου Στεφ. Δραγούμη, ισο
βίου μέλους αυτής. 'Η διαθήκη εδημοσιεύθη τό πρώτον εις το «Δελτίον τής 
Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας», τόμ. ΙΔ' (1960). Ή εκδοσις ε- 
γινε μετά μεγάλης προσοχής, σημειουμένων τών κενών, τα όποια εδημιούρ- 
γησεν ό χρόνος, καί τών σφαλμάτων τοϋ γράψαντος αυτήν, όστις είναι ό 
ίδιος ό Κασομουλης. Ό εκδότης παρατηρεί ότι εκ τών μέχρι τοΰδε γρα- 
φέντων δεν ήτο δυνατόν να διαπιστωθή σαφώς ούτε ό τόπος ούτε καί ό 
χρόνος τής γεννήσεώς του. Ταΰτα σήμερον κατά την γνώμην τοΰ εκδότου 
σαφηνίζονται. Έκ τοΰ κωδικός βαπτίσεων τής Μητροπόλεως Κοζάνης προ
κύπτει ότι ό Νικόλαος Κασούμης (Κασομούλης) εβαπτίσθη τον Αύγουστον 
τοΰ 1795, άπέθανε δε, ως φαίνεται έκ τής επιτύμβιου πλακάς εν Στυλίδι, 
την ΙΟην ’Ιανουάριου 1871.

Ή διαθήκη είναι ως ιστορική πηγή άξιολογωτάτη, όχι μόνον διότι 
περιλαμβάνει αρκετά άγνωστα ενδιαφέροντα στοιχεία διά τον βίον τοΰ άγω- 
νιστοΰ, καί δή καί τον οικογενειακόν, άλλα καί διότι, παρέχει εικόνα τών 
μετεπαναστατικών χρόνων, κατά τούς οποίους κατεβάλλετο συνεχής προσπά
θεια προς στρατιωτικήν καί οικονομικήν τακτοποίησιν τών αγωνιστών.

‘Ο διαθέτης, ό όποιος εκφράζει έπανειλημμένως τον βαθύτατον πό
νον του διά τον άωρον θάνατον τοΰ υιού του Κωνσταντίνου, αφήνει ως κλη
ρονόμον τήν σύζυγόν του Μαριγών, απαριθμεί δε τά περιουσιακά στοιχεία, 
τα οποία αφήνει. ’Αξιοσημείωτα είναι όσα λέγει περί τών απαιτήσεων αυ
τού από τοΰ δημοσίου, όχι μόνον έκ μισθών, αλλά καί από δαπάνας, εις 
τάς οποίας ό ίδιος υπεβλήθη χάριν τοΰ άγώνος. Είναι αξιοσημείωτος καί 
ή φροντίς διά τήν φύλαξιν τών χειρογράφων του εντός σιδηρού κιβωτίου
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