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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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καί την έκδοσιν αυτών, τήν οποίαν εμπιστεύεται εις τον φίλον του «διδά
κτορα τής ιατρικής εν τφ Πανεπιστημίφ» ’Αναστάσιον Γούδαν. Συγκρίνων 
τό έργον του μέ τα έκδοθέντα εως τότε περί τοΰ άγώνος λέγει «θά είναι 
τό θετικότερον περί δσων διαπραγματεύομαι αντικειμένων καί τό πολυτι- 
μότερον τής περιουσίας καί προς όφελος τής ιστορίας.»

’Αξιοσημείωτος είναι ή μέριμνα αυτού όπως δοθή άνά έν άντίτυπον 
τού συγγράμματος αυτού καί εις σχολεία εκτός τών ορίων τής Ελλάδος, 
πράγμα τό οποίον δεικνύει τήν ύπαρξιν καί τήν ακμήν αυτών κατά τό 1871, 
οπότε έγράφη ή διαθήκη. Τά σχολεία ταύτα κατά τήν σειράν τής διαθήκης 
είναι: τό τού Καίρου, τής Σμύρνης, τής Θεσσαλονίκης, τών Σερρών, τού 
Πισοδερίου, τοΰ Μπλάτζη, τής Σιατίστης, τής Κοζάνης, τής Ζερίτσανης 
(Τσαρίτσανης), τών Κουτζιανών τοΰ Άσπροποτάμου, τοΰ Μεσολογγίου καί 
τής Πέλλης τών Μακεδόνων. Έκ τών συνοδευόντων τά δνόματα σποραδι
κών χαρακτηρισμών προκύπτουσι καί αναμφισβήτητα βιογραφικά διά τον 
συγγραφέα στοιχεία. Ούτω τό Πισοδέρι χαρακτηρίζεται ως προπατορική 
αυτού πατρίς, τό Μπλάτζη ως πατρίς τής μητρός του, ή Κοζάνη ως πατρίς 
τής γεννήσεώς του, ή Τσαρίτσανη ως τόπος τών σπουδών του, τά Κούτζιανα 
ως πατρίς τού Ν. Στουρνάρα, τό Μεσολόγγι ως τόπος τής πολιορκίας καί 
τής εξόδου του.

Εις τον εκδότην καί τήν Πάγκειον ’Επιτροπήν οφείλονται χάριτες, 
διότι παρέδωσαν εις τήν δημοσιότητα τήν άξιόλογον καί πολλαχώς χρήσιμον 
ταύτην διαθήκην τού διαπρεπούς Μακεδόνος άγωνιστοΰ.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Πολύχρονη Κ. Ένεπεκίδη, Συμβολαί εις τήν μυστικήν 
πνευματικήν καί πολιτικήν κίνησιν τών Ελλήνων τής Βιέννης προ τής Έπα- 
ναστάσεως. Akademie - Verlag. Berlin I960, δον, σ. 166 μετά 9 φω
τογραφιών εντύπων καί εγγράφων.

*0 συγγραφέας είναι γνωστός έκ τών πολυετών αυτού ερευνών εις τά 
κρατικά αρχεία τής Βιέννης, έκ τών οποίων πολλά καί ενδιαφέροντα μέ
χρι τούδε έδημοσίευσε, άφορώντα είς τούς περί τήν Έπανάστασιν χρό
νους. Εις τό παρόν βιβλίον δημοσιεύει τό προϊόν τής έρεύνης αυτού εις τό 
άρχεΐον τής αστυνομίας, εις τό όποιον εύρίσκονται αποτεθειμένα καί όσα έσώ- 
θησαν εκ τών αρχείων τής λογοκρισίας κατά τον εμπρησμόν τοΰ 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης (1927) καί έκ τών αρχείων τής πόλεως Graz. ’Επίσης 
δημοσιεύει καί ολίγα τινά έκ τοΰ αρχείου τής βιβλιοθήκης τοΰ Γαλλικού 
’Ινστιτούτου τής Γαλλίας (Bibliothèque de Γ Institut de France).

Τα έγγραφα κυρίως είναι αστυνομικοί άναφοραί τών εντεταλμένων 
προς επιτήρησιν τών κινήσεων τών Ελλήνων τής Βιέννης αστυνομικών 
καί λογοκριτών τών ελληνικών βιβλίων καί εφημερίδων. 'Ο εκδότης παρα-
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