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annexées à la Bulgarie». Ποια όμως είναι αύτή ή «Région Egéenne» καί άπό ποιούς 
κατοικεϊται, δέν μάς το διευκρινίζει ό συγγραφέας. Γιατί δέν χρησιμοποιεί τούς γνωστούς 
γεωγραφικούς όρους «'Ελληνική Μακεδονία καί Θράκη» ή «Ανατολική Μακεδονία» 
καί «Δυτική Θράκη»; Φαίνεται πώς ό όρος «Région Egéenne», πού προκαλεϊ ασάφεια 
καί σύγχυση, είναι άρεστός ακόμη καί στούς σύγχρονους Βουλγάρους ιστορικούς, γιατί 
τόν ξανασυναντοΰμε καί σέ άλλη μελέτη, δημοσιευμένη στον ίδιο τόμο (βλ. τό άρθρο τού 
V. Topalov, L’opinion publique bulgare contre les persécutions des juifs, ιδίως 
σ. 484, 486, 488, όπου ή χρήση τού Ιδιου όρου). "Οσο για τό γεωγραφικό περιεχόμενο, 
πού δίνει στον όρο αύτό ό συγγραφέας, μπορούμε νά τό συμπεράνουμε άπό όσα ό Ιδιος 
γράφει λίγο πιό κάτω (σ. 507), όπου λέγει ότι τό 1943 ή βουλγαρική κυβέρνηση έστειλε 
στρατό κατοχής καί σέ ένα τμήμα τής «Ελληνικής Μακεδονίας» ώς τή Θεσσαλονίκη. 
Έδώ λοιπόν γίνεται σαφές ότι, κατά τό συγγραφέα, μόνον ή έδώ άπό τό Στρυμόνα περιοχή 
είναι «'Ελληνική Μακεδονία», ένώ ή πέρα άπό αύτόν είναι ή «Région Egéenne», στήν 
όποια άρα έχουν δικαιώματα οί Βούλγαροι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των έλληνικών χω
ρών. Α', Συμβολή εις τήν έρευναν περί τής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων, Θεσσαλονί
κη 1964, 8ον, σελ. 94+1 χάρτης [Έκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνική 
Βιβλιοθήκη, άριθμ. 22].

”Αν καί γραμμένο όχι άπό έπιστήμονα ιστορικό, τό βιβλίο αύτό παρουσιάζει σημαντι
κό ένδιαφέρον, γιατί ό μακαρίτης Κατσουγιάννης ξεπέρασε τήν έλλειψη ειδικών γνώ
σεων μέ τή μεγάλη αγάπη, τό πάθος θά μπορούσα νά πώ, μέ τό όποιο περιέβαλε τό θέμα 
τής μελέτης του.

Κρουσοβίτης τήν καταγωγή ό συγγραφέας ανήκε στήν κατηγορία τών πολυπληθών 
βλαχοφώνων 'Ελλήνων τής περιοχής Μοναστηριού, πού μετά τή συνθήκη τού Βουκου- 
ρεστίου άναγκάσθηκαν νά έκπατρισθοΰν γιά ν’ άποφύγουν ένα νέο ξένο ζυγό, έστω καί 
χριστιανικό. "Οπως όλοι οί συμπατριώτες του, έτσι καί ό Κατσουγιάννης, παρόλο πού 
βρήκε μιά δεύτερη πατρίδα καί ευδοκίμησε ώς έμπορος στή Θεσσαλονίκη, δέν ξέχασε 
ποτέ τή γενέτειρά του· όχι μόνον αύτό, άλλά καί βάλθηκε μέ όλες του τις δυνάμεις, όσο 
χρόνο τού άφηνε τό έπάγγελμά του, νά μελετήση καί νά προβάλη τό έθνικό καί πολιτι
στικό έργο τών συμπατριωτών καί όμογλώσσων του. Καί πολύ σωστά έστρεψε πρώτα τό 
ένδιαφέρον του προς τό πολυσυζητημένο θέμα τής καταγωγής τών Βλάχων τών έλληνικών 
χωρών.

Στήν εισαγωγή (σ. 13-15) τού βιβλίου του ό συγγραφέας μάς εξηγεί κυρίως τούς λό
γους γιά τούς όποιους θεωρεί τό πρόβλημα τής καταγωγής τών Βλάχων ώς θέμα μάλλον 
γλωσσικό παρά έθνολογικό. Κατόπιν (κεφ. I, σ. 16-20) άσχολεϊται μέ τήν έτυμολογία τού 
ονόματος «Βλάχος». Έδώ ό Κατσουγιάννης, αφού παραθέτει καί συζητεΐ, μέ συντομία 
βέβαια, τις διάφορες έτυμολογικές έρμηνεϊες πού ύποστηρίχθηκαν ώς τώρα άπό τούς κα
θηγητές Ν. Βέη, Α. Κεραμόπουλλο, Κ. "Αμαντο καί άπό άλλους έρευνητές, καταλήγει 
στήν άποψη ότι πιό πιθανή είναι ή προέλευση τού «Βλάχος» άπό τό γερμανικό «Welsch», 
πού μεταφέρθηκε άπό τούς Σλάβους στή βαλκανική χερσόνησο, όπου καί τό συναντούμε 
γιά πρώτη φορά σέ βυζαντινούς συγγραφείς τού 10ου αιώνα. Έτσι έξηγείται καί τό γε
γονός ότι, ένώ οί λατινόφωνοι πληθυσμοί τών έλληνικών χωρών ονομάζονται άπό τούς 
άλλους «Βλάχοι» ή «Κουτσόβλαχοι» (κατά τήν έλληνική παραλλαγή τού όρου), οί Ιδιοι 
άποκαλούν τούς έαυτούς των «Άρουμούνους», δηλαδή «Ρωμαίους», όπως καί οί ύπόλοι- 
ποι Έλληνες τού άνατολικου τμήματος τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας καί κατόπιν βυζαν-
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τινοΰ κράτους. Οί Κουτσόβλαχοι έπίσης διαχωρίζουν τούς έαυτούς των καί από τούς 
Δακορουμάνους, πού τούς ονομάζουν «Βλαχούτς».

Τό δεύτερο κεφάλαιο τής εργασίας (σ. 21-37) αφιερώνεται στήν έξέταση τού Κουτσο- 
βλαχικοϋ προβλήματος από έθνολογική άποψη. Στήν άρχή ό συγγραφέας παραθέτει τις 
απόψεις τών Ελλήνων ερευνητών, πού τούς κατατάσσει σέ δυο γενικά κατηγορίες: σ’αύ- 
τούς πού δέχονται, μέ διαφορετικά ό καθένας κριτήρια, τήν καταγωγή τών Βλάχων από 
τις σημερινές ρουμανικές χώρες (Π. Άραβαντινός, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ν. Βέης, Κ. 
"Αμαντος) καί σ’ εκείνους πού ύποστηρίζουν ότι πρόκειται για έκλατινισμένους "Ελληνες 
(Κ. Κούμας, Μ. Χρυσοχόου, Ε. Κουρίλας, Σπ. Παπαγεωργίου, Κ. Νικολαΐδης, Α. Κερα- 
μόπουλλος). Μέ τή δεύτερη άποψη συντάσσεται καί ό συγγραφέας, πού αναφέρει κατόπιν 
τις γνωστές μαρτυρίες τών βυζαντινών πηγών τού 6ου αιώνα (τού ιστορικού Ίωάννου τού 
Λυδοΰ, τού χρονογράφου Θεοφάνη καί τού ιστορικού Θεοφυλάκτου τού Σιμοκάττη) καί 
ύποστηρίζει τήν άποψη ότι ό έκλατινισμός τών κατοίκων τής έλληνικής χερσονήσου 
είχε ήδη συντελεσθή τον 6ο μ.Χ. αιώνα. 'Αξιοσημείωτη είναι ή νέα έρμηνεία πού δίνει 
ό Κατσουγιάννης στο πολυσυζητημένο χωρίο τού Θεοφάνη καί τού Θεοφυλάκτου τού 
Σιμοκάττη «τόρνα, τόρνα, φράτερ». Τέλος έκτίθενται συνοπτικά οί απόψεις διαφόρων 
ξένων επιστημόνων, πού άσχολήθηκαν γενικά μέ τούς έκλατινισμένους λαούς τής χερ
σονήσου τού Αίμου, όπως είναι οί Fr. Miklosich, W. Tomasehek, A. D. Xenopoi, N. 
lorga καί άλλοι. ’Εδώ ό συγγραφέας διαχωρίζει τήν κατηγορία τών ευαρίθμων Μογλε- 
νιτοβλάχων, απογόνων τών Πατσινάκων, πού προέρχονται από τή Δακία καί γιά τούς 
όποιους έχουμε μαρτυρημένη έγκατάστασή τους στό «θέμα Μογλενών» κατά τις αρχές 
τού 12ου αιώνα. ’Αξίζει να τονίσουμε στό σημείο αύτό ότι οί Μογλενιτοβλάχοι, πού ή 
γλώσσα τους διαφέρει πολύ άπό τήν κουτσοβλαχική, αύτοαποκαλοΰνται «Βλάσι» καί 
όχι «Άρουμοϋνοι».

Ή έξέταση τού Κουτσοβλαχικοΰ προβλήματος άπό γλωσσική άποψη απασχολεί 
τό συγγραφέα στό τρίτο κεφάλαιο τού βιβλίου του (σ. 38-51). Στήν άρχή μάς δίνει μια 
γενική εικόνα τού έκλατινισμοΰ τής Δύσης καί τής έκτασης τών ρωμανικών γλωσσών 
καί κατόπιν άναφέρεται έκτενέστερα στή διάδοση τής δημώδους λατινικής στή χερσόνησο 
τού Αίμου καί στή γένεση τής κουτσοβλαχικής. Μέ τήν κάθοδο καί παρεμβολή τών Σλά
βων διασπάται ή γεωγραφική ένότητα τών έκλατινισμένων πληθυσμών τής Βαλκανικής 
χερσονήσου μέ αποτέλεσμα νά αναπτυχθούν ύστερα δυό χωριστές λατινογενείς γλώσσες, 
ή δακορουμανική καί ή κουτσοβλαχική. Ώς χρόνο, κατά τόν όποιο συντελέστηκε ή δια
φοροποίηση αύτή, ό συγγραφέας δέχεται τό διάστημα άπό τόν 7ο ώς τό 10ο μ.Χ. αιώνα.

Τά έπόμενα δύο τελευταία κεφάλαια (IV καί V, σ. 52-59) περιέχουν κρίσεις τού συγ
γραφέα πάνω σέ διϊστάμενες άπόψεις γιά τήν προέλευση τών Κουτσοβλάχων, καθώς καί 
χρήσιμες παρατηρήσεις του σχετικά μέ τις μετατοπίσεις τών Κουτσοβλάχων καί μέ τις 
παραλλαγές τού όρου «Βλάχος» (Βλάχος - Κουτσόβλαχος - Άρβανιτόβλαχος). Τό πρώτο 
μέρος τού βιβλίου κλείνει μέ τήν έκθεση (σ. 60-62) τών τελικών συμπερασμάτων καί γε- 
νικοτέρων παρατηρήσεων τού συγγραφέα.

Ξεχωριστό ένδιαφέρον, ιδίως γιά τούς γλωσσολόγους, παρουσιάζει τό δεύτερο μέρος 
τού βιβλίου (σ. 63-91), πού ό συγγραφέας τό ονομάζει «Παράρτημα». Πρόκειται γιά ένα 
λεξιλόγιο τής κουτσοβλαχικής άπό 700 περίπου λέξεις άθησαύριστες, πού δέν περιλαμβά
νονται στό «’Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής γλώσσης» τού Κ. Νικολαΐδη 
(Άθήναι 1909). Οί λέξεις τού λεξιλογίου αύτού, πού δημοσιεύεται μέ όλους τούς κανόνες 
τής γλωσσολογικής έπιστήμης, άνήκουν στό γλωσσικό ιδίωμα τού Κρουσόβου, πού ό 
Κατσουγιάννης γνώριζε πολύ καλά. "Οπως είναι γνωστό, τό Κρούσοβο εποικίστηκε κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες τού 18ου αιώνα άπό πρόσφυγες τής Νικολίτσας, Γράμμουστας, 
Λινοτοπίου καί άλλων χωριών καί κωμοπόλεων τής Δυτικής Μακεδονίας, γι’ αυτό καί ό
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Κατσουγιάννης θεωρεί τό ιδίωμά του πιο γνήσιο από τά άλλα ιδιώματα τής κουτσοβλα- 
χικής, γιατί δέν δέχθηκε ξένες έπιδράσεις, όπως π.χ. τό ιδίωμα τής Μοσχόπολης, πού 
απέκτησε τραχύτερη προφορά, επειδή αναπτύχθηκε μέσα σέ άλβανόφωνο περιβάλλον.

Κλείνοντας τό σημείωμά μας αύτό μπορούμε νά πούμε συμπερασματικά ότι τό βιβλίο 
τού Κατσουγιάννη όχι μόνον κατατοπίζει τό εύρύτερο κοινό πάνω στο θέμα τής καταγω
γής τών Κουτσοβλάχων, άλλα προσφέρει καί στούς ειδικούς χρήσιμες έπιστημονικές 
παρατηρήσεις καί πολύτιμο υλικό.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί τών Βλάχων τών έλληνικών χωρών. 
Β', Έκ τού βίου καί τής ιστορίας τών Κουτσοβλάχων έπί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 
1966, 8ον, σελ. 120. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνική Βιβλιοθήκη, 
άριθμ. 23],

Τό δεύτερο βιβλίο τού Κατσουγιάννη έκδόθηκε από τά κατάλοιπά του δυο χρόνια 
μετά τό θάνατο τού συγγραφέα. Τήν πρωτοβουλία καί τή φροντίδα τής έργασίας αύτής 
τήν άνέλαβε ή κόρη του κυρία Φανή Γ. Δεληγιάννη μέ τή βοήθεια τού φιλολόγου κ. ’Αγα
θοκλή Δημητράκου καί τή δική μου. Πρέπει πάντως νά διευκρινήσουμε έδώ ότι ό ρόλος 
καί τών τριών μας περιορίστηκε στήν απλή ταξινόμηση τών καταλοίπων, στον έλεγχο 
καί συμπλήρωση μερικών βιβλιογραφικών παραπομπών καί τέλος στήν έπιμέλεια τής 
έκδοσης. Σεβαστήκαμε απόλυτα τό κείμενο τού συγγραφέα, γι’ αύτό καί τό βιβλίο του 
παρουσιάστηκε έλλειπές, όπως τό άφησε, μέ δύο μέρη, δύο θέματα χωριστά καί κάπως 
ασύνδετα μεταξύ τους.

Τό πρώτο μέρος τής έργασίας (σ. 11-28) φέρει τό γενικό τίτλο «Ή αστική τάξις παρά 
τοίς Κουτσοβλάχοις». Έδώ ό συγγραφέας, αφού πρώτα μνημονεύει τις περιοχές τής 
έλληνικής χερσονήσου, όπου υπήρχαν έγκατεστημένοι συμπαγείς λατινόφωνοι έλληνι- 
κοί πληθυσμοί κατά τήν αρχή τής τουρκοκρατίας, άπαριθμεί κατόπιν τά διάφορα αίτια 
(αύξηση τών κατοίκων άπό γεννήσεις, ύποαπασχόληση, πενία, πιέσεις τού κατακτητή), 
πού προκάλεσαν τις μετατοπίσεις τών πληθυσμών αύτών κατά τό 15ο καί 16ο αιώνα προς 
άλλους τόπους ασφαλέστερους. "Υστερα άναφέρεται στήν κοινωνική καί δημογραφική 
σύσταση τού κουτσοβλαχικοΰ στοιχείου καί παρακολουθεί τήν πορεία τής κοινωνίας 
του άπό τήν ανάπτυξη τής κτηνοτροφίας (έξέλιξη τού «τσελιγκάτου») ώς καί τήν ίδρυση 
καί άκμή τών γνωστών έλληνοβλαχικών αστικών κοινοτήτων, όπως είναι τό Συρράκο, 
οί Καλαρρίτες, τό Μέτσοβο, ή Μοσχόπολη καί άλλες. Τό συμπέρασμα πού βγαίνει είναι 
ότι οί πυρήνες τής κουτσοβλαχικής αστικής τάξης ύπήρχαν πριν άπό τήν τουρκοκρατία, 
άν καί ή άκμή τών παραπάνω κοινοτήτων παρατηρεϊται κυρίως μεταξύ 16ου-18ου αιώνα.

’Ιδιαίτερα (σ. 16-21) άσχολεϊται ό Κατσουγιάννης μέ τήν άκμή καί καταστροφή τής 
Μοσχόπολης, τού γνωστού έμπορικοϋ καί πνευματικού κέντρου τών Κουτσοβλάχων, 
τού οποίου ή λεηλασία άπό τούς Τουρκαλβανούς καί ή έγκατάλειψή του άπό τούς κατοί
κους στις 2 Σεπτεμβρίου τού 1769 όχι μόνον αποτελεί τό τέρμα μιας περιόδου, τής «Μο- 
σχοπολιτικής», όπως τήν άποκαλεΐ ό συγγραφέας, άλλα καί τήν αρχή μιας μεγάλης 
μεταναστευτικής κίνησης τού κουτσοβλαχικοΰ στοιχείου μέσα στον έλληνικό χώρο καί 
έξω άπό αύτόν. Τό ρεύμα αύτό πλήττει ιδιαίτερα τή Βόρειο "Ηπειρο καί τή Δυτική Μακε
δονία, όπου, έκτος άπό τή Μοσχόπολη, έρημώνονται σχεδόν καί οί κωμοπόλεις Νικο- 
λίτσα, Λινοτόπι, Σίπισχα, Μπιθικούκι, Μπόρια, Γκάμπροβο, Γράμμουστα καί άλλες.

Τό πρώτο μέρος τού βιβλίου κλείνει μέ τήν έξέταση αύτοΰ ακριβώς τού θέματος τών 
αποδημιών, πού διακρίνονται σέ δύο κατηγορίες: 1) μεταναστεύσεις εξω άπό τά σύνορα 
τής όθωμανικής αυτοκρατορίας (Αύστρία, Ούγγαρία κ.ά.), στις Παραδουνάβιες Ήγεμο-
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