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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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νίες, ακόμη καί στις βορειότερες τουρκοκρατούμενες βαλκανικές χώρες, όπως π.χ. στή 
Σερβία· 2) ομαδικές κυρίως μετοικεσίες μέσα στον έλληνικό χώρο καί κυρίως στή Θεσ
σαλία, Ήπειρο, Μακεδονία καί Θράκη. Στήν πρώτη περίπτωση οί Κουτσόβλαχοι διαπρέ- 
πουν ώς βιοτέχνες, έπαγγελματίες, έμποροι, καί αποτελούν εκλεκτά μέλη τών έλληνικών 
κοινοτήτων τής Βιέννης, Βουδαπέστης, Βελιγραδιού, άλλων πόλεων τής Ούγγαρίας, 
Ρουμανίας κ.λ., ένώ στή δεύτερη, έκτος πού πυκνώνουν τόν πληθυσμό πολλών έλληνικών 
πόλεων, ιδρύουν καί νέες κωμοπόλεις ή δίνουν καινούργια ζωή σέ παλαιές στή ΒΔ κυ
ρίως Μακεδονία (Μοναστήρι, Κρούσοβο, Μεγάροβο, Τίρνοβο, Νιζόπολις, Μηλοβίστα, 
Γκόπεσι κ.λ.). Σημαντικές έπίσης κουτσοβλαχικές παροικίες δημιουργοϋνται τήν ίδια 
έποχή (τέλη 18ου αιώνα) καί στήν ’Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη (στις Σέρρες, Δρά
μα, Καβάλα, Νευροκόπι, Άνω καί Κάτω Τζουμαγιά, Ξάνθη κ.ά.). Ή ανάμειξη αύτή τού 
κουτσοβλαχικού αστικού στοιχείου μέ τούς άλλους "Ελληνες συντελεί σέ μια νέα έμπο- 
ρική καί οικονομική άνθηση τών πόλεων καί περιοχών πού άναφέραμε παραπάνω.

Κρίνοντας γενικά τό πρώτο μέρος τού βιβλίου τού Κατσουγιάννη θά μπορούσε να 
πή κανείς ότι πρόκειται μάλλον για σχεδίασμα, πού εξετάζει τό θέμα του στις γενικές 
γραμμές. Είναι φανερό ότι ό θάνατος δέν έπέτρεψε στό συγγραφέα νά όλοκληρώση τή 
μελέτη του, μολαταύτα οΐ γενικές διαπιστώσεις καί τά συμπεράσματά του είναι σωστά, 
πράγμα πού δείχνει ότι είχε έρευνήσει ικανοποιητικά τά έπί μέρους προβλήματα.

Τό δεύτερο καί έκτενέστερο (σ. 29-81) μέρος τού βιβλίου τού Κατσουγιάννη επιγρά
φεται: «Οί αγώνες τών Κουτσοβλάχων ύπέρ τών δικαίων τού 'Ελληνισμού κατά τήν πε
ρίοδον τού Μακεδονικού Ζητήματος» καί βασίζεται στά πορίσματα τής γνωστής βιβλιο
γραφίας, άλλά, ώς ένα σημείο, καί στις άναμνήσεις τού ίδιου τού συγγραφέα.

"Οπως είναι γνωστό, οί μεγαλοϊδεάτες τού νεοσύστατου ρουμανικού κράτους δη
μιούργησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες τού 19ου αιώνα τό «Κουτσοβλαχικόν Ζήτημα» 
τής Μακεδονίας πάνω στά ίχνη καί κατά τό ύπόδειγμα τής βουλγαρικής προπαγάνδας. 
Μέ τόν τρόπο αυτό έπιδίωκαν άσφαλώς νά έχουν ένα ενέχυρο στή Μακεδονία πού, 
προσφέροντάς το στούς Βουλγάρους, θά τούς έξασφάλιζε ώς αντάλλαγμα τήν ευνοϊκότερη 
ρύθμιση τού ζητήματος τής Δοβρουτσάς. Ή κίνηση αύτή τών «ρουμανιζόντων» έ|ίδηλώ- 
θηκε μέ τήν ίδρυση κέντρου προπαγάνδας στό Μοναστήρι μέ έπικεφαλής τόν έξωμότη 
'Απόστολο Μαργαρίτη από τήν Άβδέλλα τής Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα έγινε 
προσπάθεια νά ίδρυθοΰν καί νά άναπτυχθοΰν στήν "Ηπειρο καί Μακεδονία «ρουμανικά» 
σχολεία καί κοινότητες, πράγμα πού προκάλεσε—ιδίως ή ίδρυση κοινοτήτων—τή ζωηρή 
άντίδραση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. "Ολες αύτές οί ένέργειες, άκόμη καί ή συγ
κρότηση τρομοκρατικών συμμοριών «ρουμανιζόντων» πού συνεργάζονταν μέ τούς Βουλ
γάρους κομιτατζήδες , άν καί κόστισαν τεράστια ποσά σέ βάρος τού ρουμανικού προϋπο
λογισμού, κατέληξαν σέ παταγώδη αποτυχία, γιατί συνάντησαν τή σθεναρή άντίσταση 
έκείνων ακριβώς πού θέλαν νά προσηλυτίσουν, τών ίδιων δηλαδή τών Κουτσοβλάχων. 
Στις έλληνοβλαχικές κοινότητες τής Πελαγονίας μέ κέντρο τό Μοναστήρι οργανώθηκε 
ή πρώτη συστηματική άντίσταση καί οί φιλήσυχοι Έλληνοβλάχοι αστοί μεταβλήθηκαν 
στούς πιό σκληρούς διώκτες τών «ρουμανιζόντων» μέ άποτέλεσμα νά γκρεμιστή ολόκλη
ρο τό οικοδόμημα τών τελευταίων.

’Εκτός άπό τά παραπάνω, στό ίδιο μέρος τής έργασίας του ό Κατσουγιάννης εξετά
ζει ακόμη τά σχετικά μέ τήν τύχη τών Κουτσοβλάχων τής Πελαγονίας ώς τήν περίοδο 
τών βαλκανικών πολέμων γενικά.

Στό τέλος τού βιβλίου, σέ «Παράρτημα» (σ. 83-118), όσοι είχαμε τή φροντίδα γιά 
τήν έκδοση τών καταλοίπων τού συγγραφέα, κρίναμε σκόπιμο νά δημοσιεύσουμε δύο 
«Κανονισμούς τής Ελληνικής Κοινότητος Κρουσόβου» (τών ετών 1907 καί 1912), πού 
τούς αντιγράψαμε άπό έναν ανέκδοτο κώδικα τής παραπάνω κοινότητας πού βρέθηκε
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στο άρχείο του Κατσουγιάννη. Άν καί νεώτερα, τά κείμενα αύτά παρουσιάζουν ξεχωρι
στό ένδιαφέρον, γιατί μάς δίνουν μια πλήρη εικόνα τής κοινοτικής οργάνωσης τοΰ Ελ
ληνισμού, κατά τήν τελευταία περίοδο τής τουρκοκρατίας, σέ μιά χαμένη σήμερα έστία 
του. Μέσα στους «Κανονισμούς» αυτούς, έκτος από τήν κοινοτική διοίκηση, μπορεί επί
σης νά δή κανείς πώς ήταν οργανωμένη ή παιδεία, ή 'Εκκλησία, ή κοινωνική πρόνοια 
καί ένα τμήμα τής δικαιοσύνης, τού ύπόδουλου Ελληνισμού λίγο πριν άπό τήν απελευ
θέρωσή του.

Ό Κατσουγιάννης, μέ τά δύο βιβλία του πού παρουσιάσαμε παραπάνω, όχι μόνον 
ικανοποίησε κάπως ενα ζωηρό πόθο του, άλλά καί μάς βοήθησε, όσο μπορούσε, νά ευρύ
νουμε τις γνώσεις μας πάνω σ’ ενα σοβαρό θέμα τής νεώτερης ιστορίας μας. Άς ευχη
θούμε καί ας ελπίσουμε ότι τό παράδειγμά του θά παρακινήση καί άλλους, νεώτερους 
καί ειδικότερους, νά ασχοληθούν μέ τό σοβαρό, άλλά καί αρκετά παραμελημένο, θέμα 
τοΰ ρόλου των Κουτσοβλάχων μέσα στήν ιστορική πορεία τού έθνους μας κατά τούς 
νεώτερους χρόνους.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Άρχει ον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. 'Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν 
έπανάστασι τού 1878 στή Μακεδονία. Εισαγωγή καί έπιμέλεια Ίωάννου Σωτ. Νο
τάρη, Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, σελ. 444 [Έκδοσις τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσο
νήσου τού Αίμου, άριθμ. 85J.

’Αρκετά κεφάλαια τής έθνικής μας ιστορίας δέν έχουν μελετηθή ώς σήμερα ικανο
ποιητικά, γιατί οί περισσότεροι άπό τούς έρευνητές, "Ελληνες καί ξένοι, είχαν στρέψει 
τό ένδιαφέρον τους πιό πολύ στήν περίοδο τής τουρκοκρατίας καί τής μεγάλης έπανά- 
στασης τοΰ 1821 παρά στά γεγονότα τών νεώτερων χρόνων. 'Έτσι π.χ. άρκετά άγνωστες 
παραμένουν ώς τώρα οί έπαναστατικές κινήσεις τοΰ ύπόδουλου "Ελληνισμού τής Μα
κεδονίας, ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας κατά τό 1854 καί 1878, κατά τήν περίοδο δηλαδή δυό 
σοβαρών κρίσεων τοΰ 'Ανατολικού Ζητήματος. Σ' αύτό συνετέλεσε ίσως καί τό γεγονός 
ότι τό 21 μέ τήν αίγλη του επίσκιασε κάπως τούς ύποδεέστερους, κατά τήν άποψη μερικών, 
μεταγενέστερους άπελευθερωτικούς άγώνες τών Ελλήνων μέ αποτέλεσμα νά γνωρίζουμε 
σήμερα τήν παλαιότερη παρά τή νεώτερη ιστορία μας.

"Οπως καί άν έχη τό ζήτημα, άναμφισβήτητο είναι τό κενό στις ιστορικές μας γνώ
σεις, γιά τήν περίοδο πού μιλούμε, παραμένει σημαντικό, γι’ αύτό καί κάθε προσφορά 
στον τομέα αύτόν πρέπει νά είναι εύπρόσδεκτη. Αύτό καί μόνο θά άρκοϋσε ίσως γιά νά 
χρωστούμε πολλές ευχαριστίες στον φιλόλογο καθηγητή κ. ’Ιωάννη Νοτάρη, πού μέ 
άγάπη καί πολύ κόπο έφερε στό φώς τής δημοσιότητας σοβαρό αρχειακό υλικό, άναφε- 
ρόμενο στήν έπανάσταση τού 1878 στή Μακεδονία. Ή έργασία του μάλιστα έχει ιδιαί
τερη άξια καί γιά έναν άκόμη λόγο, γιατί τό υλικό της άντλεΐται άπό άξιόλογη πηγή, τήν 
πιό σημαντική ίσως γιά τά γεγονότα, στά όποια άναφέρεται: τά έγγραφα, πού δημοσιεύει 
ό κ. Νοτάρης, προέρχονται άπό τό προσωπικό άρχείο τού Στεφάνου Δραγούμη (γιου τού 
έκδοτη τής «Πανδώρας» καί συγγραφέα τών «Ιστορικών άναμνήσεων» Νικολάου Δρα
γούμη καί πατέρα τοΰ Ίωνος Δραγούμη), πού ώς δραστήριο μέλος «τής έν Άθήναις Μα
κεδονικής Επιτροπής» έπαιξε σπουδαίο ρόλο στήν οργάνωση τού έπαναστατικοϋ κι
νήματος τοΰ 1878 στή Μακεδονία.

Τό βιβλίο τοΰ κ. Νοτάρη διαιρείται σέ δυό μέρη: σέ μιά έκτενή ιστορική εισαγωγή 
(σ. 10-54) καί στά κείμενα τών έγγράφων (σ. 55-434). 'Ακολουθούν ό πίνακαε ονομάτων, 
τά διορθωτέα καί ό πίνακας περιεχομένων.

Στό πρώτο κεφάλαιο τής «Εισαγωγής» του (Ό Στέφανος Δραγούμης καί τό Άρχείο
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