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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
25
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τής Μακεδονικής 'Επιτροπής, σ. 11-14) ό συγγραφέας άναφέρεται μέ συντομία στο Ιστο
ρικό τής ίδρυσης τής «Μακεδονικής Επιτροπής», τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1878 στήν ’Αθήνα, 
στήν αποστολή της, στά μέλη της, πού ήταν ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
’Ιωάν. Πανταζίδης, ό στρατιωτικός γιατρός Γεώργ. Παππαζήσης, ό καθηγητής Νικ. Χαλ- 
κιόπουλος καί οί δικηγόροι Αεων. Πασχάλης καί Στέφ. Δραγούμης, καί τέλος μάς δίνει 
μιά γενική περιγραφή τοϋ περιεχομένου τοϋ αρχείου τής παραπάνω ’Επιτροπής, πού συγ
κεντρώθηκε άπό τόν Στέφ. Δραγούμη καί δωρήθηκε στις 31 Μαΐου 1960 από τόν κ. Φί
λιππο Στεφ. Δραγούμη στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη των ’Αθηνών. Τό δεύτερο κεφάλαιο, 
όπως φαίνεται καί άπό τόν τίτλο του (Ή έπανάστασι τής Μακεδονίας στή βιβλιογραφία, 
σ. 14-20), είναι μιά κριτική έπισκόπηση τών όσων γράφτηκαν ώς τώρα γιά τή Μακεδονι
κή αύτή έπανάσταση. Μιά ματιά έδώ αρκεί γιά νά πείση τόν άναγνώστη γιά τό πόσο φτω
χή ήταν ή ερευνά πάνω στό κεφάλαιο αύτό τής ιστορίας μας. Μετά άπό τά δυο αύτά, ει
σαγωγικά μάλλον, κεφάλαια ακολουθεί τό κύριον τμήμα τοϋ πρώτου μέρους τοϋ βιβλίου 
(Τό ιστορικό τής έπαναστάσεως, σ. 21-52), πού υποδιαιρείται σέ τρία μέρη: α) Τα πριν 
άπό το 1878, β) 7α ελληνικά γεγονότα στις αρχές τοΰ 1878 καί γ) Τό επαναστατικό κί
νημα τής Μακεδονίας. Χρησιμοποιώντας ό συγγραφέας τή γνωστή βιβλιογραφία κατατο
πίζει μέ σαφήνεια τόν άναγνώστη στά πριν άπό τό 1878 γεγονότα (έπανάσταση Ερζε
γοβίνης καί Βοσνίας τό 1875, Βουλγαρίας τό 1876, πόλεμος Σερβίας καί Μαυροβούνιου 
έναντίον τής Τουρκίας τό 1876, Πρεσβευτική διάσκεψη τών Μεγάλων Δυνάμεων στήν 
Κωνσταντινούπολη τόν ίδιο χρόνο, ρωσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1877-1878), στή δι- 
στακτικότητα καί άδράνεια τοϋ έλεύθερου έλληνικοϋ κράτους, στον αναβρασμό τών υπό
δουλων Ελλήνων καί στήν έξαψη τής κοινής γνώμης τοϋ λαοϋ τής ’Αθήνας, πού μέ τήν 
πίεσή τους οδήγησαν στήν άκαιρη εισβολή τοΰ έλληνικοϋ στρατοϋ στή Θεσσαλία στις 
21 ’Ιανουάριου 1878, καί άλλα. ’Ιδιαίτερα στό τρίτο μέρος τοϋ ίδιου κεφαλαίου ό κ. Νο- 
τάρης, στηριζόμενος καί στά σημαντικότερα άπό τά στοιχεία τών εγγράφων, πού δημο- 
σιεύει παρακάτω, μάς δίνει μιά σύντομη, άλλά καλή έξιστόρηση τών γεγονότων τοϋ επα
ναστατικού κινήματος τής Μακεδονίας. Ή ίδρυση τής μεγάλης Βουλγαρίας μέ τή συν
θήκη τοΰ Αγίου Στεφάνου (31 Ίανουαρίου 1878) δέν άφηνε στούς "Ελληνες, γιά τήν προ
στασία τών δικαίων τους, άλλο δρόμο άπό τήν οργάνωση έπαναστατικών κινημάτων στήν 
"Ηπειρο, Θεσσαλία καί ιδίως στή Μακεδονία, πού κινδύνευε άμεσα. Ή προετοιμασία 
τοϋ αγώνα, ή οργάνωση έθελοντικών σωμάτων στήν έλεύθερη Ελλάδα, ή έκρηξη τής 
έπανάστασης στήν περιοχή Όλύμπου - Πιερίων καί τά ύπόλοιπα γεγονότα ώς τή λήξη 
τών έπιχειρήσεων (’Απρίλιος 1878) απασχολούν ιδιαίτερα τό συγγραφέα. Ή «Εισαγωγή» 
τοϋ βιβλίου κλείνει μ’ έναν σύντομο «’Επίλογο» (σ. 52-54).

Τό δεύτερο καί μεγαλύτερο μέρος τοϋ βιβλίου καλύπτουν τά δημοσιευόμενα έγγραφα 
(248 συνολικά), καταταγμένα σέ 18 φακέλους (φάκ. Α’-ΙΖ' καί ΙΘ'). Στό ίδιο μέρος (φάκ. 
ΙΗ') άναδημοσιεύεται καί ή έντυπη λογοδοσία τής «Μακεδονικής Επιτροπής», πού είχε 
κυκλοφορήσει σέ λίγα αντίτυπα τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1878 καί πού περιέχει πολύτιμες καί 
λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως οικονομικής φύσεως.

’Επειδή δέν είναι εύκολο νά περιγράφουμε, έστω καί συνοπτικά, τό περιεχόμενο 
τών δημοσιευομένων έγγράφων, γι’ αύτό κρίνουμε σκόπιμο νά παραθέσουμε έδώ τούς 
τίτλους τών διαφόρων φακέλων, πού είναι άρκετά κατατοπιστικοί: Φάκ. Α': Πρακτικά 
τής Μακεδονικής ’Επιτροπής, σ. 57-78. Φάκ. Β': Έγγραφα καί τηλεγραφήματα σχετικά με 
τήν προετοιμασία τής έπαναστάσεως μέχρι τής πραγματοποιήσεως τής αποστολής Δουμ- 
πιώτη, σ. 79-102. Φάκ. Γ': Προσπάθεια στρατολογίας άπό τόν Γεώργιο Θωμά, σ. 103-110. 
Φάκ. Δ': Αποστολή Κοσμά Δουμπιώτη, σ. 111-118. Φάκ. Ε': ’Αποστολή εφοδίων imo τόν 
Μ. Καραγιώργο, σ. 119-122. Φάκ. ΣΤ': Άποστολ.ή Χρ. Γεωργιάδη, σ. 123-134. Φάκ. Ζ': 
’Αποστολή X. Κριεμάδη, σ. 135-152. Φάκ. Η': ’Αποστολή Ίω. ’Ολυμπίου καί Γούλα Νέλ,α,
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σ. 153-170, Φάκ. Θ': Τηλεγραφήματα σχετικά με τις κινήσεις όλων των σωμάτων από
τής αποτυχίας τής άποβάσεως τοΰ σώματος ’Ολυμπίου μέχρι τοϋ τέλους τής έπαναστάσεως, 
σ. 171-184. Φάκ. Γ: ’Επιστολές καί εκθέσεις Κ. Αουμπιώτη, σ. 185-206. Φάκ. ΙΑ': ’Επι
στολές Μιλτ. Άποστολίδη, σ. 207-219. Φάκ. ΙΒ': ’Επιστολές Κ. Βατικιώτη, σ. 220-256. 
Φάκ. ΙΓ': ’Επιστολές Ίω. Παλαμήδη, σ. 257-262. Φάκ. ΙΔ': ’Επιστολές προς τον Στέφ. Αρα- 
γούμη κατά τή διάρκεια τής έπαναστάσεως από το εσωτερικό, σ. 263-268. Φάκ. ΙΕ': Αιάφο- 
ρα έγγραφα από τις έπαναστατημένες περιοχές, σ. 269-308. Φάκ. ΙΣΤ': ’Επιστολές άπό μέλη 
τής τοπικής επιτροπής Σκιάθου, σ. 309-344. Φάκ. ΙΖ': 'Επιστολές καί αναφορές άπό τοΰ 
τέλους τής έπαναστάσεως καί πέρα, σ. 345-372. Φάκ. ΙΗ': Λογοδοσία τής εν Άθήναις Μα
κεδονικής 'Επιτροπής (ανατύπωση), σ. 373-430, καί Φάκ. 1Θ': ”Εγγραφα σχετικά με τήν 
λογοδοσία τής Μακεδονικής ’Επιτροπής, σ. 431-433.

Άπό τήν παράθεση των τίτλων των φακέλων εύκολα μπορεί νά άντιληφθή κανείς 
ότι τά δημοσιευόμενα έγγραφα καλύπτουν όλη σχεδόν τήν έκταση τοϋ θέματος, στο όποιο 
άναφέρονται. Βέβαια μερικά άπό αύτά δέν είναι τόσο σημαντικά καί ίσως μια περίληψη 
τοϋ περιεχομένου των θά άρκοϋσε γιά νά κατατόπιση τόν ερευνητή, αλλά καί ή δημοσίευση 
όλων των έγγράφων in extenso δέν σημαίνει - κάθε άλλο - ότι μειώνει τήν άξια τοϋ βι
βλίου.

Ό κ. Νοτάρης δέν περιορίζεται σέ άπλή έκδοση των έγγράφων, άλλα τά συνοδεύει 
καί μέ πολλά επεξηγηματικά σχόλια, πού άναφέρονται σέ πρόσωπα, τοπωνύμια, γεγονό
τα κ.λ. Ό άριθμός καί ή ποιότητα τών σχολίων αυτών δείχνουν καλά πόσο πολύ κό
πιασε ό εκδότης, άνατρέχοντας καί σέ άλλες πηγές, όπως τό 'Ιστορικό Αρχείο τοΰ 'Υπουρ
γείου τών ’Εξωτερικών, οί έφημερίδες τής έποχής κ.ά. Γενικά ή έργασία τοΰ κ. Νοτάρη 
είναι πολύ επιμελημένη καί άποτελει σημαντική προσφορά στήν ερευνά τοϋ κεφαλαίου 
αύτοϋ τής νεώτερης ιστορίας μας. Ή έλλειψη ένός καταλόγου τών δημοσιευομένων έγ
γράφων καί ένός καλοϋ χάρτη τής περιοχής, όπου διαδραματίστηκαν τά γεγονότα, πού θά 
έκανε τελειότερο τό βιβλίο, δέν νομίζω πώς πρέπει νά αποδοθή σέ άγνοια ή αμέλεια τοϋ 
εκδότη. Ειδικά γιά τήν άπουσία τοΰ χάρτη γνωρίζω καλά ότι αύτή οφείλεται σέ τεχνικές 
δυσχέρειες, άσχετες μέ τήν έπιθυμία τοϋ κ. Νοτάρη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

I. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. Έκδο- 
σις τρίτη, μέ τάς νέας ίστορικάς πηγάς (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική 
Βιβλιοθήκη, άριθ. 25), Θεσσαλονίκη 1967, 8°, σ. 325, πίν. 32.

'Η ιστορία τής Μακεδονίας, τοΰ βόρειου αύτοϋ προμαχώνα τοϋ έλληνισμοΰ, κατά 
τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας τουλάχιστο, δέν έχει δη άκόμη τό φως τής δημοσιότητας. 
'Υπάρχει άφθονο υλικό τόσο σέ έκδεδομένες πηγές (ιδίως σέ περιηγητικά κείμενα καί 
συλλογές έγγράφων), άνεξερεύνητο καί άνεκμετάλλευτο ώς σήμερα, όσο καί σέ άνέκδοτα 
έγγραφα διαφόρων άρχείων τοϋ έξωτερικοϋ καί τής Ελλάδας (κυρίως προξενικές έκθέ- 
σεις, άναφορές καί ύπομνήματα κ.λ.π.), τοϋ όποιου ή συλλογή καί ή έπιστημονική πα
ρουσίαση άποβαίνει έπιτακτικότερη άπό μέρα σέ μέρα, ϋστερ’ άπό τις νέες σημερινές 
συνθήκες, γιά νά έξασφαλίση στήν έλληνικότατη Μακεδονία τή θέση πού πραγματικά 
τής ταιριάζει μέσα στον χώρο τής ΝΑ Εύρώπης. Ή έλλειψη όμως μιας γενικής ιστορικής 
σύνθεσης συμπληρώνεται ώς ένα σημείο άπό μεμονωμένες μελέτες πού γράφτηκαν κατά 
καιρούς άπό τοπικούς ιστοριογράφους καί άπό λαμπρούς ειδικούς έρευνητές. ’Ανάμεσα 
στούς τελευταίους πρωτεύουσα θέση κατέχει ό συγγραφέας τοϋ βιβλίου, τοϋ οποίου καί 
θά παρακολουθήσουμε τό περιεχόμενο.

Ό κ. Βασδραβέλλης, ό όποιος μέ υίϊκή, θά λέγαμε, στοργή καί άγάπη έχει άγκαλιάσει
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