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αντικανονικόν καί παράνομον της άντικαταστάσεως τοΰ Δοσιθέου εν τώ 
άρχιερατικφ θρόνφ της Τραπεζοϋντος.

Έκ των ανωτέρω προκύπτει δτι ό μετά περισσής έπιμελείας έκδο- 
θείς λόγος καί εξ άπόψεως νομοκανονικής είναι άξιος προσοχής.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

’ An. Βακαλοηούλον, Πρόσφυγες και τό προσφυγικόν ζήτημα κατά την 
έπανάστασιν του 1821, εν Θεσσαλονίκι, 1939. Σελ. ιβ' + 187.

Περί τοΰ θέματος, εις ο άναφέρεται τό βιβλίον τοΰ κ. Βακαλοποΰ- 
λου, υπάρχουν σποραδικώς ειδήσεις εις όλα τά έργα, γενικά ή ειδικά, τα 
σχετικά μέ τήν ιστορίαν τής επαναστάσεως τοΰ 1821 καί των πρώτων 
μετ’ αυτήν ετών. Εις όλα δηλ. τά έργα τά άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν 
τής επαναστάσεως καί των πρώτων μετ’αυτήν χρόνων γίνεται λόγος κατά 
τό μάλλον ή ήττον διεξοδικός περί των Ελλήνων τών προσφυγόντων 
είς τό έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έξ άλλων μερών τής οθω
μανικής αυτοκρατορίας καί ιδίως έκ τής ’Ηπείρου, τής Θεσσαλίας, τής 
Μακεδονίας, τής Θρμκης, τών παραλίο>ν τής Μ. ’Ασίας, τών νήσων τοΰ 
αίγαίου πέλαγους καί τής Κρήτης, ένθα ή κατεστάλη εγκαίρως ή έπανά- 
στασις, ή οί ελληνικοί πληθυσμοί κατ’ άντανάκλασιν ΰπέστησαν σκληράν 
τήν έκδίκησιν τών οθωμανικών αρχών καί τοΰ μουσουλμανικοΰ ό'χλου, 
καθώς καί περί τής φροντίδος τών ελληνικών τοπικών αρχών καί τής κυ- 
βερνήσεως προς περίθαλψιν καί άποκατάστασιν αυτών κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ άγώνος καί τά πρώτα μετά τον αγώνα έτη. Κατ’ άντίθεσιν 
δμο)ς προς ταΰτα ή μελέτη τοΰ κ. Β. αποτελεί τήν πρώτην συστηματικήν 
έρευναν τοΰ ζητήματος τοΰτου.

Ή μελέτη είναι πλήρης, διότι διαλευκαίνονται δι’ αυτής αί ποικίλαι 
όψεις τοΰ προβλήματος—τά αίτια τής συρροής τών προσφυγών είς τό 
έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έκ πάσης γωνίας τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας κατοικουμένης υπό Ελλήνων, ή περίθαλψις, τής οποίας 
έτυχον οΰτοι υπό τών γηγενών καί τών ελληνικών αρχών, αί προσπά- 
θειαι προς μόνιμον έγκατάστασίν των, ή αμοιβαία έπίδρασις πνευματι
κή, οικονομική κλπ., ήν ήσκησαν οί πρόσφυγες καί οί κάτοικοι τής έπα
ναστατημένης Ελλάδος κλπ.—καί λαμβάνονται ΰπ’ δψιν αί προσιταί μέ
χρι τής σήμερον πηγαί, είτε έξ ελληνικής, είτε εκ ξένης χειρός προ
έρχονται—τινές μάλιστα έκ τών έκδοθεισών κατά τά τελευταία έτη πη- 
γώ>ν, ως τό άρχεΐον τής κοινότητος "Υδρας, τό Χιακόν άρχεΐον, τό άρ-
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χεΐον Κουντουριωτών κλπ., χρησιμοποιούνται τό πρώτον προς διευκρί- 
νησιν τού προβλήματος τούτου.

’Επίσης ή αφετηρία, άφ’ ής άφορμάται δ συγγραφεύς, ή γένεσις δηλ. 
και ή διαρρύθμισις εν τφ παρόντι, μετά την άτυχή δηλ. έκβασιν τής εκ
στρατείας εις την Μ. ’Ασίαν κατά τά έτη 1919—1922, άναλόγου κοι
νωνικού καί δημογραφικοΰ προβλήματος, είναι ορθή. Ή ερευνά τού πα
ρελθόντος πρέπει νά έπιχειρήται πάντοτε έξ αφορμής τών προβλημάτων 
καί τών ενδιαφερόντων τού παρόντος, μόνον δέ ούτω είναι δυνατόν νά 
δικαιολογηθή ή διαρκής τάσις προς άνακαίνισιν τής ιστορίας, ήτις άλλως 
φαίνεται περιττή ή ματαιοπονία.

Τήν προσοχήν όμως τού διεξερχομένου τό βιβλίον δεν είναι δυνατόν 
νά διαφύγουν δύο βασικαί άτέλειαι, τάς οποίας παρουσιάζει:

α') Έν τή εϊσαγιογή τού βιβλίου (σ. 4 καί 5) όμιλε! δ συγγραφεύς εν 
παρόδιρ, αλλά καί δλως γενικώς καί άορίστως, περί αξιοπιστίας τών πη
γών, τάς όποιας χρησιμοποιεί. Είναι όμως αμφίβολον, αν έφρόντισε νά 
εξακριβώση τά γεγονότα, άτινα εξιστορεί, διά τής αντιπαραβολής καί 
τού αμοιβαίου ελέγχου τών πηγών, δστις εις τήν περίστασιν ταύτην είναι 
ένδεδειγμένον καί ασφαλές μέσον προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας, έφ’ 
όσον περισσότεραι τής μιας πηγαί μέ διάφορον βαθμόν αξιοπιστίας καί 
διάφορον τών πραγμάτων άντίληψιν υπάρχουν. Τήν υπόνοιαν δέ ταύτην 
ενισχύει τό γεγονός, ότι ούδαμοΰ εις τάς υποσημειώσεις, πλήν σποραδι
κών τινων υπαινιγμών έν τφ κειμένφ, μνημονεύεται τοιαύτη κριτική 
έρευνα καί έλεγχος τών πηγών «δι’ άλλήλων». Μετά τής αμφιβολίας 
όμως, αν τά ιστορούμενα γεγονότα έξηκριβώθησαν διά τού «δι’ άλλή
λων» ελέγχου τών πηγών, θά ήτο δυνατόν νά άμφισβητηθή, κατά πόσον 
ταύτα άνταποκρίνονται προς τήν κατά μέσον όρον αλήθειαν.

βή Περισσότερον έκδηλος είναι ή άτέλεια τού βιβλίου, θεωρουμένου 
άπο τής άπόψεως τής ερμηνείας τών ίστορουμένων γεγονότων : Ούτως 
έν σελ. 1 τής εισαγωγής γράφει ό κ. Β. «δέν παρέλειψα όμως νά τοπο
θετήσω τό θέμα μου έντός τού πλαισίου τού όλου άγώνος, διά νά διαφω- 
τισθή καλύτερον ή συμβολή τών προσφύγων εις αυτόν». Είναι προφανές 
κατά ταύτα, ότι ό συγγραφεύς τοποθετεί τό υπό έρευναν θέμα έντός 
τού άγώνος τού 1821 ούχί διά νά διευκολυνθή ή ερμηνεία αυτού έν τφ 
συνολφ του διά τής έξάρσεως τών ιδιοφυών παραγόντων, οΐτινες συνήρ- 
γησαν εις τήν γένεσιν καί τήν έξέλιξιν αυτού, άλλά απλώς «διά νά δια- 
φωτισθή καλύτερον ή συμβολή τών προσφύγων εις αυτόν». Άθετών όμως 
δ κ. Β. άσυνειδήτως τήν προοιμιακώς έξαγγελλομένην άρχήν, αις τούτο κα
ταφαίνεται έκ τής όλης υφής τής εργασίας, τοποθετεί τό όλον θέμα έντός 
τής ιστορίας τής νεωτέρας Ελλάδος καί είδικώς κατά τήν περίοδον τού 
άγώνος τού 1821 καί τά έπακολουθήσαντα αυτόν έτη μέχρι τής βασιλείας
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τοϋ ’Όθαινος, διά νά ερμηνεύση αυτό έν τφ συνόλφ του καί ούχί απλώς, 
διά νά διαφώτιση μόνον μίαν όψιν αΰτοϋ, την συμβολήν δηλ. των προσ
φυγών εις τον αγώνα- Είναι προφανές κατά ταΰτα, δτι ευρισκόμενα προ 
ανακολουθίας καί άσυμφωνίας μεταξύ θεωρητικούς διατυπουμένων αρ
χών καί τής μεθόδου τής έρεύνης εν τή πράξει. Εύλογον δέ είναι κα
τόπιν τούτου τό ερώτημα, αν ό κ. Β. έ'χη δίκαιον δταν θεωρητικώς 
διατυπώνη άρχάς, ή δταν άλλως έφαρμόζη αΰτάς έν τή πράξει. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία, δτι ό κ. Β. έχει δίκαιον εργαζόμενος, ώς εργάζεται, έν 
τή πράξει. Ή τοποθέτησις δηλ. τοΰ δλου θέματος—ούχί μιας μόνον 
δψεως αύτοΰ, τής συμβολής δηλ. τών προσφύγων εις τον αγώνα τοΰ 
182L — έντός τής ιστορίας τής νεοοτέρας Ελλάδος καί είδικώς τής περιό
δου τοϋ άγώνος τοΰ 1821 καί τών προότων ετών, άτινα έπηκολούθησάν 
αυτόν μέχρι τοϋ έτους 1855, είναι έπιβεβλημένη καί απαραίτητος προς 
ορθήν ερμηνείαν αύτοΰ συμφώνως προς τήν βασικήν αρχήν τής ιστορικής 
επιστήμης, τήν αρχήν δηλ. τής έξελίξεως, ήτις, έάν μή τηρηθή, αποστε
ρείται πάσα ιστορική έρευνα τής πραγματικής αξίας της. Μόνον, έάν 
τό υπό έρευναν θέμα εν τ<7> συνόλφ του τοποθετηθή έντός τοΰ εύρυτέ- 
ρου δλου; είς τό όποιον ανήκει, τής αντιστοίχου δηλ. περιόδου τής ιστο
ρίας τής Ελλάδος, είναι δυνατόν νά κατανοηθοΰν έπαρκώς καί έξ- 
αρθοΰν οί ειδικοί δροι, οΐτινες συνήργησαν είς τήν γένεσιν καί τήν 
περαιτέρω διαμόρφωσιν αύτοΰ. Έάν δμως, κατά τά άνωτέρω λεχθέν- 
τα, ή τοποθέτησις τοΰ δλου θέματος έντός τής ιστορίας τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος είναι έπιβεβλημένη διά τήν ορθήν ερμηνείαν του, ομολογώ, 
δτι δέν δύναμαι νά έννοήσω, τίνα λόγον έχει ή τοποθέτησις του «έντός 
τοϋ κεφαλαίου τής ιστορικής μεταναστεύσεως τών λαών, ώς τό πρώ
τον ό Θουκυδίδης (1, 12) διέγραψεν αύτήν» (σελ. 1 τής εισαγωγής) μετά 
άναμείξεως τοϋ ονόματος τοΰ καθηγητοΰ κ. Ίω. Βογιατζίδου. Περαι
τέρω είς τήν ερμηνείαν τοΰ θέματος συντελούν αί σποραδικώς έν τή 
δλη έργασία καί τφ έπιμέτρφ διατυπούμεναι παρατηρήσεις, έν εί
δος γενικεύσεων ή αφαιρέσεων. Άναμφιβόλως έκ τών παρατηρήσεων 
τούτων πολλαί είναι εύστοχοι. Πρβ. σ. 103 «συνοψίζοντες, δσα μέχρι 
τοΰδε διελάβομεν έν τή πραγματείφ, διαπιστώνομεν κλπ.», σελ. 111 «επο
μένως τό ζήτημα τής άποκαταστάσεως τα>ν προσφύγων δέν ήτο τό μάλι
στα έπεΐγον κλπ.». Άλλαχοΰ δμοις προδίδεται ασταθής καί άωρος είσ- 
έτι σκέψις καί έλλειψις πείρας ιστορικής, ή σύγχυσις καί ακαταστασία 
έν τή σειρμ ιών διανοημάτων. Πρβ. σελ. 10 «γενικώτερον δέ σκεπτόμε- 
νος διαβλέπω εις τά έπί τής έπαναστάσεως γενόμενα κλπ.», σελ. 16 «ή 
άντίθεσις τών πιεστικών μέτρων, τά όποια λαμβάνουν κατά τών προσ
φύγων οί λιμενάρχαι κλπ.», σελ. 20, «ή αξία τής πνευματικής έπιδρά- 
σεως τών Κυδωνιέαιν καταφαίνεται κλπ.». σελ. 29 «χαρακτηριστικοί εί
ναι αί λέξεις αύται, διότι νομίζω κλπ.», σελ, 128 «αί λέξεις ανώτεροι
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λόγοι ήσαν κεναί παντός περιεχομένου κλπ.», σ. 147 «ούτως ήθέλησε 
νά έπιβάλη τάξιν, ευνομίαν κλπ.», σελ. 148 «άλλα και οί έναπομείναντές 
μετά νοσταλγίας άνεπόλουν την προτέραν έν ταις υπό τούς Τούρκους 
έπαρχίαις κλπ.», σ. 157 «δλαι αί βαρεΐαι κληρονομικότητες μιας μακράς 
και σκοτεινής περιόδου δουλείας κλπ.», σ. 158 «οί επί τής κεφαλής δε 
τής όλης εργασίας ξένοι προσέφερον κλπ.», σ. 159 «έν τούτοις ή έν Έλ- 
λάδι έπενέργεια των μετά τήν έπανάστασιν παραμεινάντων προσφύγων 
κλπ.», σελ. Τ60 «έπίσης αποτέλεσμα τής τοιαύτης καταστάσεως ήτο ή 
βραδεία αύξησις τοϋ πληθυσμού τής Ελλάδος κλπ ».

Κίς ταϋτα θά ήτο δυνατόν νά προστεθή καί ή εξής γενικής φύσεως 
παρατήρησιςι; Έν σελ. 4 τής εισαγωγής γράφει ό κ. Β; «Έπίσης προσεκτι
κούς πρέπει νά μελετιόνται οί γάλλοι ιστοριογράφοι τής ελληνικής έπανα- 
στάσεως, διότι όλοι έχουν ύποστή τήν έπίδρασιν τοϋ άκμάζοντος τότε ρο
μαντισμού, ιδίως δέ δ Raffenel καί δ Pouqueville, όπισθεν τοϋ οποίου 
διαψαίνεται ή μορφή τοϋ Chateaubriand». 'Ο κ, Β. θά ήδύνατο νά προσ- 
θέση τοϋ φιλολογικού, ή τοϋ ποιητικού ρομαντισμού. 'Η καθολική περι- 
φρόνησίς του προς τον ρομαντισμόν προδίδει, αν μή τι άλλο, τουλάχιστον 
άγνοιαν τού γεγονότος, ότι έκ των σπλάγχνων καί υπό τήν έπίδρασιν τής 
δημιουργικής πνοής τής πνευματικής ταύτης κινήσεως διεμορφώθησαν 
αί θεωρητικά! άρχαί τής έπιστήμης, τήν οποίαν θεραπεύει καί προσ- 
έλαβε τήν άρτιωτέραν μορφήν της ή φιλολογική κριτική μέθοδος, ήτις γε- 
νομένη αποδεκτή καί υπό τής ιστορικής έπιστήμης άπετέλεσεν εφεξής 
τό πολύτιμον όργανον προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας έν μέσιρ τού χάους 
καί των άλληλοσυγκρουόμένων ειδήσεων των πηγών.

Ν. ΒΛΑΧ02

I) C. A. Spulber, Le concept byzantin de la loi juridique. Bucuresti 
1938. Εις Hov a. 23.

Τοϋ αύτοϋ, Indreptarea legei. Le code valaque de 1652. lere partie. 
Histoire. Bucuresti 1938. Εις 4ov, a. 4+1.

Τάνωτέρω βιβλία φέρουν τούς αριθμούς 5 καί 6 τής σειράς των Με
λετών έπί τοϋ βυζαντινού δικαίου, τού άοκνου τούτου καί εύσυνειδήτου 
έρευνητοΰ, όστις κατ’ έξοχήν προήγαγε τήν έπιστήμην περί τοϋ βυζ. δι
καίου, έν Ρουμανίφ, κατά τα τελευταία έτη. Ό κ. Sp. έξέδωκεν ήδη,
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