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ΪΩΑΝΝΟΤ ΣΩΤ. ΝΟΤΑΡΗ, 'Ανέκδοτα έγγραφα για τήν έπανάστασι xoü 
1878 ατή Μακεδονία (εκ του αρχείου Στεφ. Ν. Δραγούμη). Έκδοσις 

του 'Ιδρύματος μελετών Χερσονήσου του Αϊμου της Εταιρείας Μακεδόνι

κων σπουδών, αριθ. 85, Θεσσαλονίκη 1966, σχ. δον Μ., σελ. 444. 

"Οταν τω 1878 οί Ρώσοι έπετέθησαν κατά της Τουρκίας ώς προστάται δή-

6εν τών Χριστιανών, άλλα κυρίως τών Σλάβων, καί έπεδίωκον να θεμελιώσουν 

την Μεγάλην Βουλγαρίαν, ήτο καιρός να εξεγερθούν καί οί Έλληνες κατά τών 

Τούρκων καί εισβάλλοντες εις τάς προς βορράν επαρχίας να διεκδικήσουν τα αλύ

τρωτα Ελληνικά τμήματα της Θεσσαλίας, της 'Ηπείρου καί της Μακεδονίας, τα 

«όποια εναγωνίως άνέμενον την ήμέραν της απελευθερώσεως καί της ενώσεως των 

με την μητέρα Πατρίδα. 'Ατυχώς δμως οί κυβερνήται της Ελλάδος κατά την 

έποχήν έκείνην έχοντες αφήσει την χώραν γυμνήν καί άοπλον στρατιωτικώς καί 

ναυτικώς καί έξαπατηθέντες άπο τάς δολίας συμβουλας της τουρκοφίλου "Αγγλίας 

καί τάς άπειλάς της ήδράνησαν, δια να ακούσουν μετά τον πόλεμον, όταν ή Ε λ 

λάς μόνη έμενε με κενάς τάς χείρας άπο την πλουσίαν διανομήν τών τουρκικών 

διαμερισμάτων εις τους άλλους, να λέγη κυνικώς ο λόρδος Σώλσμπερυ « Έ π ί τέ

λους δέν δικαιούσθε να λάβετε τίποτε, διότι δεν ελάβετε μέρος εις τον πόλεμον» ! 

Καί όπως συγχρόνως έπεξήγησεν αγγλική έφημερίς, «αληθείς πολιτικοί άνδρες 

είναι όσοι γνωρίζουν ποίας συμβουλάς πρέπει να ακολουθούν καί ποίας να απορ

ρίπτουν». 

Καί δέν θα έλαμβάνομεν βραδύτερον οΰτε την Θεσσαλίαν, αν δέν είχε 

γίνει ιδιωτικώς δια στρατιωτικών εθελοντικών σωμάτων ενισχυμένων υπό του 

εγχωρίου πληθυσμού μία αναταραχή είς τάς περιοχάς της Θεσσαλίας, της Μακε

δονίας καί της 'Ηπείρου δι' ενεργειών της έν 'Αθήναις Μακεδόνικης Επιτροπής. 

Ή αναταραχή αυτή προαχθεΐσα έπί το πομπωδέστερον είς «έπανάστασιν του 

1870» απετέλεσε το επιτυχές πρόσχημα διεκδικήσεων εδαφικών υπέρ τών έπανα-

στατησάντων καί μας εδόθη τω 1881 ή Θεσσαλία. 

Επειδή εις τήν Έπανάστασιν του 1878 πρωτεύοντα ρόλον είχε διαδραμα

τίσει ό Στέφανος Ν, Δραγούμης, αυτός υπήρξε καί ό συστηματικώς συλλέξας καί 

διαφυλάξας πάντα τα στοιχεία καί τα έγγραφα τα άφορώντα είς τήν προπαρα-

σκευήν καί διεξαγωγήν της προσπάθειας εκείνης καί τον λεπτομερή οίκονομικον 

άπολογισμον είς δραχμάς καί λεπτά, εις τον όποιον ή Επιτροπή προέβη δημοσία 

προς το "Εθνος κατά το τέλος του 1878. Καί επειδή ή ολη επαναστατική προσ

πάθεια ύπήρξεν ενιαία, έμεινεν δμως γνωστή ώς έπανάστασις της Θεσσαλίας καί 

της 'Ηπείρου, έπεβάλλετο δέ να γνωσθή είς δλην αυτής τήν έκτασιν καί ή έπα-

νάστασις έν Μακεδονία, δια τοΰτο ή Μακεδόνικη Εταιρεία άνέθεσεν είς τον λό-

γιον καθηγητήν Ί ω . Νοτάρην να έρευνήση το άρχεΐον Στεφάνου Δραγούμη καί να 

διακρίβωση τα άφορώντα είς τήν συμμετοχήν της Μακεδονίας κατά τήν έπανά

στασιν του 1878. 

Καρπός της έρεύνης ύπήρξεν ό 85ος της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών, 

ò όποιος περιλαμβάνει 1) το Α' μέρος, Εισαγωγή σελ. 11—54, 2) το Β' μέρος, 
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"Εγγραφα παντός είδους σελ. 57—371 και 3) την Λογοδοσίαν της εν 'Αθήναις; 

Μακεδόνικης Επιτροπής, εκ του τυπογραφείου Χ. Φιλαδελφέως, Αθήναι 1878, 

σελ. 373—433. Εις το τέλος προσαρτάται και πίναξ κυρίων ονομάτων. 

Καίτοι ό Στέφ. Δραγούμης ώς Μακεδών είχε συγκεντρώσει ιδιαιτέρως τα· 

άφορώντα εις την Μακεδονίαν έγγραφα του αρχείου του, εν τούτοις το έργον τοΐ> 

ερευνητού δέν ύπήρξεν ευχερές δια να συγκέντρωση πάντα τα στοιχεία, να τ« 

άντιγράψη, να τα κατάταξη, να διακρίβωση εξ ανεπαρκών συχνάκις ενδείξεων τον 

αποστολέα, τον άποδέκτην και τον ακριβή χρόνον τής συντάξεως των εγγράφων 

και τέλος να τα ταξινόμηση κατά τρόπον διευκολύνοντα την μελέτην των και την 

συναγωγήν των συμπερασμάτων. Έδέησεν επίσης να άναζητηθή ή συμπλήρωση 

ό έλεγχος και ή συσχέτισις πολλών εκ τών στοιχείων τούτων δια τής αντιπαρα

βολής των προς σχετικά έγγραφα άποκείμενα εις τα αρχεία του Υπουργείου· 

Εξωτερικών. 

Έ κ τής επιμελούς και φιλότιμου ταύτης έρεύνης ό Νοτάρης κατώρθωσε ν« 

άπακριβώση τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τους τόπους και να δώση σαφή ει

κόνα τής εν Μακεδονία επαναστάσεως του 1878, ήτις πρότερον ήτο σχεδόν άγνω

στος ή συγκεχυμένη, τούτο δε διότι το τμήμα τής Μακεδονίας, το όποιον μετέσχε 

τής επαναστατικής κινήσεως, ήτο περιωρισμένον εις μικρόν τμήμα τής χώρας 

ταύτης, σχεδόν μόνον εις την περιοχήν μεταξύ 'Αλιάκμονος και 'Ολύμπου. Τα 

πορίσματα εκτίθενται εις το Α' μέρος του βιβλίου, την Είσαγωγήν. 

Είδικώτερον εκεί, Ι. καθορίζεται ό ρόλος και ή δρασις του Στεφ. Δραγούμη, 

και το περιεχόμενον του αρχείου του. Π. περιγράφεται και αξιολογείται ή βι

βλιογραφία ή σχετική προς την έπανάστασιν τής Μακεδονίας. III. εκτίθεται το· 

ιστορικόν τής επαναστάσεως του 1878, το όποιον περιλαβαίνει Α' την έξιστόρη-

σιν τών προ του 1878 γεγονότων επί τη βάσει τών ιστορικών και διπλωματικών 

πηγών περί τής εποχής εκείνης, Β' τήν έξιστόρησιν τών γεγονότων κατά τάς 

αρχάς του έτους εκείνου και Γ' τήν έκτενεστέραν βάσει του διερευνηθέντος αρ

χείου έξιστόρησιν τοϋ επαναστατικού κινήματος τής Μακεδονίας μετ' έλεγχον 

επιμελή προς τα δεδομένα του άρχείον του Ύ π . Εξωτερικών ή άλλων ιστορικών 

δημοσιευμάτων. Εις το τέλος τής έξιστορήσεως έν κεφ. IV ό μελετητής εκθέτει 

εν έπιλόγω τα συμπεράσματα του περί τής ανεπαρκούς πολιτείας τής Ελλάδος 

κατά τήν περίστασιν έκείνην και περί τής μεγάλης εθνικής υπηρεσίας, ην προσέ-

φερον παρά τήν άνεπάρκειάν των και τήν άποτυχίαν των τά πολεμικά εκείνα κι

νήματα τής 'Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. 

Προς τήν έπιμέλειαν και τήν εύστοχίαν τής συλλογής, ταξινομήσεως καΐ 

σχολιασμού του υλικού είναι ανάλογος και ή διαυγής κρίσις του Νοτάρη, ήτις 

βοηθεΐ εις τήν άξιολόγησιν τών ενεργειών και τών παραλείψεων έκ μέρους τών 

τότε υπευθύνων δια τήν πολιτικήν τής Πατρίδος μας και εις τήν κατανόησιν τών με

γίστων δυσχερειών του μικρού και άπομεμονωμένου φυλετικώς Ελληνικού "Εθνους 

και τών κινδύνων αύτοΰ έκ τών τόσον έναργώς έξεικονιζομένων επιβουλών καί ρα

διουργιών τών ποικίλων εχθρών του "Εθνους μας καί τίνων άσπονδων φίλων του, 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΪΝΤΖΟΣ 


