
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 8, Αρ. 1 (1968)

  

 

  

  Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Ηρωϊκές
προσωπικότητες της Εκκλησίας στην υπηρεσία
του Μακεδονικού Αγώνος 

  Μαρία Βαφειάδου   

  doi: 10.12681/makedonika.327 

 

  

  Copyright © 2014, Μαρία Βαφειάδου 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Βαφειάδου Μ. (1968). Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Ηρωϊκές προσωπικότητες της Εκκλησίας στην υπηρεσία του
Μακεδονικού Αγώνος. Μακεδονικά, 8(1), 429. https://doi.org/10.12681/makedonika.327

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:51:05



Βιβλιοκρισίαι 429

Νομίζουμε, μια καί θεωρήθηκε απαραίτητο να σημειωθοϋν μερικά «βοηθήματα», 
ότι θά έπρεπε να προτιμηθούν μελέτες σχετικές μέ τή Σιάτιστα καί τα λαογραφικά της. 
’Αναφέρουμε ένδεικτικά τα άρθρα τού Γ. Γ κ α ν ο ύ λ η, Τα κατά τον γάμον ήθη καί 
έθιμα έν Σιατίστη, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», 1930, σ. 177 - 188. Τα έθιμα των άπό- 
κρεω έν Σιατίστη, «Μακ. Ήμ.», 1932, σ. 152- 156. Οί αρραβώνες έν Σιατίστη, «Μακ. 
Ήμ.», 1933, σ. 129 - 135. Τά Κόλιαντα έν Σιατίστη, «Μακ. Ήμ.», 1934, σ. 223 - 227. Πρω
τομαγιά (έκ των έθίμων τής Σιατίστης), «Μακ. Ήμ.», 1937, σ. 93 - 96. Έκ των έθίμων τής 
Σιατίστης, «Μακ. Ήμ.», 1939 σ. 97-102. Τά δημοσιεύματα των Κ. Οικονόμου -Α. 
Σιγάλα, Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη, «Μακεδονικά», 1(1940), σ. 264-276. Γ. Τόζη, 
Σιατιστινά, «Μακεδονικά», 2(1941-1952), σ. 311-331. Γ. Μέγα, Θρησκευτικοί παραδό
σεις Σιατίστης, «Λαογραφία», 17(1957-58), σ. 615-616. Γ. Μέγα, Σιάτιστα, τ’άρχοντικά 
της, τά τραγούδια της κ’ οί μουσικοί της, Άθήναι 1963.

Γενικά τό βιβλίο τού κ. Παπαναούμ είναι μία σύντομη καλή λαογραφική έκλογή· 
καλό θά ήταν νά συμπληρωθή καί μέ ένα ή δύο ακόμα τεύχη, στα όποια νά περιληφθοΰν 
τά ύπολειπόμενα λαογραφικά τής Σιατίστης· έτσι θά είχαμε ολοκληρωμένη τήν εικόνα 
τής σιατιστινής λαογραφίας. Ξεκινώντας άπό τήν επιμελημένη μορφή τού τεύχους πού 
έχομε στα χέρια μας είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι, έάν ό συγγραφεύς του καταπιαστή μέ 
τό έργο αύτό, θά προσφέρη άληθινά πολύτιμη ύπηρεσία καί προς τή φημισμένη γενέτειρά 
του καί προς τήν έπιστήμη τής λαογραφίας γενικώτερα.

Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Κωνσταντίνου Κ. Παπουλίδη, Ηρωικές προσωπικότητες τής ’Εκκλησί
ας στήν ύπηρεσία τού Μακεδονικού Άγώνος, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 20. [Έκδοσις 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 20].

Ή έκδοση είναι δημοσίευση τής διαλέξεως πού έγινε τήν 15ην ’Ιουλίου 1968 για τούς 
τελειόφοιτους των στρατιωτικών σχολών στήν αίθουσα τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών. Ό συγγραφεύς, διευθυντής τού Πνευματικού Κέντρου Μακεδόνων Σπουδαστών, 
μέ τήν ιδιότητά του ώς θεολόγου βλέπει μέ περισσότερη συμπάθεια, όπως όμολογεί καί ό 
ίδιος, τις ηρωικές αύτές μορφές τού κλήρου, πού συνέβαλαν στον Μακεδονικό ’Αγώνα.

Στό πρώτο μέρος ό συγγραφεύς θέτει τά ιστορικά πλαίσια τής έποχής. Άναφέρεται 
μέ συντομία στήν αφύπνιση τού βουλγαρικού έθνους μέ τήν ίδρυση τής Βουλγαρικής 
’Εξαρχίας καί ακόμη περισσότερο μέ τήν Συνθήκη τού 'Αγίου Στεφάνου τό 1878, πού σάν 
απάντηση είχε τήν έπανάσταση στον Όλυμπο καί Δυτική Μακεδονία, καί συνεχίζει μέ 
τήν κατάληψη τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας άπό τούς Βουλγάρους τό 1885, πού χαρακτηρί
ζει σάν δεύτερη φάση, τήν έπανάσταση τού Τλιντεν καί τέλος τήν τρίτη φάση τού αγώνα.

Στό δεύτερο μέρος διεξοδικό άναφέρεται στή ζωή καί τή δράση τών Ιεραρχών, πού μέ 
τήν διοργάνωση αντάρτικών σωμάτων, μέ περιοδείες γιά τήν τόνωση τού φρονήματος τού 
ποιμνίου τους άγωνίστηκαν γιά τήν ύποστήριξη τού άγώνα καί δίνει τις βιογραφίες τών 
γνωστοτέρων μητροπολιτών Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη, Καστοριάς Γερμανού 
Καραβαγγέλη, Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου, Γρεβενών Αίμιλιανού Λαζαρίδη.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΤ
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