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gers University Press. New Brunswick, New Jersey, 1957. 8ov σελ. 
XVIII -f- 365, μετά πολλών εικόνων.

Κατά τα τελευταία έτη αξιόλογοι καταβάλλονται εν Αμερική προσ- 
πάθειαι προς καλλιέργειαν και προαγωγήν τής περί τό Βυζάντιον επιστή
μης. ΕΙς τήν προσπάθειαν αυτήν προφανώς οφείλεται και ή άπόφασις τοΰ 
Πανεπιστημίου Rutgers περί έκδόσεως σειράς αξιόλογων έργων, άφορών- 
των εις τό Βυζάντιον, υπό τον τίτλον «Rutgers Byzantine Series», ή δι- 
ευθυνσις τής οποίας άνειέ&η είς τον ελληνικής καταγωγής διαπρεπή βυζαν- 
τινολόγον Peter Charanis, καθηγητήν εν τφ ατιτφ Πανεπιστημίφ. 'Ως πρώ
τον βιβλίον τής σειράς δημοσιεύεται εις αγγλικήν μετάφρασιν τό ανωτέρω 
όνομαστόν έργον τοΰ Charles Diehl περί τοΰ μεγαλείου καί τής καταπτώ- 
σεως τοΰ Βυζαντίου (Byzance. Grandeur et décadence). Ή εκλογή ύ- 
πήρξεν επιτυχής, επιτυχής δέ είναι καί ή μετάφρασις, γενομένη υπό τής 
Naomi Walford.

Επειδή όμως τό βιβλίον, εκδοθέν προ τεσσαρακονταετίας, είναι αρ
κετά παλαιόν, έκτοτε δε οί διάφοροι κλάδοι τής βυζαντινολογίας έχουσι 
προοδεύσει σημαντικώς, έν τισι δέ καί κατέληξαν εις συμπεράσματα διάφο
ρα τών εκτιθεμένων υπό τοΰ Diehl, ό διευθΰνων τήν σειράν καθηγητής 
Charanis προέταξεν εισαγωγήν, είς τήν οποίαν σημειώνει τα σημεία, είς 
τα όποια ή σημερινή βυζαντινολογία άφίσταται τών γνωμών τοΰ Diehl. 'Η 
μετάφρασις είναι μέν έλευθέρα, αλλά, παρακολουθεί πιστώς τό νόημα τοΰ 
κειμένου- Έλαφρόταται μόνον μεταβολαί εγένοντο εις τινας χρονολογίας 
καί είς τά νομισματικά, διά νά προσαρμοσθή τό έργον είς τήν σύγχρονον 
επιστήμην.

Είς τον συγχρονισμόν τοΰτον αποβλέπει καί ή είς τό τέλος τοΰ βιβλί
ου προστεθείσα υπό τοΰ Charanis μακρά βιβλιογραφία (σ. 301 - 357) τών 
έκδοθέντων μετά τό βιβλίον τοΰ Diehl έργων.

Επιτυχής τέλος ήτο ή ιδέα τής εΐκονογραφήσεως τοΰ βιβλίου δι’ έρ
γων βυζαντινής τέχνης. Αί ώραίαι εικόνες όχι μόνον καθιστώσιν επαγωγόν 
τό βιβλίον διά τον φιλίστορα αναγνώστην, άλλ’ έπαυξάνουσι καί τήν διδα
κτικήν αΰτοΰ δΰναμιν. ’Εάν σκοπός τοΰ βιβλίου είναι νά κινήση τό ενδια
φέρον τοΰ πολλοΰ κόσμου διά τό Βυζάντιον, δυναται άδιστάκτως νά λεχθή 
οτι Ιπέτυχε πλήρως.

ςτιλπων π. κυριακιδηι

Βασιλείου Λαουρδα, *0 Μακεδονικός ’Αγών είς τήν περι
οχήν τών Σερρών κατά τό 1907 (Εκθέσεις τοΰ προξένου Σακτουρη). Έκ- 
δοσις κειμένων, σημειώσεις υπό —. Εισαγωγή υπό Πέτρου Πέννα. Άνά- 
τυπον εκ τοΰ Γ' τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών». Άθήναι 1958. 
8ον σ. 144.
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Το "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου εις τούς σκοπούς 
αυτού περιλαμβάνει καί την μελέτην τής προσφάτου ιστορίας, καθ’ ήν άνε- 
τράπη ή μακραίων επί τής Χερσονήσου τού Αίμου Τουρκοκρατία κα'ι εδη- 
μιουργήθη τό σύγχρονον πολιτικόν καθεστώς. Εις την ιστορίαν ταύτην κεν
τρικήν θέσιν κατέχει δ κατά τάς άρχάς τής παροΰσης εκατονταετηρίδος διε- 
ξαχθείς μεταξύ των χριστιανικών λαών τής Χερσονήσου Μακεδονικός ’Αγών, 
αποτέλεσμα τού οποίου ήσαν οί μεταβαλόντες τήν κατάστασιν Βαλκανικοί 
Πόλεμοι τοΰ 1912 καί 1913. Ό αγών ούτος παρά τήν σπουδαιότητα αυτού 
δεν έμελετήθη μέχρι τούδε επαρκώς, μολονότι έχουν γραφή αρκετά, καί 
τούτο, διότι δεν ήλθον ακόμη εις φώς ούτε ό'λα τα απομνημονεύματα τών 
λαβόντων μέρος εις τον αγώνα ούτε, τό καί σπουδαιότερον, καί τα σχετικά 
προς αυτόν δημόσια έγγραφα, τα άποκείμενα'εις τα αρχεία τών επί τών 
εξωτερικών υπουργείων καί τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τήν έλλειψιν 
ταύτην θέλον να πληρώση τό “Ιδρυμα, ήρχισεν ήδη τήν συγκέντρωσιν 
τών σχετικών εγγράφων τού Υπουργείου τών Εξωτερικών τής Ελλάδος, 
εκ τών συγκεντρωθέντων δε μέχρι τούδε δ γενικός γραμματεύς τού Ιδρύμα
τος προέβη διά τού παρόντος έργου εις τήν δημοσίευσιν κατ’ εκλογήν εκθέ
σεων τού προξένου Σερρών Αντωνίου Σακτοΰρη, εις τάς δποίας εκτίθεται 
ή εν ’Ανατολική Μακεδονίςι κατάστασις από τής 30ης Νοεμβρίου 1906 μέ
χρι τής 31ης Δεκεμβρίου τού 1.907. Έν τέλει δ εκδότης προσέθεσε καί ση
μειώσεις, συμπληροΰσας εξ άλλων πηγών τάς εκθέσεις, καί δή εξ επιστολών 
τοΰ μητροπολίτου Σερρών Γρηγορίου καί ίδίςι τού μητροπολίτου Δράμας 
Χρυσοστόμου.

Ό Π. Πέννας εις τήν γραφείσαν ύπ’ αυτού εισαγωγήν εξαιρεί τήν 
ιστορικήν σημασίαν τών εγγράφων σημειώνων τα σπουδαιότερα αυτών διά 
τήν ιστορίαν στοιχεία. Πράγματι ή ιστορική σημασία τών εγγράφων διά τήν 
ιστορίαν τού αγώνος είναι μεγάλη. Ταύτα πρώτον ρίπτουν φώς εις τήν ιστο
ρίαν τοΰ αγώνος εν τή ’Ανατολική Μακεδονίςι, διά τον όποιον έως τώρα 
πολύ ολιγώτερα έχουν δημοσιευθή ή διά τον εν τή Δυτική Μακεδονίςι, δεύ
τερον άποδεικνΰουν δτι ή κατηγορία περί τής συνεργασίας τών 'Ελλήνων 
μετά τών Τούρκων εναντίον τών ζητούντων τήν ελευθερίαν των Βουλγάρων 
είναι μύθος κακόβουλος, τρίτον δτι καί εις τάς βορειοτέρας περιοχάς τοΰ 
Πετριτσίου, τοΰ Μελενίκου καί τού Ραζλόκ ύπήρχεν ελληνικός πληθυσμός, 
δ όποιος, οσάκις ήσθάνετο εαυτόν άπηλλαγμένον τής αμέσου απειλής τών 
Βουλγάρων κομιτατζήδων, έπανήρχετο εις τούς κόλπους τού Ελληνισμού, 
τέταρτον δτι οί επί τών μεταρρυθμίσεων Γάλλοι αξιωματικοί, δπως καί οί 
άλλοι συνάδελφοί των άλλων εθνών, ήσκουν άσυστόλως φιλοβουλγαρικήν 
πολιτικήν καί πέμπτον δτι ή ένοπλος δργάνωσις εις τήν περιοχήν Σερρών 
καθυστέρησε πολύ, οφείλεται δε κυρίως εις τον ζήλον καί τήν δραστηριό
τητα τού Σακτούρη καί τοΰ παρ’ αύτφ ύπηρετήσαντος αξιωματικού Φλω-



620 ΒιβΙιοπριαίαι (Β. Λαούρδα, Ό Μακεδονικός άγων είς τήν περιοχήν Σερρών)

ριά, ενφ αί βουλγαρικά) συμμορίαι ήδη κα'ι προ τοΰ 1901 είχον εϊσρεύσει 
είς τήν περιοχήν και εξεβίαζον τον πληθυσμόν διά φόνων καί εμπρησμών, 
δπως προσέλθη εις τον Βουλγαρισμόν.

Χρησιμώτατα είναι καί τα ακολουθούντο τάς σημειώσεις ευρετήρια 
των τοπωνυμίων, τοΰ περιεχομένου των εγγράφων, τών προσώπων κα'ι τών 
θεμάτων, τα όποια διευκολύνουν πάρα πολΰ τήν χρήσιν τοΰ βιβλίου.

Ή εκλογή τών εγγράφων είναι όμολογουμένως επιτυχής, νομίζω όμως 
ότι δεν ήτο ορθή ή σκέψις να παραλειφθοΰν μέρη, τα όποια κατά τήν 
κρίσιν τοΰ εκδότου δεν παρουσιάζουν γενικώτερον ενδιαφέρον. Οίαδήποτε 
περικοπή είς έγγραφα, χρησιμοποιούμενα ως αποδεικτικά ιστορικά στοι
χεία, μειώνει τήν αξίαν α,ύτών, διότι πλήν τοΰ ότι αφήνεται είς τήν υπο
κειμενικήν κρίσιν τοΰ εκδότου ό διαχωρισμός τών περιεχομένων τοΰ εγγρά
φου είς γενικώτερον καί μερικώτερον ενδιαφέροντα, κλονίζεται καί ή αξιο
πιστία τών δημοσιευομένων. Ό καχύποπτος καί πολλάκις καί κακόβουλος 
άναγνώστης δύναται να εκφράση τήν υπόνοιαν, ότι σκοπίμως εξελέγησαν τα 
πολιτικώς συμφέροντα, παρελείφθησαν δε τα μή συμφέροντα.

Τέλος παρατηρώ ότι δεν κατεβλήθη ή δέουσα επιμέλεια διά τήν διόρ- 
θωσιν τών τυπογραφικών σφαλμάτων, τα όποια είναι αρκετά καί μάλιστα 
είς κύρια ονόματα. Ούτως επανειλημμένως γράφεται Ροζλοκίου αντί 
Ραζλοκίου (σ. 7,8), Στουρνάρης αντί Σ τουρνάρας (σ. 10), 
εν είδη αντί εν ε ΐ δ ε ι (σ. 8) καί τα τοιαΰτα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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