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528 Βιβλιοχρισίαι (I. Σ. Δραγούμη, Ή μονή του Προδρόμου)

καί εξεμάνθανον τήν παρεφθαρμένην στρατιωτικήν γλώσσαν των 'Ρωμαί
ων, εφ’ δσον ή υπηρεσία αυτών κατά κανόνα έξετείνετο εις μίαν εικοσαετί
αν. Μετά τήν άπόλυσιν αυτών εγκαθίσταντο συνήθως εις τον τόπον τής κα
ταγωγής των, φέροντες μεθ’ εαυτών καί τήν ρωμαϊκήν γλώσσαν. Ό συγ
γραφείς ορθώς αποκρούει οίανδήποτε σχέσιν τών Κουτσοβλάχων τής Μα
κεδονίας προς τούς 'Ρουμάνους τής Δακίας, είναι όμως ανακριβές το λεγό
μενον δτι ό Τραϊανός εγκατέστησε 'Ρωμαίους άποίκους εις τήν Δακίαν, διά 
να απόκρουση τάς έπιδρομάς τών θύννων καί τών Σλάβων, οί οποίοι δεν 
είχον ακόμη εμφανισθή εις τον ορίζοντα.

'Αληθέστατα είναι δσα λέγει περί τής ρουμανικής προπαγάνδας και 
περί τών ελληνικών αισθημάτων τών κατοίκων τοΰ Νυμφαίου, άλλα καί τών 
Έλληνοβλάχων εν γένει, οί όποιοι έλαβον μέρος εις δλους τούς αγώνας 
τοΰ έ'θνους καί ιδίως εις τον Μακεδονικόν. Δυστυχώς δμως τα δι’ αυτόν 
λεγάμενα είναι πολύ περιληπτικά, ενφ λεπτομερέστεροι πληροφορίαι θά ή- 
σαν, διά τάς σημερινός μάλιστα περιστάσεις, πολύ χρήσιμοι.

Τό λεγόμενον δτι ό Βουλγαροκτόνος ήτο Μακεδών υπό τήν άρχαίαν 
σημασίαν τής λέξεως, ώς φαίνεται πιστεΰων ό συγγραφεΰς, δεν είναι ακρι
βές. Είναι γνωστόν δτι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τό δνομα Μακεδο
νία άπεδίδετο εις τό θέμα, τό όποιον είχε πρωτεύουσαν τήν Άδριανούπο- 
λιν, δηλ. εις μέρος τής Θράκης.

’Αξιοσημείωτου είναι τό τοπωνύμιου X λ έ ρ ν ο υ διό τήν Φλώριναν. 
Είναι ακριβώς τό υπό τοΰ Καντακουζηνοΰ άναφερόμενον εις τήν περιοχήν 
ταύτην φρούριον καί πόλισμα «Χλερηνοΰ», προς τό όποιον εταύτισα ήδη 
πρό καιροΰ τήν Φλώριναν1.

’Αξιόλογοι είναι καί αϊ πληροφορίαι, αί διδόμεναι περί τών αποδή
μων Νυμφαιωτών, περί τών εκ τοΰ χωρίου επιστημόνων καί λογίων, περί 
τών πεσόντων εις τάς μάχας, περί τών ευεργετών τοΰ χωρίου, περί τών 
συλλόγων, περί διαφόρων τοπωνυμιών κτλ. Ευχής έργον θά ήτο, αν ό φι- 
λόπατρις συγγραφεύς άπεφάσιζε να πραγματευθή συστηματικώτερον τό τοΰ 
χωρίου του συμπληρώνων τό παρουσιαζόμενα εις τό πατριωτικόν του φυλ- 
λάδιον κενά.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ

’Ίωνος Στεφάνου Δραγούμη, Ή Μονή τοΰ Προδρό
μου καί τό χωριό Λάκκος τών Σερρών. ’Απάντηση τοΰ ”1. Στ. Δρ. (1878- 
1920), γραμμένη γαλλικά τον ’Οκτώβριο τοΰ 1903 από τάς Σέρρες, σέ γράμ
μα "Ελληνα φίλου του από τό Παρίσι. Μετάφραση Φιλίππου Στεφάνου 
Δραγούμη. Άνάτυπον εκ τοΰ Δ' τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών». Ά- 
θήναι 1961. 8ον σ. 27.

1 Βλ. σ 19 Φλώρινα (Χλερνου) καί σ. 57 Κάλε ντέ Χλέρνου. Πρβλ. Ελληνι
κά, τόμ. 17, σ. 405.
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"Οπως φαίνεται καί από τον τίτλον, πρόκειται περ'ι επιστολής τοΰ 
αειμνήστου ’Ίωνος Δραγοΰμη πρός τινα εν Παρισίοις διαμένοντα "Ελληνα 
φίλον του, την οποίαν μετέφρασε και εξέδωκεν ο αδελφός του Φίλιππος 
Δραγούμης εις τα «Σερραΐκά Χρονικά», εκ τών οποίων άνάτυπον είναι τό 
φυλλάδιον. Την επιστολήν κατά την πληροφορίαν τοΰ μεταφραστοΰ έ'γρα- 
ψεν ό *1, Δραγουμης εν Σέρραις, δπου άνεπλήρωνε τον άπουσιάζοντα "Ελ
ληνα πρόξενον. Ή επιστολή είναι λίαν ενδιαφέρουσα, διότι ό γράψας αυ
τήν, λαμβάνων αφορμήν από εν επεισόδιον επιδρομής κομιτατζήδων εις τό 
παρά τήν Μονήν τοΰ Προδρόμου χωρίον Λάκκος, εκθέτει τάς αντιλήψεις του 
επί τών βουλγαρικών μεθόδων, διά τών οποίων οΰτοι προσεπάθουν να έξαπα- 
τήσουν τήν δημοσίαν ευρωπαϊκήν γνώμην ως προς τους σκοπούς τών ενερ
γειών των, αι όποΐαι λόγφ μεν παρουσιάζοντο ως απελευθερωτικοί από τών 
Τούρκων, πράγματι δε εστρέφοντο κυρίως κατά τών Ελλήνων με άπώτε- 
ρον σκοπόν τήν κατάκτησιν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης καί τήν κά
θοδον εις τό Αιγαΐον.

Ό προς ον απευθύνεται ή επιστολή φαίνεται επηρεασμένος από τήν 
βουλγαρικήν προπαγάνδαν, ό'τι οί Βούλγαροι αγωνίζονται κατά τών Τούρ
κων ώς άπελευθερωταί. Ό ’Ίων άπαντά πολύ σωστά καί επιγραμματικά 
(σ· U) «Για τήν ώρα επανάσταση υπάρχει μονάχα σέ μερικές εφη
μερίδες αγγλικές, γαλλικές, ρωσικές καί βουλγαρικές». "Οσον άφορ§ εϊς 
τούς σλαβόφωνους χωρικούς παρατηρεί δρθώς δτι «δεν σκέπτονται ού'τε τήν 
εθνικότητά τους ού'τε τα δικαιώματα τοΰ ελεύθερου πολίτη, πού 
άγνοοΰν όλότελα... είναι μονάχα αριθμοί, πού τα κομιτάτα τούς εκ
μεταλλεύονται καί τούς επιβάλλονται με τή βία». Πολύ ωραία είναι δσα 
παρατηρεί διά τήν ουδετερότητα τών Ελλήνων εις τον αγώνα : «Ή αυστη
ρή ουδετερότητα, πού προτείνεις, δεν είναι καθόλου δυνατή, άφοΰ ζοΰμε 
στή Μακεδονία καί υποφέρουμε από τούς ευγενικούς Βουλγάρους ελευθε
ρωτές, δσο κι’ από τούς μή ευγενικούς ’Οθωμανούς καταπιεστές κ’ ή ζωή 
μας κάθεται ευγενικά ανάμεσα στ’ άμόνι καί τό σφυρί». Έν γένει ή επι
στολή αποτελεί ιστορικόν στοιχεΐον διά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα άξιανάγνω- 
στον, διότι μ’ επιγραμματικόν πολλάκις τρόπον θέτει τα πράγματα, τα ό
ποια εξακολουθούν καί σήμερον να είναι τα ίδια με τούς διαδόχους τών 
Βουλγάρων Μακεδόνας, χάριτες δ’ οφείλονται εις τον μεταφραστήν διά τε 
τήν μετάφρασιν καί τήν δημοσίευσίν της.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΑΗΣ

Άρχεϊον Μακεδονικού Άγώνος Παναγιώτου Δαγκλή. I. 
Σημειώσεις καί όδηγίαι Δημοσθένους Φλωριά. ’Έκδοσις κειμένου υπό Β. 
Λαούρδα. Εισαγωγή καί σημειώσεις υπό Πέτρου Θ. Πέννα. Άνάτυπον έκ 
τοΰ Δ' τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών». Άθήναι, 1961. 8ον σ. 52.

Έκ τοΰ αρχείου τοΰ Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αΐ-
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