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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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μου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έδημοσιεΰθησαν ήδη εις τον 
Γ' τόμον τών Σερραϊκών Χρονικών έγγραφα τοΰ 1906 καί 190/ τοΰ εν Σέρ- 
ραις προξένου Σακτοΰρη, άφορώντα εις τόν ’Αγώνα εν τή περιοχή Σερρών. 
Παρά τφ προξένφ τουτφ ΰπηρέτησεν ως γραμματεύς ό εξ ’Ιθάκης καταγό
μενος άνθυπολοχαγός Δημοσθένης Φλωριας μέ το ψευδώνυμον Νοΰτσιος από 
τοΰ 1906 μέχρι τοΰ 1908 διά την δργάνωσιν τής εθνικής κατά τών Βουλγά
ρων άμΰνης. Τοΰτου χειρόγραφοι σημειώσεις, προωρισμέναι διά τόν διά
δοχον αΰτοΰ Βασίλειον Καψαμπέλην, τόν υπό τό ψευδώνυμον Καψιμάνην, 
προς κατατόπισιν αΰτοΰ εις τά τής οργανώσεως τοΰ άγώνος έν τή ανωτέρω 
περιοχή, εύρέθησαν εις τό άποκείμενον εις τό 'Ίδρυμα ’Αρχεϊον Δαγκλή, 
τάς οποίας καί δημοσιεύουν οΐ κ.κ. Β. Λαοΰρδας καί Π. Πέννας.

Αΐ σημειώσεις περιέχουν πολλάς ενδιαφέρουσας πληροφορίας, αί ό- 
ποΐαι παρέχουν σαφή καί ακριβή εικόνα τής δλης καταστάσεως εν τή περιο
χή κα'ι δη τής εθνολογικής. Ό Φλωριας δεν διστάζει να σημειώση δτι εις 
τάς περιοχάς Ραζλοκίου και Πετριτσίου, πλήν τής ελληνικωτάτης πόλεως 
Μελενίκου, ή ύπαιθρος κατιρκειτο υπό βουλγαροφώνων, οί όποιοι κατά τό 
πλειστον ειχον προσχωρήσει εις τό σχίσμα, καί διά τοΰτο ή ελληνική οργά- 
νωσις ήναγκάζετο να συνεργάζεται μετά Τούρκων εγχωρίων οπλαρχη
γών, εις τους οποίους επίσης άπήρεσκεν ή διαγωγή καί ή έπικράτησις τών κο
μιτατζήδων. ’Επίσης σημειώνει καί τα εις νοτιωτέρας περιοχάς άπαντώντα 
βουλγαρόφωνα χωρία καί τους εν αΰτοΐς πράκτορας τών κομιτατζήδων, τών 
οποίων τήν έξόντωσιν συνιστα. Δίδει πληροφορίας περί τής διαιρέσεως τής 
περιοχής εις αρχηγεία, όμιλε! περί εγχωρίων εθελοντών καί τοπικών επι
τροπών, αί όποΐαι ειχον καί τό δικαίωμα να λΰουν τάς μεταξύ τών χωρικών 
διαφοράς, περί τών διδασκάλων καί τοΰ έθνικοΰ των έργου, απαριθμεί τα 
διάφορα σώματα καί δίδει πληροφορίας περί τών αρχηγών αυτών. ’Απα
ριθμεί επίσης τά χωρία κατά περιοχάς σημειώνων δν είναι ελληνόφωνα ή 
βουλγαρόφωνα. Ή άπαρίθμησις αυτή είναι λίαν διδακτική διά τήν εθνο
λογικήν κατάστασιν τοΰ σαντζακιού. Τά αναγραφόμενα χα>ρία ανέρχονται έν 
συνόλιρ εις 110, εκ τών οποίων τά 80 είναι ελληνόφωνα. Μεταξύ αυτών 
αναγράφονται καί αί πόλεις Σέρραι, Μελένικον καί Δεμίρ Χισσάρ, δεν πε
ριλαμβάνονται δμως δλα τά ελληνόφωνα χωρία τοΰ Παγγαίου. Τά υπόλοιπα 
30 σημειοΰνται ως βουλγαρόφωνα, έκ τών οποίων τά 21 ανήκουν εις τήν 
περιοχήν Σερρών καί Δεμίρ - Χισάρ, τά δε 9 εις τήν υπό βουλγαρικήν σή
μερον κατοχήν περιοχήν τοΰ Πετριτσίου.

Ό συγγραφεύς εϊς τάς σημειώσεις του περιλαμβάνει καί κρίσεις περί 
τής διαγωγής τών Σερραίων καί τών Ελλήνων χωρικών έναντι τής όργα- 
νώσεως, αί όποΐαι δεν είναι πάντοτε ευμενείς, ενέχουν δ’ ενίοτε καί υπερ
βολήν. Ή υπερβολή οφείλεται πιθανώς εις τον ενθουσιώδη χαρακτήρα τοΰ 
νεαροΰ τότε άνθυπολοχαγοΰ, ό όποιος έν τφ όμολογουμένφ ένθουσιασμφ
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του διά τον εθνικόν αγώνα, δυσκόλως ήδΰνατο να εννοήση την επιφυλα- 
κτικότητα ενίοτε των εντοπίων, ο! οποίοι ΰπέκειντο εις τάς κυρώσεις τής 
τουρκικής εξουσίας.

Ό Φλωριάς όντως ύπήρξεν εις των δραστηριωτέρων, αν μή δ δρα- 
στηριώτατος, των οργανωτών τοΰ Άγώνος εις την περιοχήν των Σερρών, αί 
δε δημοσιευόμενοι σημειώσεις του άποτελοΰσι πολύτιμον στοιχείον διά την 
ιστορίαν τοΰ άγώνος τοΰτου.

Ό έτερος τών εκδοτών, δ Π. Πέννας, προέταξε διαφωτιστικήν εισα
γωγήν, επέταξε δε κα'ι σημειώσεις περί τών μνημονευόμενων προσώπων. 
Πίνακες προσώπων καί τοπωνυμίων κλείουν την ώραίαν κα'ι χρησιμωτάτην 
έκδοσιν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Χρυσοστόμου Καλαφάτη, μητροπολίτου Δρά
μας, Εκθέσεις περί τοΰ Μακεδονικοΰ Άγώνος. 1903 · 1907. Έπιμελείφ 
Βασιλείου Λαοΰρδα. Πρόλογος Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Θεσσαλονίκη 
1960. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα μελετών Χερσονήσου τοΰ 
Αίμου, 38]. 8ον σ. 95, μετ’ εικόνων.

Μετά τον μητροπολίτην Καστοριάς Γερμανόν Καραβαγγέλην, δ δποϊος 
ύπήρξεν δ πρωτεργάτης τοΰ Μακεδονικοΰ Άγώνος εις την Δυτικήν Μακε
δονίαν, κυριώτατος αγωνιστής εις τήν πολυπαθή Ανατολικήν Μακεδονίαν 
ύπήρξεν δμολογουμένως δ μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος δ Καλαφάτης, 
τοΰ οποίου τήν εθνικήν δράσιν μαρτυρεί ή επίμονος απαίτησις τών Βουλγά
ρων, ΰποστηριζομένων υπό τών εν Δράμςι "Αγγλων μεταρρυθμιστών καί τών 
τοπικών τουρκικών αρχών, περί άπομακρΰνσεως αύτοΰ εκ τής επαρχίας. Καί 
δ μεν Γερμανός ηύτύχησε νάεπιζήση, διά να μάς άφηγηθή δ ίδιος τα τής 
δράσεώς του εις τα απομνημονεύματά του, δ Χρυσόστομος όμως, δ δποϊος 
έμαρτύρησεν εν Σμύρνη κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, δεν είχε τήν 
ευκαιρίαν ταύτην, διά τοΰτο τα περί τής δράσεως αύτοΰ στοιχεία πρέπει να 
άναζητηθώσιν εις τάς προς το Πατριαρχεΐον κυρίως εκθέσεις του, εις επι- 
στολάς προς διαφόρους, εις σύγχρονα προς τα γεγονότα δημοσιεύματα καί 
εις διάφορα άλλα σχετικά προς τήν δράσιν αύτοΰ έγγραφα. Είναι αληθές 
δτι περί τής δράσεως τοΰ Χρυσοστόμου αρκετά εγράφησαν, τά δποΐα καί 
αναφέρει δ εκδότης τοΰ παρόντος βιβλίου, άλλα ταΰτα δεν εξαντλοΰσι το 
θέμα.

Τα στοιχεία ταΰτα συνεκέντρωσε μετά πολλής έπιμελείας δ εκδότης, 
διά vù καταστώσι προσιτά εις τούς άσχολουμένους περί τήν ιστορίαν τοΰ 
Μακεδονικοΰ Άγώνος κα'ι εις το σημερινόν φιλομαθές κοινόν. Ώς παρα
τηρεί δέ δ ίδιος, ή συγκέντρωσις δέν δύναται να θεωρηθή πλήρης, διότι ά- 
ναμφιβόλως θά υπάρχουν και άλλα άγνωστα, άποκείμενα εις τά αρχεία τοΰ
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