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Βιβλιοκρισίαι (Χρυσοστ. Καλαφάτη, ’Εκθέσεις περί τοΰ Μακεδονικού Άγώνος) 647

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



548 Βιβλιοκριοίαι (Βασ. Λαούρδα, 'Η Μητρόπολις Νευροκοπίου)

ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου, ώς και τού 'Υπουργείου τών Εξωτερικών. Άλ
λα και μόνα τα δημοσιευόμενα είναι αρκετά, διά να δώσουν εικόνα τής εν 
τή περιοχή τής Μητροπόλεως Δράμας καταστάσεως καί τής εν αυτή εθνικής 
δράσεως τού ενθουσιώδους μητροπολίτου. ’Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος είναι 
ή μαρτυρία αυτού περί ασύγκριτου υπεροχής τού Ελληνικού στοιχείου εν 
τή περιοχή ταΰτη, ως καί ή γνώμη του περί τής γλώσσης τών σλαβοφώ- 
νων, την οποίαν χαρακτηρίζει, δπως καί ό Gustav Meyer, ως «κράμα άμορ- 
φον καί άκατασκεΰαστον γλώσσης σλαβικής καί ελληνικής».

Τής εκδόσεως τών κείμενων ό εκδότης προτάσσει άξιανάγνωστον ει
σαγωγήν, εις την οποίαν μετά πολλής επιτυχίας άνιχνεύει καί τονίζει τα εκ 
τής συγκεντρωθείσης ΰλης προκύπτοντα ιστορικά διά τον Μακεδονικόν Α
γώνα στοιχεία. Τό δλον εργον αποτελεί συμβολήν άξιόλογον εις την ιστο
ρίαν τού Άγώνος, εις τον οποίον οφείλεται ή άπελευθέρωσις τής Μακεδο
νίας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Βασιλείου Λαοΰρδα, Ή Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900 - 
1907. ’Εκθέσεις τών μητροπολιτών Νικοδήμου καί Θεοδωρήτου. Επιμε
λείς—. Θεσσαλονίκη 1961. ['Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ιδρυμα με
λετών τής Χερσονήσου τού Αίμου άρ. 46], 8ον σ. XXII + 294 μετά πινά
κων καί εικόνων.

Εις τα Μακεδονικά (τόμ. Β' σ. 414 κ.ε.) εδημοσιεύθησαν «'Ιστορι
κοί πληροφορίαι», σχετικοί προς τον Μακεδονικόν ’Αγώνα εις την περιο
χήν Νευροκοπίου, συγγραφεΐσαι υπό τού αειμνήστου μητροπολίτου Θεοδω
ρήτου. Αί πληροφορίαι αύται προέρχονται έκ κώδικος τής Μητροπόλεως, ό 
όποιος μετά τού άλλου αρχείου αυτής περιήλθεν εις τήν Εταιρείαν Μακε
δονικών Σπουδών. ’Επειδή δέ τό άρχεΐον περιλαμβάνει καί άλλην ύλην, πο
λύτιμον διά τήν ιστορίαν τού Μακεδονικού Άγώνος εις τήν απόκεντρον 
ταΰτην περιοχήν, άνετέθη υπό τού 'Ιδρύματος εις τον γενικόν γραμματέα 
αυτού Βασίλειον Λαούρδαν ή επιλογή καί επιμέλεια τής εκδόσεως αυτής. 
Τήν επιλογήν εκαμεν οΰτος βοηθούμενος υπό τού γραμματέως τού 'Ιδρύμα
τος ύφηγητοΰ Κ. Βαβούσκου.

Τό βιβλίον πλήν τών προλόγων καί τής εισαγωγής περιλαμβάνει τρία 
μέρη. Εις τό Α') δημοσιεύονται αί εκθέσεις τού μητροπολίτου Νικοδήμου, 
εις τό Β') αί εκθέσεις τού μητροπολίτου Θεοδωρήτου καί εις τό Γ') πα
τριαρχικά έγγραφα προς τον Νικόδημον. Πλήν τούτων ό εκδότης έθεώρη- 
σεν άναγκαΐον νά προσθέση καί Παράρτημα, εις τό όποιον περιέλαβε 
Α') σχετικά προς τα γεγονότα καί τό Νευροκόπιον εν γένει δημοσιεύματα 
τών τότε εφημερίδων, Β') αφηγήσεις έπιζώντων αύτοπτών μαρτύρων τών 
βουλγαρικών ωμοτήτων εις τό Ζίρνοβον, τάς οποίας περισυνέλεξεν ό ίδιος
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