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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



Βίβλιοκρισίαι (Παΰλου Γύπαρη, Ό καθρέπτης του Μακεδονικοί άγώνος) 549

μεταβάς επί τόπου, Γ') περιγραφήν λεπτομερή των κωδίκων τής Μητροπό- 
λεως καί Δ') περιγραφήν τεσσάρων ναών τής Τουρκοκρατίας εις τήν περιο
χήν Νευροκοπίου, συνταχθεΐσαν υπό τής κ. Λουΐζας Συνδίκα - Λαούρδα, ή 
οποία έπεσκέφθη αυτούς μετά τοΰ συζύγου της καί τούς εμελέτησεν έπι- 
τοπίως. Τό βιβλίον κοσμοϋσιν ενδιαφέρουσαι ωραίαι εικόνες των τε ναών 
καί τής περιοχής.

Διά τής δημοσιευόμενης ταυτης ύλης, τής τε αρχειακής καί τής άλλης, 
ό εκδότης παρέχει πλήρη εικόνα τής άκριτικής ταυτης περιοχής καί τών 
εθνικών αγώνων, οί όποιοι διεξήχθησαν εν αυτή καί οι όποιοι απέδειξαν 
τήν προσήλωσιν τών κατοίκων αυτής εις τα ελληνικά ιδεώδη παρ’ δλην τήν 
βουλγαρικήν τρομοκρατίαν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ

π αΰλου Γύπαρη, 'Ο καθρέπτης τοΰ Μακεδονικού άγώνος 
1903 - 1909. Άθήναι 1962. 8ον σ. 336, μετά πολλών πινάκων καί εικόνων 
αγωνιστών.

Ό συγγραφεύς είναι πολύ γνωστός εις τό ελληνικόν κοινόν ως φιλό- 
πατρις αγωνιστής. Τήν αγωνιστικήν αυτού σταδιοδρομίαν ήρχισεν από τού 
Μακεδονικού Άγώνος, έλαβε δέ μέρος εις δλους τούς μετέπειτα απελευθε
ρωτικούς αγώνας καί πολέμους, εις τήν Σάμον, τήν ’Ήπειρον, τούς πολέ
μους τού 1912 - 1913, καί κατόπιν εις τούς παγκοσμίους, τα Δαρδανέλλια, 
τήν Γαλλίαν, τήν Μακεδονίαν καί τελευταΐον τήν Κρήτην κατά τήν εισβο
λήν τών Γερμανών κατά τό 1941.

Πλήν δμως τής πολεμικής αρετής ό συγγραφεύς έχει έμφυτον καί τήν 
στιχουργικήν δεξιότητα τών Κρητών στιχουργών, ή οποία καί τον ώθησε 
πολλά εκ τών ιστορικών γεγονότων, εις τα όποια έλαβεν ενεργόν μέρος, να 
Ικθέση εις. όμοιοκαταλήκτους στίχους, εκ τών όποιων άλλοι μέν έδημοσιεύ- 
θησαν, άλλοι δέ μένουν ε’ισέτι αδημοσίευτοι. "Εν τών γεγονότων τούτων, 
τό όποιον συνδέεται με τήν νεανικήν ηλικίαν τού συγγραφέως, υπήρξε καί 
ό Μακεδονικός ’Αγών, τον όποιον άνέλαβε να περιγράψη εις τό παρόν στι
χούργημα.

'Ο συγγραφεύς εις τον βραχύν πρόλογόν του γράφει μετά πολλής με
τριοφροσύνης δτι «τό βιβλίον του δεν διαλαμβάνει υπό τον τίτλον του ού'- 
τε εξαντλεί τό θέμα τής μεγαλειώδους Μακεδονικής εποποιίας, άλλ’ άνα- 
φέρεται εις δσα πρόσωπα, γεγονότα καί πράγματα εγνώρισε, άντελήφθη 
καί έζησε από τής σκοπιάς του ό ίδιος, είτε ώς αύτόπτης μάρτυς είτε με- 
τασχών αυτών», εύ'χεται δε «δπως άλλοι πλατύτερα καί γενικώτερα διεξερ- 
χόμενοι τό νευραλγικόν αυτό κεφάλαιον τής Νεο - Ελληνικής ‘Ιστορίας, 
συμπληρώσουν δεόντως τήν πενιχράν του προσωπικήν εισφοράν.»

Παρ’ δλην δμως τήν μετριόφρονα δήλωσιν τού συγγραφέως τό βι·
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