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αισθήματα των Μακεδόνων, οϊτινες έλαβον μέρος εις όλους τούς υπέρ τής 
παλιγγενεσίας αγώνας τών Πανελλήνιον, καθ’ δν χρόνον οί Βούλγαροι, έ· 
κυπτον άδιαμαρτυρήτως τον αυχένα εις την τυραννίαν τών Τούρκων.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. ’Αλεξάνδρου Ααυριώτου, ’Άθως. ’Αγώνες καί θυσίαι. 
1850 ■ 1855. ’Έγγραφα Μακεδονικής Έπαναστάσεως. Άθήναι 1962. δον, 
σ. 213 μετά 13 εικόνων.

Είναι πολύ γνωστόν δτι τα αρχεία τών ιερών μονών τού 'Αγίου ’Ό
ρους άποτελοΰσι θησαυρόν πληροφοριών όχι μόνον διά την ιστορίαν τών 
μονών, άλλα καί διά την δλην Ελληνικήν ιστορίαν από τών χρόνων τοΰ 
Βυζαντίου μέχρι τών καθ’ ημάς. ’Ιδιαιτέρως πλούσια εις ειδήσεις είναι διά 
τάς επαναστάσεις, πρώτον τοΰ 1821 καί κατόπιν τοΰ 1854 εις την Χαλκι- 
δικήν, εις τάς οποίας ελαβον ενεργόν μέρος καί αί ίεραί μοναί, άδιάφορον 
αν εκ τοΰ εμφανοΰς ή άποκρύφως.

Δυστυχώς δ θησαυρός αυτός έμεινεν επί αρκετόν χρόνον ανεκμετάλ
λευτος υπό τών άσχολουμένων περί την νεωτέραν ιστορίαν, μόλις δε κατά 
τα τελευταία έτη ήρχισεν ή άναδίφησις αύτοΰ όχι μόνον υπό τών εξ επαγ
γέλματος ιστορικών, άλλα καί υπό λογίων καί φιλιστόρων μοναχών, ενδια
φερομένων κυρίως διά την ιστορίαν τών ιδίων μονών καί τοΰ ’Όρους έν 
γένει. Εις την κατηγορίαν τούτων άνήκει καί δ ουγγραφεύς τοΰ παρόντος 
έργου Γέρων ’Αλέξανδρος, γνωστός καί εξ άλλων αύτοΰ δημοσιευμάτων.

Ό συγγραφεύς έχει γνώσιν τών δημοσιευθεισών περί τής επαναστά- 
σεως τοΰ 1854 εργασιών, παρατηρεί όμως έν τφ προλόγφ του δτι τα περί 
αυτής γραφέντα «στηρίζονται κυρίως εις προφορικός άφηγήσεις καί παρα
δόσεις καί εις εκθέσεις ξένων κρατών», άγνοηθέντων τών υπαρχόντων εις 
τα άρχεϊα τών μονών σχετικών εγγράφων. Τό κενόν τοΰτο άνέλαβε να συμ
πλήρωσή δ ίδιος διά τής δημοσιεύσεως τών εγγράφων, άνερχομένων είς 105.

Τών εγγράφων προτάσσεται μακρά καί ενδιαφέρουσα εισαγωγή, διη- 
ρημένη είς δύο μέρη. Τό πρώτον, τιτλοφορούμενον «Φύλακες γρηγορείτε», 
περιλαμβάνει άρκετά επί μέρους κεφάλαια, διδακτικώτατα διά την εσωτερι
κήν κυρίως ιστορίαν τοΰ "Ορους, οίον αύτοδιοίκησις τοΰ "Αθω, Τουρκο
κρατία, διοικητής Αγίου ’Όρους, έφοροεπίτροποι, πληθυσμός Αγίου ’Ό
ρους, άλλογενεΐς, οικονομική κατάστασις, αί ένοπλοι δυνάμεις τοΰ τόπου, 
Οικουμενικόν Πατριαρχειον, πνευματική τοΰ τόπου άνάπτυξις. Τό δεύτε
ρον υπό τόν τίτλον «Έπί τών επάλξεων» άποτελεΐ έκθεσιν τών γεγονό
των τής Έπαναστάσεως, ως εξάγεται εκ τών εγγράφων. Ή έκθεσις συμ
πληρώνει είς πολλάς λεπτομέρειας, ιδίως άπό άγιορειτικής άπόψεως, τα ήδη 
γνωστά. Ούτω δίδει σαφή εικόνα τής στάσεως τών Αγιορειτών άπέναντι 
τοΰ Καρατάσου, οί δποΐοι εκ τοΰ εμφανοΰς μέν ήρνήθησαν να συνταχθώσι
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προς αυτόν, κρυφίως όμως πολλαχώς τον εβοήθησαν ου μόνον διά ποικίλων 
εφοδίων, άλλα καί δι’ άνδρών, ως καί των ενεργειών των Τούρκων. ’Έ
πειτα καθορίζει ακριβώς τό σημεΐον τής άποβάσεως τοΰ Καρατάσου είς την 
Σιθωνίαν, τό όποιον ήτο ό όρμος Καλαμίτσι καί όχι ό λιμήν τοΰ Κωφοΰ, 
ώς καί την χρονολογίαν τής άποβάσεως. ’Εξηγεί επίσης έπαρκώς την βρα
δύτητα τών ενεργειών τοΰ Καρατάσου, ή οποία καί προυκάλεσε την άποτυ- 
χίαν τών σχεδίων του, εξιστορείται δε εν πάση λεπτομερεία καί ή περί τήν 
Κομίτσαν τελευταία μάχη, μετά τήν άτυχή έκβασιν τής οποίας ό Καρατά- 
σος κατέφυγεν εις τό “Αγιον ’Όρος καί έκείθεν κατώρθωσε να διαφυγή εις 
τήν έλευθέραν 'Ελλάδα. Πλήν τών γενικωτέρων τούτων πρέπει να σημειω- 
θή καί τό πολυάριθμον τών λεπτομερειακών ειδήσεων, αί όποΐαι συμπλη
ρώνουν καί ζωντανεύουν τήν όλην εικόνα τοΰ άγώνος.

Τό εργον συμπληροΰσι δύο χρήσιμοι προσωπογραφικοί πίνακες, ό 
πρώτος τών κυβερνητών τοΰ 'Αγίου ’Όρους άπό τοΰ 1686 μέχρι τοΰ 1783, 
ό δεύτερος τών πρωτοεπιστατών αύτοΰ άπό τοΰ 1788 μέχρι τών ήμερών 
ημών.

Τό έργον τοΰ λογίου Γέροντος άποτελεί άξιόλογον συμβολήν όχι μό
νον είς τήν ιστορίαν τοΰ άγώνος τοΰ 1854, άλλα καί τήν όλην ιστορίαν 
τοΰ Άγιωνύμου ’Όρους, άποδεικνύει δέ πόση καί πόσον πολύτιμος ιστο
ρική ύλη εΰρίσκεται άποτεθησαυρισμένη είς τα άγιορειτικά άρχεία, ή οποία 
περιμένει τούς ερευνητάς της.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Παν. Δ. Μηλιώτη, Ή έν Νεϋγύ σύμβασις τής ελληνοβουλ- 
γαοικής μεταναστεύσεως τής 1]27 Νοεμβρίου 1919 καί ή εφαρμογή αυτής. 
Θεσσαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τοΰ Αίμου 51]. 8ον, σ. 38.

Ό συγγραφεύς, γνωστός δικηγόρος εν Θεσσαλονίκη, ύπηρέτησεν άπό 
τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1925 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τοΰ 19^9 ως "Ελλην 
άντιπρόσωπος είς τήν 3ην καί 5ην 'Υποεπιτροπήν Έλληνοβουλγαρικής Με
ταναστεύσεως εν Μακεδονία προς εφαρμογήν τής έν Νεϋγύ συνομολογηθεί- 
σης συμβάσεως μεταξύ τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ Σταμπουλίνσκη, ήτις καί συν- 
υπεγράφη μετά τής Συνθήκης ειρήνης τοΰ Νεϋγύ καί προσηρτήθη είς αυ
τήν αυθημερόν.

Ό συγγραφεύς μετά βραχεΐαν ιστορικήν εισαγωγήν, εις τήν οποίαν ε
ξετάζει τα άπώτερα αίτια, τά προκαλέσαντα τήν σύμβασιν ταύτην, τά όποια 
είναι οί φυλετικοί επί Τουρκοκρατίας άγώνες μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγά
ρων, εκθέτει τά τής διαδικασίας, τήν οποίαν ήκολούθησαν αί ύποεπιτροπαί 
εφαρμογής καί έκτελέσεως τής συμβάσεως, δηλ. τά τής υποβολής αιτήσεων 
μεταναστεύσεως καί έκκαθαρίσεως περιουσίας, τά τοΰ τρόπου έκτιμήσεως τών
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