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Krumbacher, ενώ σε άλλες καταγράφονται οι απόψεις του για τη μέθοδο και τον 
σκοπό του Θησαυρού τής ελληνικής γλώσσης, τού γνωστοί), έπειτα, ώς Ιστορικού 
Λεξικού. Ό συγγρ. θέτει, μέ αφορμή τήν αλληλογραφία του Π. Παπαγεωργίου, το 
πρόβλημα αν ό Θεσσαλονικεύς λόγιος ανέλαβε, τελικώς, καθήκοντα καθηγητού στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο όποιο διορίσθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και τήν εκτίμη
ση πού έτρεφε προς αυτόν ό Μακεδών πρωθυπουργός Στέφ. Δραγούμης (ci. 1910). 
Έ π ί του προκειμένου, υπήρχε τό πρόβλημα τής υγείας του Π. Παπαγεωργίου, εξ 
αιτίας του οποίου φαίνεται ότι αρνήθηκε τή θέση αυτή, χωρίς, ωστόσο, να παύσει να 
ασχολείται μέ τα αγαπημένα θέματα του, όπως στή δεδομένη εποχή ήταν ή συλλογή 
γλωσσικού υλικού για τό 'Ιστορικό Λεξικό, αλλά και τό Κουτσοβλαχικό Ζήτημα, 
έναντι του οποίου είχε ιδιαίτερη ευαισθησία λόγφ τής Έλληνο βλάχικη ς καταγωγής 
του άπό τό Κρούσοβο τής Α ν ω Μακεδονίας. Έ τ σ ι μπορούσε νά κρίνει μελέτες Ρου
μάνων συναδέλφων του (Capidan) πού προσπαθούσαν νά προωθήσουν τή ρουμα
νική προπαγάνδα στή Μακεδονία, γεγονός πού τον ανησυχούσε και έγραφε έπ5 

αυτού προς τον "Ιωνα Δραγούμη. 

Από τή μελέτη τών επιστολών τού Π. Παπαγεωργίου ό αναγνώστης μπορεί νά 
αντιληφθεί τή σπουδαιότητα τής αλληλογραφίας του στην οποία μνημονεύονται ση
μαίνουσες προσωπικότητες τής εποχής: Στέφ. Κουμανούδης, ό εθνικός ιστοριογρά
φος Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γρηγ. Βερναρδάκης, Κ. Krumbacher, Γ. Ν. Χατζηδάκις, ό 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Μεγακλής, ό Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ', οι 
πολιτικοί Στέφ. Δραγούμης, Αλέξ. Σκουζές, κ.ά. Αντικείμενο τών επιστολών του και 
τών απαντήσεων τών παραληπτών τους ήταν διάφορα φιλολογικά ζητήματα καθώς 
και ή συνεργασία του μέ έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά γιά εκδόσεις επι
γραφών, κειμένων, φιλολογικές και άλλες διορθώσεις* επίσης ήταν ή συλλογή γλωσ
σικού υλικού, τό θερμό ενδιαφέρον του γιά τή διάσωση τών εθνικών κειμηλίων - ό 
'ίδιος ήταν και συλλέκτης - ή αναζήτηση επιγραφών, ή διδασκαλία τής ελληνικής 
γλώσσας στά σχολεία τής Θεσσαλονίκης, τού Μοναστηρίου, τής Μυτιλήνης, ή αγω
νία για τα εθνικά θέματα, ή εργασία του στο Ιστορικό Λεξικό. Από τήν αλληλογρα
φία του προκύπτει ή φιλοπονία του, ή γλωσσομάθεια του, τό καλώς εννοούμενο σχο
λαστικό πνεύμα του στά φιλολογικά ζητήματα, ή αγάπη του γιά τή Μακεδονία. 

Ή αλληλογραφία τού Π. Παπαγεωργίου, πού εξέδωσε μέ μόχθο πολύν ό συγ
γρ., πλαισιώνεται μέ σχόλια και τήν απαραίτητη Βιβλιογραφία, αλλά και τή μετά
φραση τών γερμανικών κειμένων - επιστολών πού φιλοπόνησε ό ίδιος ό συγγρ. γιά 
νά διευκολύνει τον μή γερμανομαθή αναγνώστη. Τελικώς, μέ τήν έκδοση τής αλλη
λογραφίας τού Π. Παπαγεωργίου ό συγγρ. της δίδει τή δυνατότητα όχι μόνον νά 
γνωρίσουμε έναν εκ τών σοφότερων ανδρών τού Ν. Ελληνισμού, αλλά και νά έχου
με απαντήσεις σέ ποικιλία θεμάτων, ιστορικών, φιλολογικών, αρχαιολογικών. Τό βι
βλίο κλείνει μέ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, συναφές μέ πρόσωπα και πράγματα 
πού αναφέρονται στην αλληλογραφία του. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Γρηγόριος Π. Βέλκος, Ή Σέλιτσα και ή περιοχή της στον Μακεδόνικο 'Αγώνα, 
Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510. 

Ό συγγρ. τού βιβλίου αυτού είναι γνωστός και από άλλα έργα αναφερόμενα, 
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κυρίως, στον ουτικομακεδονικο χώρο και ιδιαιτέρως στη νεώτερη ιστορία του. Ό π ω ς 
δεικνύει και ό τίτλος του βιβλίου, αντικείμενο της έρεύνης του είναι αύτη τη φορά ή 
Σέλιτσα, από την οποία και κατάγεται. Σκοπός του συγγρ. είναι να αναδείξει, μέσφ 
τών σελίδων του, την προσφορά της Σέλιτσας στον Μακεδόνικο 'Αγώνα, γι' αυτό και 
συγκέντρωσε πλήθος προφορικών μαρτυριών ήδη από το 1950, ενώ ο ϊδιος ήταν μα
θητής Γυμνασίου και πολλοί εκ τών Σελιτσιωτών πρωταγωνιστών του αγώνος 
ζούσαν ακόμη. Οι προφορικές μαρτυρίες, άλλωστε, αποτελούν, μέ όλα τα μειονεκτή
ματα τους, ικανό υλικό για τήν τεκμηρίωση γεγονότων πού αποκτούν μάλιστα ιδιαί
τερη αξία στις περιπτώσεις εκείνες πού συμπίπτουν μέ αρχειακές πηγές. Ό συγγρ. το 
πετυχαίνει αυτό, καθώς αξιοποιεί τις προφορικές μαρτυρίες τών συγχωριανών του 
σέ συνδυασμό μέ τό αρχειακό υλικό, τό άποκείμενο στα αρχεία τού Ιδρύματος Με
λετών Χερσονήσου τού Αίμου, στο Μουσείο τού Μακεδόνικου Αγώνος, στο Αρχείο 
της Διευθύνσεως της Ιστορίας Στρατού, στο ομόλογο του τού Υπουργείου τών 'Εξω
τερικών, καθώς και σέ ιδιωτικά αρχεία. 

Μετά άπό εκτενή εισαγωγή για τά προηγηθέντα τού Μακεδόνικου Αγώνος -
όπου χαρακτηριστικό είναι τό έγγραφο προκρίτων τής Σέλιτσας από 6 Σεπτεμβρίου 
1896, απευθυνόμενο προς τις τουρκικές αρχές και τον Έλληνα Πρόξενο τής Θεσσα
λονίκης (;) και όπου ό λόγος για τον βιασμό νεαρας Σελιτσιώτισσας και συγγενών της 
και ή έκκληση λήψεως μέτρων ασφαλείας-, σέ ένα άλλο υποκεφάλαιο τού βιβλίου του 
ό συγγρ. κάμει λόγο για τή βουλγαρική οργάνωση στή Σέλιτσα και τήν περιοχή της μέ 
τή φανατισμένη τριάδα Χριστώφ - Παπατράϊκωφ - Παπαστεφώφ πού δρούσε ως τό 
1900 και μετά από αυτούς ό Μήτρος Βλάχος, ό Βασίλ Τσακαλάρωφ, ό Νικολώφ, ό 
Στεφώφ κ.ά., οι όποιοι προσπάθησαν να διαδώσουν τον σλαβισμό στή Σέλιτσα (μέσα 
Μαΐου 1902), προσπάθεια στην οποία απέτυχαν χάρη στή γενναία αντίσταση τών κα
τοίκων, μέ επικεφαλής τους μουχτάρηδες Γεώργιο Τσιατσιάνη, τον ιατρό Χαρ. Άνα-
στασιάδη, τον παπα-Γιώργη Δαφίνη ή Παπαχαντζιάρα και τήν ένοπλη ομάδα τών Νι
κόλα και Γιάννη Κόλια, Βασ. Χειμάρα, Γιάννη Κορμα, Δημ. Καραμήτσιου και Γιάννη 
Χασιώτη. Παρά τήν αποτυχημένη προσπάθεια της, ή Βουλγαρική 'Εξαρχία επεχείρη
σε, εκ νέου, νά δημιουργήσει σλαβικό πυρήνα στή Σέλιτσα στα μέσα Ιουλίου τού 1902. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζει και τό υποκεφάλαιο στο όποιο ό συγγρ. εξετάζει τή 
δημιουργία τής πρώτης 'Επιτροπής Αμύνης στή Σέλιτσα από τον "Ιωνα Δραγούμη, 
αποτελούμενη από τους Δημητράκη Ο'ικονομίδη, Παπα-Γιώργη Δαφίνη (Παπαχα
ντζιάρα) και Δημ. Τσιάρα. Σέ ένα άλλο υποκεφάλαιο τού βιβλίου του ό συγγρ. διορ
θώνει τή μέχρι τούδε βιβλιογραφία πού ήθελε τον Παύλο Μελά νά έχει επισκεφθεί 
τή Σέλιτσα* τό ορθό είναι, μας προτείνει ό συγγρ., ότι τή δυτικομακεδονική κωμόπο
λη επισκέφθηκε ό Κοντούλης· και αυτά επί τή βάσει προφορικών μαρτυριών (τού 
μακεδονομάχου Θωμά Καρπούζα), αλλά και επιστολής τού Παύλου Μελά, κατά τή 
δεύτερη περιοδεία του στή Δυτική Μακεδονία (10 Ίουλίου-3 Αυγούστου 1904), σύμ
φωνα μέ τήν οποία ό Μελάς απέστειλε στή Σέλιτσα τον Σιατιστηνό καθηγητή Παπία, 
μέ σκοπό να ενισχύσει τό φρόνημα τών κατοίκων της. Γιά τήν τρίτη, και τελευταία, 
έξοδο τού Μελά ό συγγρ. υπενθυμίζει ότι στο σώμα εξ 28 ανδρών, πού είχε καταρτί
σει στή Λάρισα, συμμετείχαν και οι Σελιτσιώτες Χρήστος Ζωΐδης, Δημ. Καραμήτσιος 
και Βασ. Χειμάρας. Οι Σελιτσιώτες Παπαχαντζιάρας και Δημ. Ο'ικονομίδης έπι-
σκεύθηκαν στή Χρούπιστα τον Παύλο Μελά. Στή φονική μάχη τής Στάτιστας, όπου 
έφονεύθη ό Μέλας, πολέμησαν και οι Σελιτσιώτες Νικ. Κόλιας και Φωτ. Χασιώτης 
πού ανήκαν στο σώμα τού Καραλίβανου. Τον Μελά διαδέχτηκε ό Γ. Κατεχάκης (κα
πετάν Ρούβας), ό όποιος συνεργάσθηκε μέ τους Σελιτσιώτες Ί ω . Βλαχονάτσιο πού 
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υπήρξε οδηγός του σώματος Κατεχάκη, Χαρ. Άναστασιάδη ιατρό, και Βασ. Κων-
στάντους, επίσης οδηγό. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ό συγγρ. κάμει λόγο γιά τά γεγονότα του 1905 καί, σε ο,τι 
άφορα τή δράση του Τσόντου-Βάρδα στή Σέλιτσα, ασχολείται λεπτομερειακούς με 
τή δυσκολία του Βάρδα νά σχηματίσει επιτροπή αγώνος εξαιτίας, κυρίως, τών δια
φορών τών δύο αντιμαχομένων μερίδων τελικώς τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους 
ό Βάρδας ώρκισε τήν επιτροπή αγώνος στή Σέλιτσα. Εννοείται ότι ό Βάρδας, με τό 
σώμα έδρασε όλο αυτό το διάστημα στα χωριά Βοΐου και Γρεβενών. Α π ό τήν άλλη, 
γράφει ό συγγρ., ή Σέλιτσα σταδιακώς αναβαθμίσθηκε ως σημαντικό κέντρο δρά
σεως του Μακεδόνικοι) 'Αγώνος καί αυτό προκύπτει από τήν προσεκτική μελέτη 
πού πραγματοποίησε ό 'ίδιος ό συγγρ. στο αρχείο του Τσόντου-Βάρδα καί σε άλλα 
ιδιωτικά αρχεία. Ό συγγρ. στο κεφάλαιο αυτό έχει τήν ευκαιρία νά γράψει καί γιά 
διάφορες αρνητικές εκφάνσεις του Μακεδόνικου Αγώνος, όπως ήταν ή αντιπαλό
τητα, ευτυχώς, σπανίως έκδηλούμενη μεταξύ εντοπίων Μακεδονομάχων καί 
Κρητών, καί οι ανθρώπινες αδυναμίες πού οδηγούσαν συχνά σε άστοχες ενέργειες 
σε βάρος του εντοπίου ελληνικού στοιχείου κ.ά. "Εχει, ωσαύτως, τήν ευκαιρία ό 
συγγρ. νά κάμει λόγο γιά τά δρομολόγια πού ακολουθούσαν τά ένοπλα ελληνικά 
σώματα στην περιοχή Σέλιτσας, γιά τήν τροφοδοσία τους, τή διακίνηση του πολεμι
κού υλικού, τις σχέσεις συνεργασίας με τις τοπικές επιτροπές αγώνος, αλλά καί τις 
εμφανιζόμενες, ενίοτε, διαφωνίες μεταξύ γνωστών Μακεδονομάχων επί τού προ
κειμένου, αναφέρει τήν άπρεπη συμπεριφορά τού πασίγνωστου Παπαδράκου 
(Χρυσοστόμου Χρυσομαλλίδη) απέναντι στον πρωτοσύγκελλο Παπαθωμά, εκ τών 
δραστήριων Σελιτσιωτών. Διεξοδικό λόγο κάμνει ό συγγρ. γιά τή μάχη στο Μουρίκι 
(22 Απριλίου 1905), όπου ένοπλα ελληνικά σώματα επέφεραν σημαντικές απώλειες 
στον τουρκικό στρατό, μέ αποτέλεσμα νά ενταθούν οι διώξεις τών ελληνικών σω
μάτων εκ μέρους τών Τούρκων καί νά μειωθεί, ως επακόλουθο, ή δράση τών Ελλή
νων στή Δυτ. Μακεδονία τήν άνοιξη τού 1905. Ό συγγρ. παρακολουθεί, πάντως, 
στις σελίδες αυτές τού βιβλίου του τή διαρκή κινητικότητα τού καπετάν Βάρδα στή 
Σέλιτσα, τή Σιάτιστα, τή Γαλατινή, τή Βλάστη, τό Κωσταράτζι, τήν Πιπιλίστα κ.ά., 
αλλά καί τών ανδρών τού σώματος του, τών οποίων ό συγγρ. παρακολουθεί τήν 
προσωπική τους διαδρομή στή Δυτ. Μακεδονία, καθώς καί τή δυσάρεστη πλευρά 
τού αγώνος, άπό τον όποιο δεν έλειψαν ό φατριασμός, ή υπονόμευση, οι διαβολές 
καί οι εν γένει εσωτερικές προστριβές πού εκδηλώνονταν εύκαίρως - άκαιρος 
στους κόλπους τών επιτροπών αγώνος. Ή δυσάρεστη πραγματικότητα οδήγησε, τε
λικώς, σέ ρήξη τον Βάρδα μέ τήν επιτροπή της Σέλιτσας τον Ιούνιο τού 1905, εξαι
τίας της κατακρατήσεως όπλου από τήν επιτροπή, χωρίς τήν άδεια τού πρώτου. Πα
ρόμοιο επεισόδιο συνέβη μεταξύ Σελιτσιωτών καί Σιατιστινών αγωγιατών πού πα
ρέδιδαν ελλιπές πολεμικό υλικό στους πρώτους, καί τό όποιο έλαβε χώρα στά τέλη 
Ιουνίου 1905, όταν ό Βάρδας επέστρεψε στην περιοχή της Σέλιτσας. Τότε συνέβη 
καί ή απόπειρα δολοφονίας -αποτέλεσμα αυτής της διχόνοιας καί τού φατριασμού-
τού ιατρού Χαρ. Αναστασιάδη, εκ τών δραστήριων παραγόντων της επιτροπής Σέ
λιτσας, τον όποιο δολοφόνησε ό Παπαχαντζιάρας πού πρωταγωνιστούσε, καί 
αυτός, στον άγώνα.Τελικώς, ό Βάρδας, κινούμενος πάντοτε στην ευρεία περιοχή 
Βοΐου - Σισανίου, ήλθε στή Σέλιτσα, συμφιλίωσε τις αντιμαχόμενες παρατάξεις, διό
ρισε επιτροπή κοινής αποδοχής καί άπό εκεί αναχώρησε γιά τά Κορέστια. Ό συγ
γρ. παραθέτει τά ονόματα τών μελών της επιτροπής, επιμένοντας, μάλιστα, καί σέ 
παράθεση πληροφοριών πού έλαβε άπό γηραιούς, πλέον, πληροφοριοδότες, όπως ό 
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μπάρμπα-Γιάννης Βιλιανιώτης (Λάμπρου) και ο μπάρμπα-Ζήκος Κορμας. Παρόλα 
τοΰτα, ή διχόνοια συνεχίσθηκε στη Σέλιτσα, με πρωταγωνιστές τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Άθαν. Κουκούλα από τη μία, και τον Ζωΐδη και Κ. Βενιαμίν από την 
άλλη. Και στα επόμενα υποκεφάλαια ό συγγρ. παρακολουθεί τον Βάρδα ως τον Νο
έμβριο του 1905, οπότε ό Κρητικός Μακεδονομάχος άνεχώρησε για την 'Αθήνα, έχο
ντας εδραιώσει τις ελληνικές θέσεις στη Δυτ. Μακεδονία. 

Στο κεφάλαιο Δ' ό συγγρ. καταγράφει τά γεγονότα του 1906 μέ την άφιξη νέ
ων σωμάτων και τη δράση τους, όπου πρωταγωνίστησαν ό ανθυπολοχαγός Πεζι
κοί) 'Αντώνιος Βλαχάκης (καπετάν Λίτσας), ό συνάδελφος του Κωνστ. Ποΰλος 
(καπετάν Πλάτανος) και ό επιλοχίας Πυροβολικού Βασ. Σταυρόπουλος. Ό συγγρ. 
εδώ, πέραν της ηρωικής δράσεως των ελληνικών σωμάτων στην περιοχή, ανιχνεύ
ει ένα τραγικό επεισόδιο εκείνης τής χρονιάς, τής σφαγής τριών ανδρών του σώ
ματος του καπετάν Πλατάνου, τών Μαντζοπούλου, Μπασδέκη και Γκουσόπουλου, 
μέ διαταγή του ιδίου του αρχηγού τους, ό όποιος τους έθεώρησε υπόπτους βουλ-
γαρισμοΰ. Ό συγγρ., μέ βάση αρχειακές πηγές, αποκαθιστά τή μνήμη τών τριών 
αδικοχαμένων Μακεδόνων εξαιτίας τής απειρίας του νέου Έλληνος αξιωματικού. 
Κατά τά άλλα, ό συγγρ. ασχολείται μέ τήν παρουσία στή Σέλιτσα του σώματος του 
Δικώνυμου Μακρή, ό όποιος αντικατέστησε τον Τσόντο-Βάρδα, αλλά και εκείνου 
του καπετάν Φούφα* και τά δύο σώματα, όπως και τά προηγηθέντα, φιλοξε
νούνταν συχνά στή μονή του Αγίου Αθανασίου τής Σέλιτσας, όπου μάλιστα οι 
οπλαρχηγοί δέχονταν συνήθως τά μέλη τής επιτροπής του αγώνος. Τήν άνοιξη του 
1906 έφθασαν στή Δυτ. Μακεδονία νέα ένοπλα ελληνικά σώματα, μεταξύ τών 
οποίων και αυτά του Γεωργίου Βολάνη, -ό όποιος περνώντας από τή Σέλιτσα, ανέ
βηκε στο Μορίχοβο-, του Παύλου Γύπαρη, του Γρηγορίου Φαληρέα (καπετάν Ζιά-
κα), του καπετάν Φούφα και άλλα, πού συνιστούσαν ένα σύνολο 1.500 ανδρών. 
Στα μέσα Ιουνίου του 1906 επέστρεψε στή Δυτ. Μακεδονία ό καπετάν Τσόντος-
Βάρδας ως γενικός, πλέον, αρχηγός τών ελληνικών δυνάμεων στο βιλαέτι Μονα
στηρίου, υπό τό ψευδώνυμο Γεώργιος Σφήκας, άλλα μακριά άπό τή Σέλιτσα και τό 
Σισάνι, συνεργαζόμενος, πάλι, μέ τον Σελιτσιώτη Νικ. Καζαντζή (Μπακαρτζή). 
Τήν 'ίδια εποχή στή Σέλιτσα δρούσε ό καπετάν Βάσος Ρόζας-Βρόντας (Παπάς Βα
σίλειος), ενώ τον Σεπτέμβριο του 1906 ή Σέλιτσα έχασε έναν γνήσιο αγωνιστή, τον 
διδάσκαλο Γεώργιο Χ"Ίωανίδη (Μπίλλη), πού πέθανε από πνευμονία. Χαρακτη
ριστικό τών γεγονότων τής εποχής είναι τό επεισόδιο μέ τις φωτογραφίες Μακεδο
νομάχων, πού ευτυχώς δέν είχαν εμφανισθεί, και τους οποίους είχε φωτογραφήσει 
ό Δημ. Χατζόπουλος από τή Σέλιτσα, πού καταγγελθείς ευρέθη σέ τουρκικό αστυ
νομικό τμήμα, αλλά πρόλαβε και τις κατέστρεψε, όπως ό 'ίδιος κατέγραψε στο 
Ημερολόγιο του Ν. Σφενδόνη τό 1952 καθώς και στού Γ. Μόδη. Τό 1906, τό πλέον 
κρίσιμο του Αγώνος, ό καπετάν Ζιάκας ώρισε νέα επιτροπή στή Σέλιτσα και μέ 
αναλυτική έκθεση του ύπό τήν ιδιότητα του ώς αρχηγού τής περιοχής Σιάτιστας -
Κόντσικου - Σέλιτσας, εξέθετε τήν κατάσταση στην περιοχή. Ό συγγρ. παρακο
λουθεί τις δραστηριότητες του Ζιάκα στή Σέλιτσα, ό όποιος αναμειγνυόταν μέχρι 
και στά κοινοτικά ζητήματα της και τις αντιμαχόμενες κοινοτικές παρατάξεις της. 
Ό συγγρ. παραθέτει εδώ πολλές χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν οργάνωση τής Σέ
λιτσας και τή συμμετοχή τών απλών κατοίκων της πού δρούσαν ώς οδηγοί, πληρο
φοριοδότες, σύνδεσμοι, κατασκευαστές κρυψώνων, αλλά και άλλων πού διέθεταν 
τά σπίτια τους γιά καταλύματα ανταρτών ή φιλοξενούσαν καπεταναίους καθώς 
και άλλων, επαγγελματιών, ραπτών και τσαγκάρηδων πού δούλευαν γιά τις ανά-
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γκες των ανταρτών. Στη Σέλιτσα ζούσαν, τότε, και οι ιατροί Λουκάς Χ"Ίωαννίδης 
και Χαρ. Άναστασιάδης πού περιποιούνταν τους τραυματίες τών επιχειρήσεων 
στα Κορέστια. Ή μονή του Άγιου 'Αθανασίου της Σέλιτσας φιλοξένησε σχεδόν όλα 
τα ένοπλα ελληνικά σώματα πού ανέβαιναν στή Δυτ. Μακεδονία, τα Κορέστια, το 
Μορίχοβο, τήν Κορυτσά. Οι γέροι μας μολογοϋσαν δτι οι σανίδες στα πατώματα 
της παλιάς Κούλιας τον 'Αγίου 'Αθανασίου ήταν σκούρες (μαύρες) από τα αίματα 
που είχαν στεγνώσει επάνω τους, γράφει ό συγγρ. 

Στο Κεφάλαιο Ε' ο συγγρ. ασχολείται με τά γεγονότα του 1907, πού σταδιακώς 
έδιδαν σαφή υπεροχή τών ελληνικών σωμάτων, αλλά και πού στερούσαν τή Μακε
δονία από έναν εξαίρετο υπερασπιστή της, τον μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό 
Καραβαγγέλη και τον καπετάν Φούφα, ο όποιος έφονεύθη στις 8 Μαΐου 1907. Ό 
συγγρ. κάμει λόγο γιά τή σφαγή τών βαλαάδων Αμπτουλά και τήν εκδίκηση τών 
συγγενών τους σέ βάρος Σιατιστινών και Σελιτσιωτών, γεγονότα τά όποια εξιστορεί 
λεπτομερώς. Ακολούθως γίνεται ευρεία αναφορά στή μάχη του Λεχόβου (14 Ιουνί
ου 1907), όπου έφονεύθη ό καπετάν Λουκάς Κόκκινος άπό τά Γρεβενά στή μάχη στή 
Λοσνίτσα (11 Ιουλίου 1907). Τον ϊδιο χρόνο ή Σέλιτσα αναβαθμίσθηκε ως κέντρο 
του Μακεδόνικου Αγώνος, αφού σέ κρύπτες αποθηκεύθηκαν σημαντικές ποσότητες 
οπλισμού και όπου αναπτύχθηκε ευρύ δίκτυο εντοπίων πρακτόρων. Εξετάζεται, 
ωσαύτως, ή στασιμότητα στή δράση τών Μακεδονομάχων κατά τό 1907, αλλά και ή 
συνάντηση Βάρδα-Καραβίτη στή Σέλιτσα γιά τήν επαναδραστηριοποίηση τους. Τό 
Σ Τ κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στά γεγονότα του 1908 και τό κίνημα τών Νεότουρ
κων, καθώς και στή συνέχιση και τό τέλος του Μακεδόνικου Αγώνος μέ τήν ανάθε
ση της στρατιωτικής ευθύνης από τήν κυβέρνηση Θεοτόκη στον Παν. Δαγκλή. Γίνε
ται, επίσης, λόγος γιά τή δράση του Καραβίτη στο Μορίχοβο, του Ν. Ανδριανάκη στο 
Λέχοβο, του Π. Γύπαρη στά Κορέστια κ.λπ. Ό συγγρ. καταγράφει μέ κάθε λεπτομέ
ρεια τή δράση ενός εκάστου τών οπλαρχηγών τήν οποία ανακόπτει, μέ τήν παροχή 
γενικής αμνηστίας, τό κίνημα τών Νεότουρκων. Στο επόμενο κεφάλαιο ό συγγρ. 
ασχολείται μέ τήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε κατά τά έτη 1909-1912, μέ τήν πα
ρουσία, ωστόσο, ελληνικών και βουλγαρικών σωμάτων στή Μακεδονία, αλλά και μέ 
τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, όπου οι Μακεδονομάχοι καθίστανται πολύτιμοι βοη
θοί του τακτικού ελληνικού στρατού ως πρόσκοποι* ό συγγρ. ασχολείται, επίσης, μέ 
τήν απελευθέρωση της Σέλιτσας, στην οποία πρωταγωνιστές ήσαν οι Κρήτες οπλαρ
χηγοί Γ. Δικώνυμος-Μακρής και Ί . Καραβίτης. Ή τ α ν ή 14η 'Οκτωβρίου 1912, ημέρα 
Κυριακή. Ό συγγρ. καταγράφει τά γεγονότα εκείνης της ημέρας της απελευθερώσε
ως, αλλά και τά όσα ακολούθησαν: τά αιματηρά επεισόδια κοντά στο Σισάνι, τή φυγή 
του άμαχου πληθυσμού στην ελεύθερη, πιά, Σέλιτσα, τή μάχη στά «Πράσινα». Χρή
σιμος είναι γιά τον ερευνητή ό κατάλογος τών Μακεδονομάχων Σελιτσιωτών (23 τον 
αριθμό) και τών 107 εθελοντών πού έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις τον Νοέμβριο 
του 1912. Προς τήν ϊδια κατεύθυνση ό συγγρ. καταγράφει τους Σελτσιώτες οι όποιοι 
κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Μακεδόνικο 
Αγώνα, ως «περιφερειακά» μέλη ή ως μέλη επιτροπών δίδει, μάλιστα, τή βιογραφία 
ενός εκάστου κατ' αλφαβητική σειρά. Σημαντικά εΐναι, άπό κάθε άποψη, τά εκδιδό
μενα στο Παράρτημα έγγραφα άπό τό αρχείο Τσόντου-Βάρδα, άποκείμενο στο 
Ι.Μ.Χ.Α., και τά όποια αναφέρονται ειδικώς στή Σέλιτσα. Τό βιβλίο κλείνει μέ τή βι
βλιογραφία και τις ανέκδοτες πηγές. 

Τελικώς, και αυτό τό βιβλίο του συγγρ. είναι μία πολύτιμη πηγή για τήν ιστο
ρία του Μακεδόνικου Αγώνος σέ μία συγκεκριμένη περιοχή, τή Σέλιτσα, γενέτειρα 
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του συγγραφέα. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο καθώς στηρίζεται σε αρχειακές πη
γές, άλλα και στις προσωπικές μαρτυρίες Μακεδονομάχων Σελιτσιωτών. Αξιοση
μείωτο είναι το γεγονός ότι ό συγγρ., προκειμένου να παρακολουθήσει τα δρώμε
να στη Σέλιτσα, ασχολείται και μέ τις γειτονικές περιοχές. Αναμφιβόλως, πρόκειται 
περί μιας γενναίας συμβολής για μία ηρωική περίοδο τής νεώτερης ιστορίας τής 
Μακεδονίας. 

'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

M. Mazower, Θεσσαλονίκη, «Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλ
μάνοι και Εβραίοι, 1430-1950», μτφρ. Κ. Κουρεμένου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2006, σελ. 575, 62 εικ., 11 χάρτες. [Τίτλος του πρωτοτύπου: Salonika. City of ghosts, 
2004]. 

Σε παλαιότερες εποχές οι πρωτοετείς φοιτητές της Ιστορίας μάθαιναν, πως επι
στημονικό αλλά και ηθικό χρέος του ιστορικού είναι να «βρει τι πραγματικά συ
νέβη», δηλ. την αλήθεια, μακριά από κάθε πάθος και οργή και ότι αν δεν μπορέ
σει να βρει την αλήθεια, επειδή οι γνωστικές δυνατότητες είναι περιορισμένες, 
πρέπει πάντως η αναζήτηση της να αποτελεί σε κάθε περίπτωση τον μόνο σκοπό 
του, ακριβέστερα: να είναι στάση ζωής. Εκτός από την αντίληψη αυτή, υπήρξαν ό
μως ήδη από την αρχαιότητα και άλλες - όπως ότι η Ιστορία μπορεί να αποβλέπει 
στην τέρψη ή τον εντυπωσιασμό, ή ακόμη να είναι θεραπαινίδα προκαταλήψεως ή ι
δεοληψίας. Υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα και, όπως γνωρίζω, τείνουν να πα
ραμερίσουν την πρώτη. 

Το βιβλίο του Μ. Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, μπορεί να α
νήκει στη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, σίγουρα όμως δεν ανήκει στην πρώτη, ή σε άλ
λη διατύπωση, δεν θέλει να βρει «τι πραγματικά συνέβη», δηλ. την αλήθεια. Έχει έ
να σαφή «προγραμματικό χαρακτήρα», όπως δείχνουν οι επιλογές των μαρτυριών 
(όπου και όπως γίνονται στο βιβλίο), οι σχετικές κρίσεις του αλλά και ο ίδιος ο τίτ
λος του βιβλίου. 

«Η ατμόσφαιρα της πόλης είναι ακόμη στοιχειωμένη από τα φαντάσματα των 
μεγάλων ιστορικών κοινοτήτων που τη μοιράστηκαν, από τις περιπέτειες των λαών 
και των ανθρώπων που συναντήθηκαν στην πολυτάραχη ιστορία της. Στη ζωντανή 
τους μνήμη είναι αφιερωμένο αυτό το βιβλίο». Με αυτές τις φράσεις κλείνει το δια
φημιστικό σημείωμα στο εξωτερικό περίβλημα του βιβλίου - φράσεις που αποδίδουν 
τις εκτενείς σχετικές δηλώσεις του συγγρ. στην Εισαγωγή [(«η αληθινή πρόκληση οεν 
είναι απλά και μόνο να διηγηθείς την ιστορία αυτής της εντελώς ξεχωριστής πόλης 
ως ιστορία πολιτιστικής και θρησκευτικής συνύπαρξης - στις αρχές του εικοστού 
πρώτου αιώνα αυτού του είδους οι από καιρό ξεχασμένες ιστορίες βρίσκουν πρόθυ
μα αφτιά, που τις περιμένουν και τις αποζητούν - αλλά το να δεις τις εμπειρίες των 
Χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων σαν στοιχεία μιας ενιαίας, ολι
στικής ιστορικής αφήγησης» (σ. 29)]. 

Τι σημαίνει «ενιαία, ολιστική αφήγηση» δεν μου είναι απολύτως κατανοητό, α
πολύτως σαφείς είναι όμως οι επισημάνσεις που γίνονται στις τελευταίες παραγρά
φους του βιβλίου: Για την Ελλάδα «ωςμικρό κράτος που ενσωματώνεται σ' έναν ευ
ρύτερο κόσμο... ένα άλλο μέλλον χρειάζεται ένα άλλο παρελθόν» δηλ. όχι εκείνο που 
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