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τικότητα τοϋ σ., τον καλό χειρισμό τοϋ δημοτικού λόγου σέ μιαν έποχή πού διαστρεβλώ
νεται έπικίνδυνα, τήν έξοικείωσή του μέ τήν έρευνητική των πηγών. Έχουμε έτσι λοιπόν 
μιαν εύπρόσδεκτη συμβολή στή Γραμματολογία μας καί στήν ιστορία τών ιδεών μέ τήν 
άποκάλυψη μιας παραμελημένης πτυχής τής ιστορίας τής παιδείας μας πού συνιστά ή 
άναγεννητική αύτή περίοδος τοϋ προ-διαφωτισμοϋ.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. αγγελοποτλος

’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Εμμανουήλ Παπάς. ’Αρχηγός καί υπε
ρασπιστής τής Μακεδονίας. Ή ίστορία καί τό άρχεΐο τής οίκογένειάς του, Θεσσαλονίκη 
1981, 8ο, σελ. 268.

Έπειτα άπό τά εύρήματα στή Βεργίνα, άλλα καί στό Aie, στήν Πέλλα, στή Σίνδο καί 
άλλοΰ, τό ένδιαφέρον τοϋ κόσμου στρέφεται όλο καί περισσότερο προς τήν αρχαία Μακε
δονία, όπου δεσπόζουν οί μορφές τοϋ Φιλίππου Β' καί τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου' παίρνοντας 
άπό τότε οί Μακεδόνες στα χέρια τους τις τύχες τοϋ έλληνισμοϋ, σφράγισαν διαδοχικά 
τήν ίστορία του σ’ όλες τις περιόδους της. Δέ λησμονούμε τήν προσφορά τών Μακεδόνων 
κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους καί τή σωτήρια δράση τους κατά τή βυζαντινή περίοδο, 
άλλά δέν ύπήρξαν μικρότερης σημασίας καί άξίας οί άγώνες τους καί άργότερα, όταν, 
ύπόδουλοι καί αύτοί, προμαχούσαν γιά νά σωθοϋμε άπό τόσους κινδύνους, ώσπου συνετέ- 
λεσαν στήν άπελευθέρωση καί αύτοϋ τοϋ άκριτικοϋ μας χώρου καί στή γοργότερη άξιο- 
ποίησή του έπειτα άπό τό 1912. Όταν άρχισε ή επανάσταση τοϋ 1821, άπάντησαν μέ τό 
«παρών» πρώτοι καί οί Μακεδόνες καί προσέφεραν μεγάλες θυσίες στό βωμό τής Έλεύ- 
θερίας. Ή μορφή τοϋ Έμ. Παπά δεσπόζει τό 1821. Κατά τό μακεδονικό άγώνα άργότερα 
έδρασαν μέ τή βοήθεια καί Ελλήνων τοϋ Νότου οί Μακεδόνες καί άποσόβησαν εθνικούς 
κινδύνους. 'Ωραίοι καί αύτοί οί άγώνες, περιμένουν τόν άξιο ιστορικό, πού θά στηριχθεΐ 
στό πλούσιο ύλικό, άλλά καί στις ζωντανές μνήμες, γιά νά τούς παρουσιάσει μέ μιά συν
θετική, τεκμηριωμένη καί ολοκληρωμένη ίστορία. Τώρα σταματώ στό έργο, πού μάς χά
ρισε έπειτα άπό έπίπονες έρευνες καί μελέτες ό ιστορικός μας τοϋ νέου Έλληνισμοϋ, ό 
καθηγητής κ. Άπ. Ε. Βακαλόπουλος. Τό περιεχόμενό του πρέπει νά ένδιαφέρει κάθε Έλ
ληνα, άλλά πιό πολύ τούς Μακεδόνες καί τούς κατοίκους τής Χαλκιδικής, όπου έδρασε 
ό Έμ. Παπάς.

Τά έγγραφα τοϋ ’Αρχείου προέρχονται άπό τόν Έμ. Παπά καί τά παιδιά του, άπό τόν 
Δ. Ύψηλάντη, άπό Υδραίους, κατοίκους τής Χαλκιδικής καί τά πιό πολλά άπό κληρικούς 
τοϋ Άγ. Όρους άλλά καί άπό άλλους Έλληνες. Ή άμεσότητα τών έπιστολογράφων μέ 
τά φοβερά γεγονότα δημιουργεί έπιβ/ ητική άτμόσφαιρα, όπου βαραίνει ή σκιά τοϋ θανά
του, άλλά τήν άντιμάχονται ή πίστη, ό πόθος καί ό άγώνας γιά τήν έλευθερία. Οί καιροί 
άνάγκαζαν καί τούς άπλούς άνθρώπους νά προσέχουν καί νά συμπεριφέρονται μέ σοβά, 
ρότητα.

Μέ τά σπάνια προτερήματα καί τις θυσίες του ό Έμ. Παπάς έπιβλήθηκε σ’ όλους 
άπόλυτα, όπως δείχνει ό μέχρι λατρείας θαυμασμός, πού άποπνέουν όλα τά έγγραφα. 
Κι ό ίδιος δέν ήξερε πολ> ά γράμματα, άλλά πρόκοψε χάρη στις σπάνιες άρετές του κι ό 
ένθερμος πατριωτισμός τοϋ ύπαγόρευσε νά θυσιάσει τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Ή πόλε, 
μική άτμόσφαιρα καί οί άλλες άρετές τών έπιστολογράφων μάς κάνουν νά παραβλέπουμε
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τίς αδυναμίες τοΰ αρχαϊσμού τής γλώσσας σ’ αΰτά τά κείμενα.
Τέτοιο ύλικό, πού βρίσκεται σέ διάφορα αρχεία καί άλλοδ, μέ κίνδυνο μάλιστα να 

καταστραφεί, είναι έθνικό κεφάλαιο καί δεν άρκεΐ ό ζήλος των λίγων ερευνητών για τήν 
άξιοποίησή του' χρειάζεται καί ή συμπαράσταση τής Πολιτείας μέ μια συντονισμένη προ. 
σπάθεια, γιά τήν προστασία αυτού τού υλικού, καί ή παροχή διευκολύνσεων σέ άξιους 
έπιστήμονες, πού δέ μάς λείπουν. Τά κενά των ιστοριών μας θά συμπληρώνονται από πρώ
το χέρι μέ τήν ύλη αυτών τών αρχείων καί θά γίνονται καί άλλες διορθώσεις.

Όσο γιά τον κ. Βακαλόπουλο, πού συνεχίζει ακαταπόνητος ένα τεράστιο έργο, δεί
χνει καί σ’ αύτή τήν έργασία τίς γνωστές αρετές του. Μέ τήν πανοπλία τής καταρτίσεώς 
του έξιχνιάζει τό καθετί μέ τή μεγαλύτερη υπομονή καί προσοχή, προσεγγίζοντάς το πρώτα 
άπ’ όλα μέ άγάπη· γι’ αύτό καί τό κάνει αίμα καί πνοή του καί τό παρουσιάζει μέ τόση άνε
ση καί μέ τόν πιό εύχάριστο τρόπο. Θετικός καί πλήρης στις τεκμηριώσεις του δέν παρα
λείπει τίποτα τό ούσιαστικό, ούτε προσθέτει κάτι, πού δέ θά πείραζε, αν τό παρέλειπε. 
Κλασικός στούς έκφραστικούς τρόπους του θέλγει μέ τήν ακρίβεια καί τή σαφήνειά του, 
μέ τή ζωντάνια καί τίς κινήσεις του πάντοτε στό ίδιο ύψηλό επίπεδο. Μάς πείθει γιά όλα, 
γιατί, πλησιάζοντας πρόσωπα καί πράγματα μέ τόση αγάπη, άφήνει καί μάς μιλούν τά 
ίδια γιά τήν πραγματική κατάσιασή τους. Πρόκειται γιά μια αντικειμενική θεώρηση, πού 
δέν έπηρεάζεται άπό Ιδεολογικές προκαταλήψεις ή μεθοδολογικές άδυναμίες. Χαίρεται 
ό ίδιος τη δουλειά του καί μεταδίδει αύτή τή χαρά καί στον αναγνώστη· κι ένώ άνασιρέ- 
φεται στό παρελθόν, έχουμε τήν αίσθηση ότι κινούμαστε σ’ ένα παρόν όλοζώντανο καί 
στρέφουμε τά βλέμματά μας πρός τό μέλλον μ’ αισιοδοξία.

Τέλος, βλέπεις σ’ όλα τά έργα του τόν επιστήμονα, πού έχει δαμάσει καί χωνέψει τό 
ύλικό του καί γι’ αύτό ίσοροπεΐ μέ τήν ίδια τελειότητα τό περιεχόμενο καί ή διατύπωσή 
του.

ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΤΛΟΣ

Κίτσου Μακρή, Βήματα, έκδ. Κέδρος, ’Αθήνα 1979, σελ. 432.

Τά «Βήματα» τού Κ. Μακρή δέν είναι μιά πρωτοδημοσιευόμενη δουλειά. Είναι μια 
έπανέκδοση άρθρων πού ό μελετητής τους έχει ήδη δημοσιεύσει σέ εφημερίδες καί περιο
δικά, κύρια όμως στήν έφημερίδα «Βήμα». Στή συλλογή αύτή τών 90 άρθρων (τό πρώτο 
δημοσιεύεται τό 1948 καί τό τελευταίο τό 1978) ό Κ. Μακρής προσπαθεί να έμβαθύνει στα 
προβλήματα πού θέτει ή μελέτη τής λαϊκής μας τέχνης καί, γενικότερα, τού λαϊκού μας 
πολιτισμού. Τό έργο τούτο είναι έργο μιας ζωής, καθώς συμβαδίζει μέ τις προσπάθειες 
τοΰ ίδιου τοΰ έρευνητή να συλλέξει τό ύλικό του—ή καλύτερα να τό περισώσει—, νά τό 
γνωρίσει, νά έντοπίσει τά προβλήματα του καί νά προχωρήσει τελικά στήν προσπάθειά 
του νά βρει τή λύση τους. Προσπάθεια ξεχωριστή, αν λάβουμε ύπόψη ότι ή μελέτη τής 
λαϊκής τέχνης είχε μείνει άρκετό καιρό παραμελημένη καί μόνο πρόσφατα θά μπορούσε 
νά λεχτεϊ ότι μπήκαν οί βάσεις πού θά τή βοηθήσουν νά ξεφύγει άπό τόν έρασιτεχνισμό 
καί νά γίνει έπιστήμη. Ό Κ. Μακρής, μέ τήν πολύτιμή του πείρα, συνέλεξε μέσα άπό τήν 
καθημερινή του έπαφή τό ύλικό τής έρευνάς του καί άναζήτησε τούς δημιουργούς του 
μέ τή συνεχή του ένασχόληση μέ τά δημιουργήματα τοΰ > αϊκού μας πολιτισμού και τούς 
έκφραστές του, άλλα κύρια μέ τήν άγάπη καί τό σεβασμό πού τά άντιμετωπίζει. Καί δέ θά 
ήταν υπερβολή νά λεχτεϊ ότι είναι άπό τούς πρώτους, μαζί μέ τήν ’Αγγελική Χατζημιχά-
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