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Βιβλιοχρισίαί (Π. Άγγελή, Νεστόριον) 525

δημοσιευθέν υπό τής Επιτροπής Εθνικών Δημοσιευμάτων υπό τοΰ Συλ
λόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, τοΰ ίδιου «Τά βόρεια εθνολογικά 
δρια τοΰ Έλληνισμοΰ», «Βούλγαροι καί Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν», 
«Θεσσαλονίκια μελετήματα» καί εΐ τι άλλο.

Ή τυπογραφική έμφάνισις τοΰ βιβλίου είναι πολύ καλή, ό τυπογρα
φικός δμως διορθωτής φαίνεται άγνοών τήν χρήσιν τής βαρείας καί τής 
οξείας.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Πέτρου Ί. Άγγελή, Νεστόριον, μία εθνική έπαλξις τοΰ 
Γράμμου. 'Ιστορία - μυθολογία - λαογραφία. Νεστόριον, Αύγουστος 1959. 
8ον σ. 59.

Ό συγγραφεΰς, διδάσκαλος εν Νεστορίφ, προσεπάθησεν εις τό παρόν 
βιβλίον να δώση τήν εικόνα τοΰ ωραίου τούτου χαιρίου τοΰ Γράμμου, τό 
όποιον, μολονότι σλαβόφωνον, ύπήρξεν από τών χρόνων τής τουρκοκρατίας 
πρόμαχος τοΰ 'Ελληνισμοΰ κατά τών Βουλγάρων, συμμετασχόν ενεργώς καί 
άξιεπαίνως εις δλους τούς αγώνας μέχρι κα'ι τοΰ τελευταίου συμμοριτοπολέ- 
μου. Αξιόλογος είναι ή περιγραφή τοΰ χωρίου καί τών εκπαιδευτηρίων 
αύτοΰ, εις τήν οικοδομήν τών οποίων πολλά συνεισέφερον οί κάτοικοι τοΰ 
χωρίου καί οι εν Αμερική απόδημοι. Αξιοσημείωτα καί αληθή φαίνονται 
ότι είναι δσα λέγονται περί τοΰ συνοικισμοΰ τοΰ χωρίου έκ διαφόρων πέριξ 
χωρίων, άντιίίέτως νεώτερα ήμιλόγια πλάσματα είναι τα δσα λέγει ή τοπική 
μυθολογία περί Άγαμέμνονος, Αιγίσθου, Νέστορος, Όρέστου, Κάστορος, 
'Ηφαίστου, Κυκλώπων κλπ. Τα μυθεύματα ταΰτα είναι δυστυχώς άγνω
στον υπό τίνος επλάσθησαν, πάντως είναι κατά τοΰτο αξιοσημείωτα, καθ’ 
δσον άποτελοΰν τεκμήριον ότι ύπήρχον εις τό Νεστόριον άνθρωποι, γνω- 
ρίζοντες τά ονόματα τουλάχιστον τών ηρώων τής αρχαίας ελληνικής μυθο
λογίας, άνθρωποι ούχί άμοιροι ελληνικής μορφώσεως.

Άξιοσημείαπα επίσης είναι δσα γράφει ό συγγραφεύς διά τήν ενεργόν 
συμμετοχήν τών κατοίκων εις τον Μακεδονικόν καί τούς κατόπιν αγώνας τής 
Ελλάδος, διά τήν οποίαν καί έπισήμως εξεφράσθησαν εις αυτούς έπαινοι.

Εις τό περί λαογραφίας κεφάλαιον ό συγγραφεύς συγκεντρώνει δια
φόρους πληροφορίας, άναφερομένας εις τήν λατρείαν, τήν ξενιτείαν, τάς οι
κογενειακός σχέσεις, τον γάμον καί τήν κηδείαν. Αί πληροφορίαι είναι μάλ
λον σύντομοι καί πενιχραί, ούδεμίαν δέ διαφοράν παρουσιάζουν προς τά 
γενικώς έν Έλλάδι κρατούντα.

Ακολουθεί πίναξ τών δωρητών καί ευεργετών τοΰ χωρίου, μεταξύ 
τών οποίων εξέχουσαν θέσιν κατέχει ό εν Αμερική εγκατεστημένος Ζήσης 
Βασιλειάδης, άνήρ φιλ,όπατρις, τοΰ οποίου καί δημοσιεύονται διάφορα επι
τυχή πατριωτικά ποιήματα, άποπνέοντα τό άρωμα τής νοσταλγίας.
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Πλήν τούτων ό συγγραφεύς έκ σημειώσεων καί ενθυμήσεων εις εκ
κλησιαστικά βιβλία καί άλλων πληροφοριών κατήρτισε καταλόγους ιερέων, 
διδασκάλων καί προυχόντων Νεστοριωτών.

Ό άναγινώσκων το βιβλίον θαυμάζει πράγματι τον πατριωτισμόν καί 
τα έντονα ελληνικά φρονήματα των κατοίκων του χωρίου. Ευτυχώς τελευταί
ως ήρχισαν να εκδίδωνται παρόμοια έργα καί δι’ άλλα μακεδονικά χωρία, 
τα όποια δεν έπαυσαν να διεκδικοΰν οί αδηφάγοι γείτονες, οί ίδιοποιη- 
θέντες τελευταίως καί τό ένδοξον ό'νομα των Μακεδόνων. Τό βιβλίον κο- 
σμοΰσι επιτυχείς εικόνες.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Σ τ έ ρ γ ι ο υ Άθ. Τριανταφυλλίδη, Ιστορικά Βεύης (Νο
μού Φλωρίνης) κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα. Φλώρινα, 1958. 8ον σ. 54.

Τό φυλλάδιον είναι άνατΰπωσις διαφόρων άρθρων, δημοσιευθέντων 
εις συνεχείας εις τό έν Φλωρίνη εκδιδόμενον περιοδικόν «’Αριστοτέλης» υ
πό τοΰ συγγραφέως, συνταξιούχου δημοδιδασκάλου, έκ τοΰτου δ’ εξηγούν
ται αί παρατηρούμενοι επαναλήψεις, εις τάς οποίας συχνά προσκρούει ό α
ναγνώστης.

Τά άρθρα άφορώσιν εις τά συμβάντα έν Βεύη κατά τον Μακεδονι
κόν ’Αγώνα, ήτο δ’ ευτυχής ή έμπνευσις τής συγκεντρώσεως αυτών είς εν 
φυλλάδιον, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον γίνονται προσιτώτερα εις τούς εν
διαφερομένους διά την ιστορίαν τοΰ άγώνος τούτου, είς τον οποίον οφεί
λεται ή άπόκρουσις τών Βουλγάρων καί ή άπελευθέρωσις κατόπιν τής Μα
κεδονίας μετά τούς απελευθερωτικούς πολέμους τοΰ 19Γ2 καί 1913.

Χάριτες οφείλονται είς τον συγγραφέα διά τούς κόπους, είς τούς ο
ποίους υπεβλήθη διά την συγκέντρωσιν τής ιστορικής ΰλης καί την ακρι
βή έξιστόρησιν τών γεγονότων. Ταΰτα άποδεικνύουν σαφώς καί άναντιρρή- 
τως οτι τά λεγάμενα περί τής βουλγαρικής προπαγάνδας, οτι δεν ήρκεΐτο 
είς λόγους καί διανομάς χρημάτων, άλλ’ έχρησιμοποίει καί τρομοκρατικά 
μέσα, εμπρησμούς οικιών καί ναών καί δολοφονίας τών έχόντων ελληνικήν 
συνείδησιν χωρικών καί μάλιστα προκρίτων καί ιερέων, δεν είναι σχήματα 
λόγου, άλλα στηρίζονται είς έξηκριβωμένα γεγονότα.

Αί κακουργίαι αΰται τών Βουλγάρων κομιτατζήδων ήτο φυσικόν να 
έξεγείρωσι τούς "Ελληνας εις άμυναν καί συχνά καί είς εκδικήσεις.

Ή άνάγνωσις τοΰ φυλλαδίου είναι ίστορικώς λίαν διδακτική, διότι 
τά διά τήν Βεύην εκτιθέμενα άποτελοΰσι τήν τυπικήν εικόνα τών συμβαι- 
νόντων τότε εις τάς έπιμάχους μακεδονικός κοινότητας καί δή τάς σλαβο- 
φώνους.

Τό τεύχος κοσμοΰσιν εικόνες τών μακεδονομάχων τής Βεύης.
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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