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626 Βιβλιοκριαίαι (Σ. Τριανταφυλλίδη, 'Ιστορικά Βεύης κατά τον Μακ. ’Αγώνα)

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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