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μεταβάς επί τόπου, Γ') περιγραφήν λεπτομερή των κωδίκων τής Μητροπό- 
λεως καί Δ') περιγραφήν τεσσάρων ναών τής Τουρκοκρατίας εις τήν περιο
χήν Νευροκοπίου, συνταχθεΐσαν υπό τής κ. Λουΐζας Συνδίκα - Λαούρδα, ή 
οποία έπεσκέφθη αυτούς μετά τοΰ συζύγου της καί τούς εμελέτησεν έπι- 
τοπίως. Τό βιβλίον κοσμοϋσιν ενδιαφέρουσαι ωραίαι εικόνες των τε ναών 
καί τής περιοχής.

Διά τής δημοσιευόμενης ταυτης ύλης, τής τε αρχειακής καί τής άλλης, 
ό εκδότης παρέχει πλήρη εικόνα τής άκριτικής ταυτης περιοχής καί τών 
εθνικών αγώνων, οί όποιοι διεξήχθησαν εν αυτή καί οι όποιοι απέδειξαν 
τήν προσήλωσιν τών κατοίκων αυτής εις τα ελληνικά ιδεώδη παρ’ δλην τήν 
βουλγαρικήν τρομοκρατίαν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ

π αΰλου Γύπαρη, 'Ο καθρέπτης τοΰ Μακεδονικού άγώνος 
1903 - 1909. Άθήναι 1962. 8ον σ. 336, μετά πολλών πινάκων καί εικόνων 
αγωνιστών.

Ό συγγραφεύς είναι πολύ γνωστός εις τό ελληνικόν κοινόν ως φιλό- 
πατρις αγωνιστής. Τήν αγωνιστικήν αυτού σταδιοδρομίαν ήρχισεν από τού 
Μακεδονικού Άγώνος, έλαβε δέ μέρος εις δλους τούς μετέπειτα απελευθε
ρωτικούς αγώνας καί πολέμους, εις τήν Σάμον, τήν ’Ήπειρον, τούς πολέ
μους τού 1912 - 1913, καί κατόπιν εις τούς παγκοσμίους, τα Δαρδανέλλια, 
τήν Γαλλίαν, τήν Μακεδονίαν καί τελευταΐον τήν Κρήτην κατά τήν εισβο
λήν τών Γερμανών κατά τό 1941.

Πλήν δμως τής πολεμικής αρετής ό συγγραφεύς έχει έμφυτον καί τήν 
στιχουργικήν δεξιότητα τών Κρητών στιχουργών, ή οποία καί τον ώθησε 
πολλά εκ τών ιστορικών γεγονότων, εις τα όποια έλαβεν ενεργόν μέρος, να 
Ικθέση εις. όμοιοκαταλήκτους στίχους, εκ τών όποιων άλλοι μέν έδημοσιεύ- 
θησαν, άλλοι δέ μένουν ε’ισέτι αδημοσίευτοι. "Εν τών γεγονότων τούτων, 
τό όποιον συνδέεται με τήν νεανικήν ηλικίαν τού συγγραφέως, υπήρξε καί 
ό Μακεδονικός ’Αγών, τον όποιον άνέλαβε να περιγράψη εις τό παρόν στι
χούργημα.

'Ο συγγραφεύς εις τον βραχύν πρόλογόν του γράφει μετά πολλής με
τριοφροσύνης δτι «τό βιβλίον του δεν διαλαμβάνει υπό τον τίτλον του ού'- 
τε εξαντλεί τό θέμα τής μεγαλειώδους Μακεδονικής εποποιίας, άλλ’ άνα- 
φέρεται εις δσα πρόσωπα, γεγονότα καί πράγματα εγνώρισε, άντελήφθη 
καί έζησε από τής σκοπιάς του ό ίδιος, είτε ώς αύτόπτης μάρτυς είτε με- 
τασχών αυτών», εύ'χεται δε «δπως άλλοι πλατύτερα καί γενικώτερα διεξερ- 
χόμενοι τό νευραλγικόν αυτό κεφάλαιον τής Νεο - Ελληνικής ‘Ιστορίας, 
συμπληρώσουν δεόντως τήν πενιχράν του προσωπικήν εισφοράν.»

Παρ’ δλην δμως τήν μετριόφρονα δήλωσιν τού συγγραφέως τό βι·
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βλίον αποτελεί σπουδαίαν συμβολήν εις την ιστορίαν τοΰ άγώνος, διότι πα
ρά την δήλωσιν αυτοΰ, ότι περιορίζεται εις δσα ό ίδιος έζησε, παρέχει πο
λυαρίθμους καί πολυτίμους, αγνώστους δ’ άλλαχόθεν, πληροφορίας, τάς 
οποίας ό συγγραφεός, δπως λέγει δ ίδιος, συνέλεξε πανταχόθεν, δθεν ήδύ- 
νατο. Κατ’ αυτόν τον τρόπον τό έργον υπερβαίνει τά πλαίσια των προ
σωπικών απομνημονευμάτων και αποβαίνει σύντομος ιστορία τοΰ δλου 
Άγώνος μέ εγκατεσπαρμένος ποικίλας περί προσώπων καί πραγμάτων συν
οπτικός πληροφορίας, με μόνην την διαφοράν, δτι πολλάκις υπερισχύει τό 
ποιητικόν στοιχειον τοΰ καθαρώς ίστορικοΰ.

Ό συγγραφεύς αρχίζει από την βουλγαρικήν προπαγάνδαν καί τήν 
έμφάνισιν τών κομιτατζήδων, μέ τήν συνοδεύουσαν αυτούς τρομοκρατίαν. 
’Εκθέτει τα κατά τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί σημειώνει τό άδοξον τέλος 
τής περιβόητου βουλγαρικής ψευδεπαναστάσεως. ’Εξιστορεί κατόπιν, πάν
τοτε συνοπτικώς, τα κατά τον Παΰλον Μελάν καί ιόν θάνατόν του, τον ό
ποιον ήκολούθησεν επί τέλους ή ελληνική άφύπνισις καί ή έμφάνισις τών 
διαφόρων αγωνιστών εις τα Μακεδονικά δρη, ιδία τής Δυτικής Μακεδονί
ας. Τό 1901 λαμβάνει ό ίδιος μέρος υπό τον Κατεχάκην εις τήν μάχην τοΰ 
Ζέλενιτς, εξιστορεί τα κατά τήν Ζαγορίτσανην καί κατόπιν άφήνων τήν 
Δυτικήν Μακεδονίαν μεταβαίνει εις τήν ’Ανατολικήν, εξιστορεί διά βραχέων 
τά τής ίδρύσεως τών τοπικών επιτροπών εις τά χωρία, άναφέρων καί τά ο
νόματα τών άποτελεσάντων αύτάς. ’Επανέρχεται κατόπιν εις τήν Δυτικήν 
Μακεδονίαν καί εξιστορεί διαφόρους μάχας, ιδίως προς τά τουρκικά στρα
τεύματα, εις τάς οποίας έλαβε μέρος καί ό ίδιος, τραυματισθείς επανειλημ
μένους. Αί μάχαι αΰται δεικνύουν τό ψευδές τής κατηγορίας, δτι τά ελληνι
κά σώματα συνειργάσθησαν μέ τούς Τούρκους, ενφ άντιθέτως οί Βούλγα
ροι υπήρξαν πάντοτε οί καταδόται προς τούς Τούρκους τών Ελλήνων. Αί 
περισσότεροι άπώλειαι τών ελληνικών σωμάτων ώφείλοντο εις συμπλοκάς μέ 
τουρκικά στρατεύματα, διότι οί Βούλγαροι άπέφευγον να συμπλακοΰν μέ 
τούς "Ελληνας.

Διορισθείς αρχηγός, έδρασε κυρίως εις τά Κορέστια. Κατελθών δ’ εις 
τάς ’Αθήνας προς θεραπείαν, επισκέπτεται τον Καλαποθάκην καί δίδει δια
φόρους πληροφορίας, ατελείς δμως, περί τής διενέξεως τοΰ Κομιτάτου προς 
τούς έν Μακεδονία; άγωνιστάς, καί ϊδίςι τον Βάρδαν, άλλα καί μεταξύ τών 
μελών αυτοΰ. Στρατολογήσας έν Κρήτη νέους άγωνιστάς καί έφοδιασθείς, 
επανέρχεται εις Μακεδονίαν, δπου λαμβάνει μέρος εϊς πολλάς μάχας. Ά- 
φηγεΐται παρεμπιπτόντως τά τοΰ άγώνος εις τήν Λίμνην τών Γιαννιτσών, 
όμιλεΐ διά τό κίνημα τών Νεοτούρκων καί τάς ψευδείς τούτων επαγγελίας, 
εν τέλει δέ παραθέτει στίχους επαινετικούς δΓ ένα έκαστον τών σπου- 
δαιοτέρων άγωνιστών καί διαφόρους δνομαστικούς πίνακας τών φονευθέν- 
των, ώς καί τών κριθέντων ως διαπρεψάντων άγωνιστών, πολλών τών ό-



Βιβλιοκριαίαι (N. Κ. Μουτσοπούλου, Tò αρχοντικό του Σιορ Μανωλάκη) 551

ποιων δημοσιεύονται καί αί εικόνες. Διά των πληροφοριών τούτων, μολο
νότι, ως εΐπομεν, φέρουν κατά κανόνα συνοπτικόν χαρακτήρα, το έργον τοΰ 
συγγραφέως αποβαίνει πηγή πλουσιωτάτη διά την εξιστόρησιν τοΰ άγώνος 
καί την προσωπογραφίαν των αγωνιστών.

Ό συγγραφεΰς πλήν των άλλων παραθέτει και επιστολάς τοΰ Ελευ
θερίου Βενιζέλου καί συνδιαλέξεις μετ’ αΰτοΰ, έκ των οποίων καταφαίνεται 
ή εθνική σημασία, τήν οποίαν οΰτος απέδιδεν εις τον’Αγώνα. 'Ο Βενιζέλος, 
όταν είδε τα συγκεντρωθέντα υπό τοΰ συγγραφέως στοιχεία, έπέμενε να 
εΰρεθή τρόπος να δημοσιευθοΰν, χαρακτηριστικοί δε είναι οί λόγοι αΰτοΰ 
προς τον Βουρλοΰμτ1ν παρουσίφ τοΰ συγγραφέως κατά τάς παραμονάς τοΰ 
πολέμου τοΰ 1912 (σ. 293): «επιβάλλεται τα στοιχεία εκείνα, τα οποία ά- 
φοροΰν τον κάθε αγώνα, να μή χαθοΰν, άλλα να συγκεντρωθούν καί να 
έξιστορηθοΰν, ιδίως ό Μακεδονικός αγών, διά τον όποιον λόγοι εθνικοί ε
πιβάλλουν νά γίνη τό Εΰαγγέλιον τής ελληνικής φυλής». Καί συνεχίζων 
προσέθεσε: «Καί εάν, δπως ελπίζω, εις τό μέλλον ελευδερωθή ή Μακεδο
νία, τό επίσημον κράτος επιβάλλεται νά ίδρυση Μουσεΐον εις τήν Θεσσαλο
νίκην, νά στεγάση τίς προτομές δλων τών πρωτοπόρων δρασάντων αρχη
γών εις τον Μακεδονικόν αγώνα. ’Αξίζει νά στεφανωθοΰν ό αμυντικός ε
θνικός εκείνος ’Αγώνας, ό όποιος έσβυσε τήν ντροπήν τοΰ 1897. Διότι με 
τό παράδειγμα τών ηρωικών εθελοντών εξύπνησε καί ένεθαρρύνθη ολόκλη
ρον τό άποθαρρυμένον έθνος». Καί αί μεν προτομαί τών πρωταγωνιστών 
εστήθησαν καί στήνονται καί έν Θεσσαλονίκη καί καθ’ άπασαν τήν Μακε
δονίαν, δπου οΰτοι έδρασαν, υπάρχει δέ ή βάσιμος ελπίς, δτι χάρις εΐς τον 
Μακεδόνα πρωθυπουργόν θά ίδρυθή καί τό Μουσεΐον τοΰ Άγώνος εις τό 
ιστορικόν οίκημα τοΰ Έλληνικοΰ επί τουρκοκρατίας Προξενείου.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Νίκ. Κ. Μουτσοπούλου, Τό αρχοντικό τοΰ Σιορ Μανωλάκη 
στή Βέροια. Άθήναι I960 (’Ανάτυπο άπό τό περιοδικό Ζυγός τεΰχος 56-57).

Κατά τα τελευταία έτη αί λαϊκαί κατοικίαι έγιναν υποκείμενον αρκε
τών μελετών εκ μέρους φίλων τής λαϊκής τέχνης. ’Εξαιρετικήν θέσιν μετα
ξύ τών κατοικιών κατέχουν τα καλούμενα αρχοντικά, δηλ. αί πολυτελέστε
ροι οϊκίαι τών πλουσιωτέρων. Τοιαΰτα αρχοντικά ΰπήρχον πολλά εΐς τάς 
Μακεδονικός ιδία πόλεις, Καστοριάν, Σιάτισταν, Βέροιαν καί εϊ τινα άλ
λην, άνήκοντα κατά τό πλεΐστον εις πλουτήσαντας εΐς τό εξωτερικόν, καί δή 
τήν Αυστροουγγαρίαν, εμπόρους Μακεδόνας. Ταΰτα είναι άξια ιδιαιτέρας 
μελέτης καί καθ’ εαυτά, αλλά καί διότι συνεχίζουν κατά τό μάλλον ή ήττον 
τήν βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν. Δυστυχώς δεν έλήφθη εγκαίρως πρόνοια, 
δπως προστατευθοΰν τουλάχιστον τα χαρακτηριστικότερα καί σπουδαιότερα 
εξ αυτών, καί διά τοΰτο τα περισσότερα έξέλιπον ήδη. ’Ολίγα μόνον ΰπο-
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