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Βιβλιοχρισίαι (Κ. Δ. Μέρτζιου, Συμπλήρωμα) 559

(ό ανδρών) μετά τοΰ προθάλαμου έλαβον θέσιν παράλληλον προς το περι- 
στύλιον, με την διαφοράν, δτι εις το Άνάκτορον τής Βεργίνας ό προθάλα
μος έχει εκατέρωθεν δυο οίκους καί όχι ένα, δπως εις την "Ολυνθον. Έν 
σ. 27, προκειμένου περί διακοσμήσεως των τοίχων διά τοιχογραφιών, προσ
τίθεται «δπως καί ή παράδοσις αναφέρει, αλλά καί τα ευρήματα το επιβε
βαιώνουν (τάφος Λευκαδιών)». Δεν γνωρίζω να ύπάρχη καμμία παράδοσις 
περί τοΰ ανακτόρου καί τής διακοσμήσεως του διά τοιχογραφιών, εκτός εάν 
οι συγγράφεις εννοούν τάς πληροφορίας περί διακοσμήσεως τών τοίχων οι
κιών έν γένει. Έν σ. 21 γράφεται ευαισθησία προφανώς αντί κ α- 
λαισθησία, ή δε άνθρωπομορφική φράσις «τα μοτίβα συμπερι- 
φέρονται» δεν νομίζω δτι είναι επιτυχής. Δεν εννοώ τί σημαίνει ή εν 
σ. 22 άναφερομένη βιολογική υπόσταση, δπως καί τά κατωτέ
ρω λιγόστομα καί διακριτικά. Όξύμωρον είναι τό έν σ. 23 
καί 24 γραφόμενον ελαφρά υπερυψωμένο αντί απλώς ελαφρά 
υψωμένο. Τό ελαφρά αντιφάσκει προς τό υπέρ. Άκαλαίσθη- 
τον καί διά την δημοτικήν ακόμη είναι τό έπανειλημμένως γραφόμενον να 
προστέσουμε αντί να προσθέσουμε καί τό έν σ. προσεχ
τικός αντί προσεκτικός, ήδέ γραφή έ π ι τ ό π ο υ δεν νομίζω 
δτι είναι κομψοτέρα τής συνήθους γραφής επί τόπου. Έν τφ συνόλφ 
ή γλώσσα τής πραγματείας, μολονότι δημοτική, δεν ήμπορεΐ να θεωρηθή 
ως υποδειγματική.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Κ. Δ. Μ έ ρ X ζ ι ο υ, Συμπλήρωμα εις τα «Μνημεία Μακεδονικής 
'Ιστορίας.» Άνάτυπον από τόν τόμον «Εις μνήμην Κ. I. Άμάντου». Ά- 
θήναι 1960. δον σ. 54 - 70.

Ό συγγραφεύς, διαμένων έν Βενετία, είναι γνωστός από τάς έρευνας 
του εις τα Βενετικά αρχεία, έκ τών οποίων καί έδημοσίευσε πολύτιμον υλι
κόν, άφορών εις τήν τουρκοκρατουμένην Ελλάδα. Ή Εταιρεία Μακεδο
νικών Σπουδών έδημοσίευσε πρό τινων έτών ογκώδες έργον τοΰ συγγρα- 
φέως υπό τόν τίτλον «Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας», πολύτιμον διά τήν 
έσωτερικήν κυρίισς ιστορίαν τής Μακεδονίας καί ιδιαιτέρως τής Θεσσαλο
νίκης, ήτις ήτο έδρα διαφόρων προξένων, έν οίς καί τής Βενετίας. Μεταξύ 
αυτών υπήρξε καί ό Κεφαλλήν ιατρός Δημήτριος Χοϊδας, τοΰ οποίου ή 
προξενική αλληλογραφία διά τα έτη 1758 - 1760 έμεινεν ανεκμετάλλευτος, 
διότι κατά τήν πρώτην έρευναν δεν είχεν εύρεθή. Ευτυχώς νέα έρευνα τοΰ 
συγγραφέως έφερεν εις φώς καί αυτήν καί έκ ταύτης, άποτελουμένης έξ 1 42 
έν δλφ έπιστολών, προέρχεται ή παρούσα σταχυολογία.

Ή αλληλογραφία είναι λίαν ένδιαφέρουσα, διότι παρέχει πολυαρί
θμους καί ποικίλας πληροφορίας περί τής διοικήσεως ή. μάλλον τής κακό-
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διοικήσεως των Τούρκων, περί των εκτεταμένων επιδρομών των ’Αλβανών, 
περί τών εκ τής Θεσσαλονίκης εξαγωγών γεωργικών κυρίως προϊόντων, 
περί σεισμών, φοβέρας πανώλους, ή οποία άπεδεκάτισε τον πληθυσμόν καί 
μάλιστα τον εβραϊκόν καί ή οποία ήνάγκασε καί τον Χοϊδάν να παραιτηθή 
τής θέσεώς του καί να άπομακρυνθή τής Θεσσαλονίκης. Χάριτες οφείλον
ται εις τον άκοΰραστον ίστοριοδυφην, ό οποίος κατέστησε γνωστά τα τόσον 
ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία.

ΣΥΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

’Ιωάν. Π. Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, σχετικά με την έπανά- 
στασιν τής Χαλκιδικής τό 18-1. Άνάτυπον εκ τοϋ δεκάτου τετάρτου τόμου 
(I960) τοϋ Δελτίου τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελ
λάδος. Έν Άθήναις. Τυπογραφεϊον Μυρτίδου, i960. 8ον σ. 406 - 549.

'Ο συγγραφευς, ασχολούμενος από ετών με τήν νεοελληνικήν ιστορίαν 
τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821 είς τήν Χαλκιδικήν καί τό "Αγιον “Ορος, 
παρετήρησεν δτι οΐ πραγματευθέντες περί αυτής, καί κυρίως ό Φιλήμων, 
ό Σμυρνάκης καί ό Βασδραβέλλης, περιέπεσαν είς πολλάς αντιφάσεις καί 
ανακρίβειας καί ώς προς τούς τόπους καί ως προς τούς χρόνους καί ως προς 
τούς αριθμούς τών αγωνιστών, άλλα καί ως προς τα γεγονότα. Πολλά μά
λιστα είπον αμάρτυρα. Τα αμαρτήματα αυτών ταϋτα ελέγχει λεπτομερώς 
εις τήν αρχήν τής πραγματείας του, ό δέ έλεγχος αυτού φαίνεται δτι άν- 
ταποκρίνεται εις τήν αλήθειαν. "Οθεν δικαίως παρατηρεί δτι μόνον, δταν 
δοθή άπάντησις είς τάς εκ τής άναγνώσεως τών ανωτέρω ιστορικών γεν- 
νωμένας απορίας καί ερωτήματα, θά καταστή δυνανόν να άποκτήσωμεν σα
φή εικόνα τών συμβάντων τότε έν Χαλκιδική καί να εκφέρωμεν δικαίαν καί 
άναμφισβήτητον κρίσιν δι’ εκείνους, οί όποιοι έλαβον μέρος είς τον αγώνα.

Διά να επιτευχθή δμως τούτο, χρειάζεται ή προσθήκη νέων ιστορι
κών στοιχείων έκ τών άποκειμένων είς τα αρχεία, καί τα αθηναϊκά, άλλ’ ί
διοι τών Μονών τού Αγίου ’Όρους. Καί τήν έρευναν τών αρχείων τούτων 
έπεχείρησεν ό συγγραφευς, καθ’ δν χρόνον ύπηρέτει εις τήν Άθωνιάδα 
Σχολήν, τό δέ προϊόν ταυτης, 107 έν δλφ έγγραφα, δημοσιεύει εις τήν 
παρούσαν πραγματείαν.

’Εκ τών εγγράφων τούτων τα πρώτα πέντε ανήκουν είς τούς προ τού 
1821 χρόνους, τά δέ υπόλοιπα φθάνουν μέχρι τοϋ 1824. Τα έγγραφα εί
ναι πολύ σπουδαία διά τήν ιστορίαν τοϋ άγώνος είς τήν Χαλκιδικήν, τοϋ 
οποίου φέρουν είς φώς διαφόρους λεπτομέρειας. Δυστυχώς ό εκδότης, ό ό
ποιος έσημείωσε τάς ύπαρχούσας είς τούς γράψαντας περί τοϋ ανωτέρω ά
γώνος ελλείψεις, επεχείρησε δέ καί τήν κοπιώδη τών άρχείων έρευναν, ά- 
κριβώς διά νά συμπληρωθούν αί ελλείψεις, έσταμάτησεν είς τήν δημοσίευ- 
σιν, μή θελήσας.νά διορθώση τά κακώς ίστορηθέντα. Έλπίζομεν δτι ό
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