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Βιβλιοχρισίαι (Δημ. I. Εΰρυγενη, *0 Ίων Δραγοΰμης καί ό Μακβδον. ’Αγών) 561

φιλότιμος συγγραφεύς δεν θ’ άφήση είς άλλους την εκμετάλλευσιν τοΰ υλι
κού, το όποιον ό ίδιος έφερεν εις φώς καί διά το όποιον ό ίδιος είναι άρ- 
μοδιώτερος παντός άλλου. Τό πράγμα αξίζει τον κόπον.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΔημητρίουΙ. Εΰρυγενη, Ό ’Ίων Δραγοΰμης καί ό Μακε
δονικός ’Αγών. Θεσσαλονίκη 1961. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ι
δρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου 41]. δον, σ. 23 μετά προσωπογρα
φίας τού *1. Δραγοΰμη.

Πρόκεται περί ομιλίας, γενομένης εις τήν σειράν τών ομιλιών διά τον 
Μακεδονικόν ’Αγώνα κατά τό I960. 'Ο ομιλητής αρυόμενος εκ τών συγ
γραμμάτων τού ’Ίωνος Δραγοΰμη καί τοΰ φίλου του Σουλιώτη—Νικολαΐ- 
δη προσπαθεί όχι να εκθέση εν ιστορική άλληλουχίφ τό εργον αυτού κατά 
τον Μακεδονικόν ’Αγώνα, αλλά ν’ άποκαλΰψη τον ψυχικόν κόσμον καί να 
προσδιορίση τα ψυχικά ελατήρια, τα όποια προυκάλουν καί ερρΰθμιζον τήν 
δράσιν αυτού. Ή ε’ικών, τήν οποίαν δίδει ό ομιλητής, δικαιολογείται όχι 
μόνον από τους λόγους, άλλα καί από τάς πράξεις τοΰ εϊκονιζομένου. ’Επι
τυχής είναι επίσης καί ίστορικώς ακριβής καί ή άπεικόνισις τής θλιβερός 
καταστάσεως, εις τήν οποίαν είχε περιέλθει ή ελεύθερα Ελλάς μετά τήν ήτ
ταν τού 1897, περιελθοΰσα εις πλήρη αδράνειαν καί περιμένουσα μοιρολα
τρικούς τά πάντα εκ τών διαθέσεων τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων, καί από τήν 
οποίαν εξήγαγεν αυτήν ό Μακεδονικός ’Αγών.

’Επίσης επιτυχής είναι ή εκλογή τών χωρίων εκ τών έργων τού ”1. 
Δραγοΰμη, τα όποια απεικονίζουν τάς διαθέσεις καί τάς σκέψεις αυτού διά 
τον Μακεδονικόν ’Αγώνα καί τό μέλλον εν γένει τού Ελληνισμού.

Έν τφ συνόλιρ ή ομιλία παριστφ με πολλήν ένάργειαν τήν προσωπι
κότητα ενός τών κορυφαίων αγωνιστών τού Μακεδονικού Άγώνος, είναι δέ 
τά εκ τών έργων αυτού σταχυολογηθέντα καί παρατεθέντα χωρία καί θά εί
ναι λίαν αξιανάγνωστα καί διδακτικά καί διά τούς σημερινούς καί αυρια
νούς "Ελληνας. Εις έν τών παρατιθεμένων χωρίων ό *Ί. Δραγοΰμης γρά
φει' «Ή Μακεδονία είναι σχολείο ελευθερίας, σχολείο πού φτειάχνει άνδρες 
ελεύθερους. “Ολοι οί “Ελληνες θά συμπληρώσουν τάς σπουδάς των εις τήν 
Μακεδονίαν. Ή Μακεδονία θά μάς σώση. ”Αν τρέξουμε να σώσουμε τήν 
Μακεδονία, εμείς θά σωθούμε». Καί πράγματι έσώθημεν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Δημ. Κανατσοΰλη, ‘Η αρχαία Λητή. (Διάλεξις). Έκδίδεται 
έπιμελεία τοΰ συλλόγου Ληταίων Θεσσαλονίκης «Ή Ζωοδόχος Πηγή». Θεσ
σαλονίκη 1961. 8ον, σ. 26.

’Αξιέπαινος είναι ό Σύλλογος Ληταίων διά τήν προς τήν ιδιαιτέραν
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