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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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πατρίδα των και την ιστορίαν της αγάπην, ή οποία πολύ ολίγον είναι γνω
στή, μολονότι το άρχαΐον δνομα, διατηρηθέν μέχρι καί των χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας, δεικνύει ότι ή πόλις δεν ήτο ασήμαντος, επιτυχής δε υ
πήρξε καί ή εκλογή τοΰ προσώπου, εις το οποίον ανέθεσαν να όμιλήση πε
ρί αυτής. Ό ομιλητής είναι πολύ γνωστός διά τήν ένασχόλησίν του με τήν 
ιστορίαν τής Μακεδονίας, ιδίως τήν αρχαίαν, έχει δέ πλήρη γνωσιν των 
πηγών. Εις τήν προκειμένην περίστασιν έχων ύπ’ όψιν τα νομίσματα, τάς 
έπιγραφάς καί έλαχίστας δυστυχώς πληροφορίας συγγραφέων, έπισκεφθείς 
δε καί τον τόπον, δπου σφζονται υπολείμματα τής αρχαίας πόλεως, κατώρ- 
θωσε να δώση εις τάς γενικάς της γραμμάς τήν ιστορίαν τής πόλεως καί 
τήν είκόνα τής δργανώσεως αυτής κατά τούς ελληνιστικούς καί τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους.

'Η πόλις κατά τάς πηγάς έκειτο βορειοανατολικώς καί πλησίον τοΰ χω
ρίου Άϊβάτι, το οποίον σήμερον έλαβε τό όνομά της. Έκ τών νομισμάτων 
τής πόλεως, τα όποια ανήκουν εις τούς προ τής εκστρατείας τοΰ Ξέρξου 
χρόνους (-180 π.Χ.), προκύπτει ότι αυτή ύφίστατο ήδη κατά τον ς-' αιώνα, 
έκ δέ τοΰ ονόματος της, τό όποιον έχει σχέσιν προς 'τήν Λητώ, ότι είναι 
κτίσμα ελληνικόν, όπως είναι αί πόλεις τής Χαλκιδικής καί τών άλλων πα
ραλίων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. ‘Η εσωτερική οργάνωσις αυτής, 
ώς προκύπτει εκ τών επιγραφών, ήτο όμοια προς τήν οργάνωσιν τών ελ
ληνιστικών πόλεων τής Μακεδονίας, έν αις καί τής γειτονικής Θεσσαλονί
κης, διετηρήθη δέ καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, μολονότι ή πόλις δέν 
φαίνεται να ύπήρξεν έλευθέρα πόλις, άλλ’ υποτελής. ‘Η πόλις διετήρησε 
τήν ακμήν της καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, οπότε είχε καί ιδίαν ε
πισκοπήν, μνημονεύεται δέ καί ρητώς υπό τοΰ ίστορικοΰ Βρυεννίου κατά 
τούς χρόνους τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν παρ- 
ήκμασεν εντελώς, εις τήν θέσιν δ’ αυτής περίπου εμφανίζεται τό χωρίον 
Άϊβάτι.

Ό συγγραφεύς χρησιμοποιεί τάς όλίγας ύπαρχούσας πληροφορίας 
μετά πολλής προσοχής καί τα πορίσματα αύτοΰ εν τφ συνόλω δύνανται να 
θεωρηθοΰν ώς επιτυχή. Αμφιβολίας τινάς έχω ώς προς τήν ακρίβειαν τοΰ 
καθορισμοΰ τής θέσεως τής πόλεως καί τής έκτάσεως αυτής, διότι εις τό 
εγγύς χωρίον Δρυμόν (Δριμίγκλαβα), τό όποιον έπεσκέφθην έπανειλημμέ- 
νως, είδον πολλά λείψανα αρχαίου συνοικισμού, έν οίς καί παλαιών έπι- 
κεχωσμένων κτισμάτων. Τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τών δύο αρχαίων συνοικι
σμών σχέσιν μόνον συστηματικοί άνασκαφαί θά ήδύναντο να καθορίσουν. 
Πάντως οί εύρεθέντες έσχάτως έγγύς τής περιοχής αρχαίοι πολυτελείς τά
φοι μαρτυρούν περί τής ύπάρξεως άκμαζούσης πόλεως.

Ώς προς τό σημερινόν χωρίον Άϊβάτι, τό όνομα δεικνύει ότι κατά 
τήν ϊδρυσιν αύτοΰ ή καί μετ* αυτήν υπήρξε κτήμα Τούρκου τίνος γαιο-
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κτήμονος δνομαζομένου Aïvat*. Παρά ταΰτα οί κάτοικοι, ως δρ·&6τατα πα
ρατηρεί δ ομιλητής, διετήρησαν άκμαίον το ελληνικόν των φρόνημα, κατά 
δέ τον Μακεδονικόν ’Αγώνα τό χωρίον των υπήρξε κέντρον των αντάρτικών 
σωμάτων τής περιοχής.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Δημ. Κανατσούλη, Ή Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαί
ους χρόνους. (Διάλεξις). Θεσσαλονίκη 1958 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου 24]. 8ον, σ. 20 μεθ’ ενός 
χάρτου.

Ή ανωτέρω διάλεξις έγινε πρώτη εις τήν σειράν, την δργανωθεΐσαν 
διά τήν Δυτικήν Μακεδονίαν υπό τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου κατά τό έτος 1958. 'Ο ομιλητής δρθώς παρατηρεί εν αρχή τής 
ομιλίας δτι ή αρχαία ιστορία τής Δυτικής Μακεδονίας είναι ελάχιστα γνω
στή, διότι αί περί αυτής πληροφορίαι τών αρχαίων είναι λίαν πενιχραί. 
Τάς πληροφορίας ταύτας δρθώς ερμηνεύων 6 συγγραφεΰς καθορίζει τα δρια 
τών διαφόρων περιοχών τής υπό τοΰ Θουκυδίδου καλούμενης ’Άνω Μακε
δονίας, άποδεικνύει δτι τα κατοικοΰντα αυτήν έθνη, οί Όρέσται, οΐ Λυγκη- 
σταί κτλ. ήσαν κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως μακεδονικά, άρα 
ελληνικά, καί όχι ιλλυρικά, δπως ίσχυρίσθησαν μερικοί.

Ή ’Άνω Μακεδονία, κατοικουμένη υπό πληθυσμοΰ άγροτικοΰ καί κτη- 
νοτροφικοΰ καί μή έχουσα συχνήν επικοινωνίαν προς τάς ελληνικός πόλεις, 
στερούμενη δέ καί ιδίων πόλεων καί άστικοΰ πληθυσμοΰ, έμεινε καθυστε
ρημένη μέχρι τουλάχιστον τών χρόνων τοΰ Φιλίππου τοΰ Β\ δ δποίος κατ- 
ήργησε τάς τοπικός βασιλείας καί μετφκισε τα βασιλεύοντα γένη εις τήν 
Κάτω Μακεδονίαν. Άντιθέτως δμως προς τήν καθυστέρησιν οί κάτοικοι, 
ήναγκασμένοι να μάχωνται κατά τίον ’Ιλλυριών καί τών από Βορρά βαρβά
ρων, είχον άποβή πολεμικώτατοι, μετά δέ τήν συνένωσιν τής χώρας των 
προς τήν Κάτω Μακεδονίαν τρεις τάξεις εκ τών εξ τών πεζεταίρων άπετε- 
λέσθησαν εξ αυτών, πολυάριθμοι δ’ υπήρξαν οί έξ αυτών στρατηγοί καί συν- 
εργάται τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Κατά τούς μετά τον ’Αλέξανδρον ελληνιστικούς χρόνους αί πόλεις πλη- 
θύνονται, δργανοΰνται κατά τον ελληνικόν τρόπον, εκάστη έχει τήν αυτοτέ
λειάν της, συνενοΰνται δμως κατά έθνη ή κοινά. Ταΰτα διατηροΰνται 
μέχρι τοΰ 3ου μ. Χρ. αίώνος, μέχρι τών χρόνων τοΰ Καρακάλα. Καθ’ δλους 
τούς αιώνας τούτους καί βραδύτερον ακόμη ή Μακεδονία, καί ιδίως ή "Ανω, 
άπέβη τό πρόφραγμα τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τών από βορρά βαρβάρων, πολύ

1 Ύπενθυμίζομεν δτι τό όνομα τοΰ ετέρου τών κυρίων προσώπων τών κω· 
μφδιών τοΰ Καραγκιόζη είναι Χατζή - Άϊβάτης.
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