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56t Βιβλιοκριοίαι (K. Λ. Κωνσταντινίδου, "Ερευνα έν τη Άνω Μακεδονία...)

δ5 ορθώς παρατηρεί δ ομιλητής δτι οι σκληροί άγώνες και αί λαμπραί ύ- 
πηρεσίαι, τάς οποίας προσέφεραν οι Δυτικομακεδόνες καί εις το πρόσφατον 
παρελθόν διά την ελευθερίαν τής Μακεδονίας καί ολοκλήρου τής Ελλάδος, 
αποτελούν αψευδείς μάρτυρας τής συνεχίσεως τής πολεμικής αρετής καί τού 
πατριωτισμού αυτών μέχρι σήμερον.

Ή διάλεξις είναι λίαν διδακτική καί αξιανάγνωστος, ιδία διά τούς 
Δυτικομακεδόνας, οί οποίοι πρέπει να είναι υπερήφανοι διά τήν ελληνικήν 
των καταγωγήν καί τήν πολεμικήν αρετήν τών παλαιών προγόνων καί τών 
πατέρων των.

ΣΤ1ΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Κωνστ. Λ. Κωνσταντινίδου, ’Έρευνα εν τή ’Άνω Μα
κεδονία περί τής αρχαίας Ήρακλείας τών Λυγκηστών. Φλώρινα, 1^60. 
8ον, σ. 26 μεθ’ ενός χάρτου.

Τό φυλλάδιον άφιερούται εις τον αείμνηστον ’Αντώνιον Δ. Κεραμό- 
πουλλον διά τάς ιστορικός καί άρχαιολογικάς του μελέτας περί τής Ελληνι
κής Μακεδονίας. Ώς γνωστόν, ούτος κατόπιν τής διαπιστώσεως, δτι επί τού 
λόφου τού Αγίου Παντελεήμονος ΰπήρχεν αξιόλογος συνοικισμός, εταυτι- 
σε τούτον προς τήν 'Ηράκλειον τών Λυγκηστών, ενφ αύτη έτοποθετεΐτο 
μέχρι τούδε παρά τό Μοναστήριον. Τήν γνώμην ταυτην τού Κεραμοποΰλλου 
δέχεται ό συγγραφεύς καί προσπαθεί να τήν υποστήριξή διά προσθήκης 
πληροφοριών καί παρατηρήσεων, τάς οποίας περισυνέλεξε καί έκαμεν δ ίδιος 
επιτοπίως.

Αί παρατηρήσεις αύται καί πληροφορίαι είναι άξιαι προσοχής, άλλα 
δι’ αυτών δεν δύναται να στηριχθή ή γνώμη τού Κεραμοπουλλου, ή δποία 
εξ αρχής επαρουσίαζε πολλάς αδυναμίας. Τα εις τήν περιοχήν τού Μονα
στηριού ευρήματα καί ιδίως επιγραφαί συνηγοροΰσιν, δπως έδειξεν ή κ. 
Παπάζογλου είς τό ανωτέρω (σ. 508) κριθέν εργον της, υπέρ τής παλαιάς 
γνώμης, ούδέν δ’ εκ τών μέχρι σήμερον γνωστών τεκμηρίων δικαιολογεί 
τήν γνώμην περί ύπάρξεως δυο πόλεων με τό ίδιον δ'νομα, τής μεν παρά 
τήν Φλώριναν, τής δέ παρά τό Μοναστήριον.

'Υπέρ τής παλαιός γνώμης συνηγορεί καί δ παρατιθέμενος υπό τού 
συγγραφέως χάρτης, εις τον δποΐον ή 'Ηράκλεια τοποθετείται είς τό ύψος 
τού Μοναστηριού καί δχι τής Φλωρίνης. Εις τό αυτό ύψος τοποθετείται καί 
υπό τού παλαιού χάρτου τού Peutinger, ώστε να μή χωρή αμφιβολία περί 
τής θέσεως τής πόλεως.

Πλήν τούτου δέν δύναμαι να συμφωνήσω προς τον συγγραφέα καί 
είς μερικός από τάς παρατηρήσεις του. Τό στρώμα τής στάκτης, τό δποΐον 
καλύπτει τα λείψανα τής πόλεως, ασφαλώς δεικνύει έκτεταμένην πυρκαϊάν, 
όπως πιστεύει δ συγγραφεύς, δύσκολον δμως είναι να ΰποτεθή δτι έγινε
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μεταφορά εξ αυτής και εις τό υψηλόν τείχος δι’ οικοδομικούς λόγους. Ή 
παρουσία κεράμων εις τον αυτόν τόπον δεικνύει δτι καί εκεί ύπήρχον κτί- 
σματα καέντα, εκ των οποίων προέρχεται ή στακτή.

’Επίσης δέν συμφωνώ μέ την γνώμην, ότι οι μεγάλοι κεχωσμένοι είς 
τό έδαφος πίθοι κατεχώσθησαν, διά να μη είναι προσιτοί είς τούς εχθρούς. 
'Η συνήθεια αύτη επικρατεί καί σήμερον πολλαχοϋ τής Ελλάδος, σκοπόν 
δέ έχει την προφΰλαξιν των μεγάλων πίθων από τής θραύσεως.

Τέλος παρατηρώ δτι τον τυπογράφον καί τον συγγραφέα διέφυγον 
αρκετά ορθογραφικά καί άλλα παροράματα, τα όποια δέν έπρεπε να άσχη- 
μίζουν τό βιβλίον.

’Ανεξαρτήτως τών μειονεκτημάτων τούτων τό έργον του συγγραφέως 
είναι λίαν εύπρόσδεκτον, διότι τονίζει την συνέχειαν τής ελληνικής ζωής 
είς την περιοχήν ταύτην τής Μακεδονίας από τής αρχαιότητος μέχρι σήμε
ρον, δέν αμφιβάλλω δ’ δτι θά κινήση τό ενδιαφέρον τοϋ φιλομαθούς κοι
νού τής Φλωρίνης διά την ιστορίαν τής πόλεώς των.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

’Αθανασίου Ή λ. Πάσχου, 'Ιστορία τής Λιγκοβάνης. Θεσ
σαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ίδρυμα Μελετών Χερ
σονήσου τού Αίμου 53]. 8ον, σ. ς' + 29, πίν. VIII.

'Ο συγγραφεύς εγεννήθη είς την Λιγκοβάνην, την νύν Ξυλόπολιν, 
από γονείς, δπως λέγει ό ίδιος, ελληνορθόδοξους σλαβοφώνους' ολόκληρον 
άλλως τό χωρίον ήτο κατά την Τουρκοκρατίαν σλαβόφωνον. Άφ’ ού ετε- 
λείωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς εν Άθήναις, εϊργάσθη από τού 1911 
μέχρι τού 1926 ώς διδάσκαλος είς διάφορα χωρία τής περιοχής τής πατρί- 
δος του, από δέ τού 1926 παραιτηθείς ήσχολήθη μέ τό εμπόριον.

’Ενδιαφερόμενος διά την ιστορίαν τού χωρίου του, έκ νεότητάς του 
εζήτει πληροφορίας παρά διαφόρων γερόντων αυτού, επί τή βάσει δέ τών 
πληροφοριών τούτων συνέγραψε τό παρόν σημείωμα, δπως τό ονομάζει, εκ 
τού οποίου άποδεικνύεται δτι οι συμπατριώται του άνεδείχθησαν «πραγμα
τικοί "Ελληνες πατριώται μέ έργα, ώστε οί μεταγενέστεροι με υπερηφάνεια 
να λέγουν δτι καταγόμεθα από τούτα δα τά χώματα.» Είς τό σημείωμα 
εκτίθενται κυρίως οι αγώνες τών Ελλήνων σλαβοφώνων προς τούς Βουλ- 
γαρίζοντας, οΐτινες καί αποτελούν την ιστορίαν τού χωρίου.

Τά εκτιθέμενα είναι λίαν ενδιαφέροντα, διότι δεικνύουν την δημιουρ- 
γηθεΐσαν είς τά σλαβόφωνα χωρία κατάστασιν μετά τό σχίσμα καί την έ- 
ναρξιν τής βουλγαρικής προπαγάνδας, ή οποία, ύποστηριζομένη καί υπό τών 
τοπικών τουρκικών αρχών, αί όποΐαι ήσαν λίαν ευπαθείς προς τά χορηγού
μενα χρηματικά δώρα καί συνεπάθουν τούς χορηγητάς αυτών, προσεπάθει 
διά παντός μέσου, οικονομικού ή τρομοκρατικού, να παρασύρη είς τον Βουλ-
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