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γαρισμόν τά χωρία. Ούτως εδημιουργήθησαν βαθμηδόν πυρήνες βουλγαρι- 
ζόντων, μεταξύ τών οποίων και ίων εμμενόντων εις τα πάτρια εδημιουργή- 
θησαν σκληροί αγώνες, οί όποιοι πολλάκις, μέ την άνάμειξιν μάλιστα τών 
κομιτατζήδων, άπέβαινον καί αιματηροί εις βάρος κυρίως τών Ελλήνων, τών 
οποίων είναι αξιοθαύμαστος ό ενθουσιασμός καί ή αρραγής εμμονή εις τά 
πάτρια. Τά εκτιθέμενα υπό του συγγραφέως διά τήν Λιγκοβάνην άποτε- 
λοϋσι τήν τυπικήν εικόνα τών αγώνων τούτων καί τής δλης καταστάσεως 
εις τά σλαβόφωνα χωρία.

Ό συγγραφεύς προχωρεί καί εις τά συμβάντα κατά τούς πολέμους 
1912/3, μέχρις δτου ή νίκη τοϋ έλληνικού στρατού άπήλλαξε τον τόπον από 
τής παρουσίας τών Βουλγάρων. Είναι καταπληκτικά τά δσα άφηγεΐται διά 
τάς κακουργίας τού βουλγαρικού στρατού, οι όποιοι ού'τε τήν περιουσίαν 
ούτε τήν τιμήν ούτε τήν ζωήν τών κατοίκων εσεβάσθησαν, φονεύοντες, καί 
δη όμαδικώς, δχι μόνον τούς "Ελληνας, εναντίον τών οποίων κυριολεκτι
κούς ελύσσων, άλλα καί τούς Τούρκους αιχμαλώτους.

Νομίζω δτι τό φυλλάδιον τού συγγραφέως, μάρτυρος αψευδούς τής 
διαγωγής τών Βουλγάρων, θά έπρεπε να καταστή προσιτόν καί εις τό ξέ
νον κοινόν, καί δή τό αμερικανικόν, διά να γνωρίση καί τούτο τό ποιόν 
τών ανθρώπων, οί όποιοι παρουσιάζουν εαυτούς ως ήδικημένους απογόνους 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Πλήν τούτου τό σημείωμα αποτελεί αψευδές 
τεκμήριον τής εις τον Ελληνισμόν άφοσιώσεως σημαντικωτάτου μέρους 
τών Σλαβοφώνων τής υπαίθρου, τήν οποίαν καί διά τού αίματός των α
πέδειξαν, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει δτι ορθώς οί "Ελληνες εχαρακτή- 
ριζον καί χαρακτηρίζουν αυτούς ως πατριώτας "Ελληνας.

Εις τό σημείωμα προστίθεται περιγραφή τής παλαιός εκκλησίας τού 
χωρίου καί τών εν αυτή εικόνων, γενομένη υπό τής κ. Λουΐζας Συνδίκα 
Λαούρδα, έτι δέ καί πίνακες, είκονίζοντες διαφόρους παλαιούς άγωνιστάς, 
τήν εκκλησίαν καί εικόνας αυτής, έτι δέ καί τό παλαιόν σχολεΐον μετά τών 
μαθητών του. Παρατηρώ δτι εις τον πίνακα V αί επιγραφαί τών δύο δη- 
μοσιευομένων εικόνων κακώς ενηλλάγησαν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εύμενίου Ν. Θεοδωρίδου, Ό Νομός Θεσσαλονίκης καί 
ή σημασία αυτού από ιστορικής, πολιτικής, οικονομικής, διοικητικής καί 
εκπολιτιστικής άπόψεως. Θεσσαλονίκη 1960. 8ον, σ. 46.

Πρόκειται περί ομιλίας, γενομένης προς τούς στρατιωτικούς, ναυτι
κούς καί αεροπορικούς ακολούθους τού ΝΑΤΟ καί τούς μαθητάς τής Σχο
λής Εθνικής Άμύνης, γενομένης εις τήν αίθουσαν τής Εταιρείας Μακε
δονικών Σπουδών υπό τού συγγραφέως εν τή ιδιότητί του ως διευθυντοΰ 
τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης καί άναπληρωτού τού άπουσιάζοντος νομάρ-
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χου Άθ. Μάνου σοπούλου. ‘0 ομιλητής κατώρθωσεν εις τά στενότατα πλαί
σια μιας ομιλίας να δώση αρκετά σαφή εικόνα τοΰ νομοΰ από τών από
ψεων, τάς οποίας απαριθμεί εις τον τίτλον. Εις το εν εΐδει εισαγωγής 
προτασσόμενον ιστορικόν μέρος εκτίθεται εν μεγάλη συντομίφ ή ιστορία τής 
πόλεως από τής ίδρύσεως αυτής μέχρι τών ημερών μας. Είς την συντομίαν 
ίσως αυτήν οφείλονται μικραί τινες άνακρίβειαι, αι όποίαι άλλως θά άπε- 
φεΰγοντο. Ούτως δ λιμήν τής πόλεως δέν εκτίσθη υπό τοΰ Κασσάνδρου, αλλ’ 
υπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, ουδέποτε δέ ή Θεσσαλονίκη άπέβη πρωτεύου
σα τοΰ Μακεδονικοΰ κράτους. Επίσης ανακριβές είναι δτι αΐ σλαβικαί φυ- 
λαί συνεμάχησαν μέ τούς πειρατάς τής Μεσογείου καί μέ τούς Σαρακηνούς. 
’Ακολουθούν τα κεφάλαια περί συγκοινωνιών, οικονομίας, βιομηχανίας, 
εμπορίου, αλιείας, δρυκτοΰ καί δασικοΰ πλούτου, ΰποαπασχολήσεως, ανερ
γίας, αστυφιλίας, κοινωνικής προνοίας, βιοτικοΰ επιπέδου, εκπαιδεύσεως, 
τουρισμοΰ, πολιτικής καταστάσεως, κλείει δέ ή δ'λη μελέτη μέ γενικόν συμ
πέρασμα, είς τό οποίον δ δμιλητής εκθέτει εν συντομία τάς σκέψεις αύτοΰ 
περί τής μελλούσης προόδου τής πόλεως καί τοΰ νομοΰ.

Τα κεφάλαια ταΰτα παρά τήν συντομίαν των παρέχουν εις τον ανα
γνώστην πλήρη καί σαφή εικόνα τής καταστάσεως καί κινήσεως τοΰ νομοΰ 
διά τών παρατιθεμένων στατιστικών πινάκων. Εις τούς πίνακας τούτους εί
ναι οφθαλμοφανής καί ή συντελεσθεισα πρόοδος από τών προπολεμικών 
χρόνων μέχρι σήμερον παρά τον μεσολαβήσαντα πόλεμον καί τα δεινά τής 
κατοχής, πράγμα τό όποιον δικαιολογεί απολύτως τάς άγαθάς τοΰ δμιλητοΰ 
διά τό μέλλον ελπίδας. ’Αξιοσημείωτος είναι καί ή παρατήρησις τοΰ όμι- 
λητοΰ, δτι δ πληθυσμός τοΰ Νομοΰ Θεσσαλονίκης είναι άμιγώς ελληνικός.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γεωργίου Χατζηκυριακοΰ, Σκέψεις καί εντυπώσεις εκ 
περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1905 - 1906). Δευτέρα έκδοσις. Πρόλογος 
Βασιλείου Γ· Χατζηκυριακοΰ. Εισαγωγή Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 
1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου 58]. 8ον, σ. ιε' + 206 μετ’ είκόνος τοΰ συγγραφέως.

Τό βιβλίον είναι δευτέρα έκδοσις ή μάλλον άνατύπωσις τοΰ κατά τό 
1906 εκδοθέντος υπό τοΰ συγγραφέως, επιθεωρητοΰ τότε τών ελληνικών 
σχολείων Μακεδονίας παρά τφ Γενικφ Έλληνικφ Προξενείφ Θεσσαλονίκης, 
τό όποιον διηυθύνετο υπό τοΰ αειμνήστου Λάμπρου Κορόμηλα. Προτάσ
σεται μικρός πρόλογος, συγγραφείς υπό τοΰ υίοΰ τοΰ συγγραφέως, διευθυν- 
τοΰ τοΰ Υποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης εν Θεσσαλονίκη, κ. Βα
σιλείου Χατζηκυριακοΰ, εις τον όποιον δίδονται σύντομοι βιογραφικαί πλη- 
ροφορίαι περί τοΰ συγγραφέως, είτα δέ καί εισαγωγή είς τήν δευτέραν έ'κ- 
δοσιν, συγγραφεισα υπό τοΰ επιμεληθέντος αυτής κ. Βασιλείου Λαούρδα,
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