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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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γενικού γραμματέως τοΰ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, 
εις τήν όποιαν δικαιολογείται ή μετά πεντήκοντα καί εξ ολόκληρα έτη έ- 
πανέκδοσις τοΰ βιβλίου καί εξαίρετοι τό ενδιαφέρον, το όποιον παρουσιά
ζει τοΰτο διά τον Μακεδονικόν αγώνα και τήν ιστορίαν του.

Τό βιβλίον φέρει εις τήν δευτέραν έκδοσιν τον τίτλον «Σκέψεις καί 
εντυπώσεις 1κ περιοδείας άνά τήν Μακεδονίαν (1904 - 1906)», ένφ ό αρ
χικός, τοΰ όποιου και φωτογραφία δημοσιεύεται, ήτο «Σκέψεις καί εντυ
πώσεις έκ περιοδείας μετά τοπογραφικών, ιστορικών καί αρχαιολογικών 
σημειώσεων» οίνευ τής φράσεως «άνά τήν Μακεδονίαν», διά τήν έλλειψιν 
τής οποίας σημειώνει ΐδιοχείρως ό συγγραφεύς: «Ή λέξις Μακεδονία παρε- 
λείφθη εκ τοΰ κειμένου ως άπηγορευμένη υπό τής τουρκικής λογοκρισίας.» 
Τό βιβλίον κατά τήν πληροφορίαν τοΰ κ. Β. Χατζηκυριακοΰ ετυπώθη κρυ
φίως εν Θεσσαλονίκη εις τό τυπογραφεΐον Σαλβ. Μουρατόρη, φέρεται ό
μως ώς τυπωθέν εν Άθήναις υπό τών τυπογραφικών καταστημάτων Ά- 
νέστη Κωνσταντινίδη προς αποφυγήν τής τουρκικής λογοκρισίας. Παρά ταΰ- 
τα τό βιβλίον κατεσχέθη, ό δέ συγγραφευς βραδύτερον άπηλάθη.

'Ο συγγραφευς, όρμώμενος εκ Θεσσαλονίκης καί περιοδεΰσας τήν 
Μακεδονίαν προς όλας τάς κατευθύνσεις μέχρι Μοναστηριού καί Στρωμνί- 
τσης, Μελενίκου, ’Άνω Τζουμαγιάς καί Νευροκόπου καί γνωρίσας, ως ό ί
διος λέγει εις τον βραχύν πρόλογόν του, «έξ αυτοψίας πολλάς πόλεις καί 
κώμας αυτής, τούς κατοίκους καί τάς Ελληνικός κοινότητας καί έκτιμήσας 
τήν έν αΰταΐς Ελληνικήν τής ’Ορθοδοξίας ζωήν», συνήγαγε τήν αλήθειαν, 
«ότι επί χιλιετηρίδας όλας, μεθ’ όλας τάς κατά τό μέγιστον τοΰτο χρονικόν 
διάστημα έπιδρομάς, τάς συγκαταμίξεις καί νοθεύσεις, ό Ελληνικός αυτών 
χαρακτήρ διετηρήθη εακ σήμερον ακραιφνής καί διαλάμπων. Έκ τής α
λήθειας δέ ταύτης προκύπτει τό συμπέρασμα, ότι τό Ελληνικόν Γένος κέ- 
κτηται άξιοθαύμαστον ζωτικότητα, τήν όποιαν αδυνατεί να επίδειξη άλλο 
έθνος. Απλήν καί ώχραν τής αλήθειας ταύτης παράστασιν επιδιώκει, ως 
λέγει, τό άνά χεΐρας βιβλίον, άποτελοΰν ελαχίστην εις αυτήν συμβολήν.» 
'Η επιθυμία του, ώς λέγει, είναι να όδηγήση τούς άναγνώστας εις τήν 
μετ’ αύτοΰ έπίσκεψιν τής χώρας καί να καταστήση αυτούς κοινωνούς τών 
σκέψεών του, διά να συνομολογήσωσι μετ' αύτοΰ τήν ανωτέρω αλήθειαν, 
έχει δέ τήν πεποίθησιν ότι προσφέρει «χρήσιμον ανάγνωσμα εις τούς επι- 
θυμοΰντας να γνωρίσωσιν έστω καί άτελώς έν περισπούδαστον τμήμα τής 
Ελληνικής Χερσονήσου.» Τον σκοπόν τούτον επιτυγχάνει πλήρως ό συγ- 
γραφεύς όχι μόνον διά τούς συγχρόνους του, άλλα καί διά τούς σημερινούς 
άναγνώστας. Διά τον λόγον δέ άκριβώς τούτον καί τό "Ιδρυμα άπεφάσισε 
να προβή εις τήν άνατύπωσιν τοΰ εθνικού βιβλίου.

Πράγματι ό άναγινώσκων τό βιβλίον είσάγεται βαθμηδόν καί άβιάστως 
εις τήν ζοφερόν άτμόσφαιραν τών χρόνων εκείνων, τήν οποίαν εΐχον δη
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μιουργήσει τα κακουργήματα τών Βουλγάρων κομιτατζήδων, άγωνιζομένων 
ούχί κατά τής τυραννίας τών Τούρκων, όπως διεκωδώνιζον διά τοϋ ευρω
παϊκού τΰπου οι επίσημοι Βούλγαροι, άλλα κατά τών δυστυχών Ελλήνων, 
ΐδίφ τής υπαίθρου, καί μάλιστα τών σλαβοφώνων, τών άποκαλουμένων ύπ’ 
αυτών Γραικομάνων, εναντίον τών όποιων κυριολεκτικώς έλύσσων, διότι 
παρέμενον πιστοί εις την ’Ορθοδοξίαν καί τον 'Ελληνισμόν. Εις πολλά ση
μεία τοΰ βιβλίου άναφέρονται δνομαστί πρόκριτοι καί ιερείς καί διδάσκα
λοι, τούς οποίους δίκην προβάτων άπέσφαξαν οί υπέρ τής ελευθερίας ά 
γωνιζόμενοι κομιτατζήδες, πολλαχοΰ δέ σημειώνονται οί κίνδυνοι, τούς ο
ποίους διέτρεχον οί ταξειδεύοντες "Ελληνες, μηδέ τών μητροπολιτών εξαι
ρούμενων, οί όποιοι ήναγκάζοντο να ζητούν ως συνοδούς Τούρκους χωρο
φύλακας. Ό συγγραφεύς έπανειλημμένως εκφράζει τον θαυμασμόν, άλλα 
καί τον ενθουσιασμόν του, διά την πίστιν καί την καρτερίαν τοΰ ελληνό- 
φρονος πληθυσμού, άνεξαρτήτως γλώσσης, εις τα πάτρια παρά τον συνε
χώς επικρεμάμενον κίνδυνον εξοντώσεως. Ιδιαιτέρως εξαιρεί την συντήρη- 
σιν υπό μικρών καί πτωχοτάτων πολλάκις κοινοτήτων σχολείων διά την εκ- 
μάθησιν τών ελληνικών γραμμάτων, άλλα καί τον πατριωτισμόν τών δι
δασκάλων, νέων καί γερόντων, άρρένων καί θηλέων, οΐτινες υπό δυσμενε- 
στάτους συνήθως οικονομικούς ορούς, άλλα καί προφανείς κινδύνους εξε- 
πλήρωνον εύσυνειδήτως τό πολλαπλούν εθνικόν των εργον. Προκειμένου 
περί πτωχοτάτου χωρίου, τής ’Αναστασίας, γράφει (σ. 130) «Καί μικρού 
σχολείου δεν στερείται, εν φ μία διδάσκαλος νήπιά τινα διδάσκει, κ αθή- 
μενα ό κ λ α δ ό ν.» Χαρακτηριστική δέ είναι ή πληροφορία (σ. 135) 
δτι εις την "Ανω Βροντού «οί διδάσκαλοι εξέρχονται τής οικίας των καί 
τού σχολείου εν συνοδείμ σωματοφύλακος.» Έκ τών δυσμενών οικονομι
κών συνθηκών τών διδασκάλων άφορμήν λαμβάνων έξεγείρεται (σ. 131) δι
καίως κατά τής άστοργίας καί άφροντισίας τών επί τούτφ τεταγμένων καί 
άποφαίνεται εύστόχως δα είναι «αΰτοκατάκριτος καί αύτοκτόνος ή κοινωνία 
ή τοΰ διδασκάλου καταφρονούσα καί προς αυτόν διά σκληράς εγκαταλείψε- 
ως άσεβοΰσα. Άραιούσα ούτω τάς τάξεις τών καλών διδασκάλων καί μα- 
ραίνουσα τον προς τό εύγενέστερον καί ίερώτερον τών έργων ζήλον πυκνοί 
καί εκτρέφει τάς εν τφ ίδίφ σώματι κακότητας καί καταδικάζει εαυτήν εις 
στέρησιν πάσης υγιούς μορφώσεως καί άληθούς προόδου.»

‘Ως προς την γλώσσαν καί τάς εθνικός πεποιθήσεις παρατηρεί (σ. 
175) δτι εις τάς πόλεις καί τάς δευτερευούσας πολίχνας «ούδείς δύναται να 
παρουσιάση ήμΐν σλαβογενή πληθυσμόν σημαίνοντα εν τή κοινωνική καί 
εθνολογική τών πόλεων τούτων συγκροτήσει, δσον καί δν θέληση να συγ
κάλυψη την άλήθειαν καί μετατρέψη την πραγματικότητα. Την δ’ άστικήν 
τών πόλεων τούτων δύναμιν άποτελεΐ εις επίφθονον υπεροχήν καί άκατα- 
γώνιστον βαθμόν πολιτισμού καί προοδευτικής δράσεως τό ελληνικόν στοι-
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χεΐον,» Λαμβάνων δ’ αφορμήν εκ των εν τή περιοχή Ζίχνης τουρκόφωνων 
μέν, άλλ’ ελληνικότατων φρονημάτων κοινοτήτων παρατηρεί (σ. 130) δρ· 
θότατα δτι «ή γλώσσα ήκιστα δύναται να χρησιμεΰση ως διακριτικόν τής 
εθνικότητος γνώρισμα καί μάλιστα εν τή ήμετέρρι χώρα. Οι δε τάναντία δο- 
γματίζοντες ξένοι εθνολόγοι ή παχυλήν των τής καθ’ ημάς χώρας συνθη
κών άγνοιαν δφλισκάνουσιν ή εν γνώσει κα'ι εξ υστεροβουλίας τήν αλήθει
αν παραμορφοϋσιν». "Ο,τι προς τήν διάκρισιν τών εθνοτήτων αποτελεί κύ
ριον κριτήριον είναι το εθνικόν αίσθημα, ή πεποίθησις δηλ. τών ανθρώ
πων μιας κοινωνίας δτι ανήκουν εις τοΰτο καί δχι εις άλλο έθνος, καί τα 
αισθήματα ταϋτα ό συγγραφεύς παρακολουθεί καί σημειώνει μετά πολλής 
προσοχής, παρέχων οΰτω ασφαλή και ακριβή τεκμήρια περί τής εθνολογι
κής καταστάσεως τής χώρας.

Καί αυτά μέν, τά σχολεία δηλ. καί αί κοινότητες, τα εθνικά αυτών 
φρονήματα καί αί κακούργοι προσπάθειαι τών κομιτατζήδων προς μεταβο
λήν αυτών άποτελοΰσι τον κύριον πυρήνα τοΰ έργου. Παρ’ αυτά δμως τό 
βιβλίον είναι άξιανάγνωστον, διότι παρέχει πλήρη εικόνα τής χώρας κατά 
τούς χρόνους, καθ’ οΰς συνεγράφη. 'Ρωμαντικός, φαίνεται, εξ ιδιοσυγκρα
σίας ό συγγραφεΰς, αισθάνεται πραγματικήν καί ζωηρόν συγκίνησιν, φθά- 
νουσαν πολλάκις μέχρις ενθουσιασμού, ευρισκόμενος ενώπιον τών καλλονών 
τής μακεδονικής φύσεως, αλλά καί τών λειψάνων τής άρχαιότητος, τά ο
ποία αναπτερώνουν τήν φαντασίαν του προς τό ένδοξον ιστορικόν παρελ
θόν τής χώρας τοΰ ’Αλεξάνδρου. ’Ακολουθών κυρίως τον Δήμιτσαν παρέ
χει πάντοτε γεωγραφικός καί ιστορικός πληροφορίας διά τούς τόπους, τούς 
οποίους επισκέπτεται, σημειώνει δε δσας ευρίσκει επιγραφάς, αρχαίας ή 
καί νεωτέρας, δσαι δυνανται να έχουν σχέσιν προς τήν άρχαίαν ή τήν πρόσ
φατόν αυτών ιστορίαν. Είναι αληθές δτι πολλάκις ούτε αί ετυμολογίαι, τάς 
οποίας παραθέτει, ούτε καί τά άλλα στοιχεία είναι ασφαλή, δεικνύουν δμως 
τό πολύπλευρον ενδιαφέρον τοΰ συγγραφέως. Τέλος καί αί περιγραφαί τών 
ταξειδίων του, γενομένων κατά τό πλεΐστον δι’ ίππων ή αμαξών δίτροχων 
ή τετράτροχων, δι’ οδών άστρώτων, ευρισκομένων εις πρωτόγονον κατά- 
στασιν, συμπληροΰσι τήν εικόνα τής καταστάσεως, εις τήν οποίαν εύρίσκε- 
το ή Μακεδονία κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας.

Ή γλώσσα τοΰ συγγραφέως, μολονότι καθαρεύουσα, καί δή πολλάκις 
άρχαΐζουσα, δεν στερείται χάριτος καί ευτραπελίας, ούχί δε σπανίως, οσά
κις τά εκτιθέμενα συγκινοΰσιν ιδιαιτέρως αυτόν, ό λόγος ύψοΰται είς ρητο
ρικόν καί ποιητικόν.

Είς συμπλήρωσιν τών εκτιθεμένων είς τό έργον ό επιμεληθείς τής εκ- 
δόσεως προσέθεσεν εν παραρτήματι καί άξιόλογά τινα άρθρα τοΰ συγγραφέ
ως, δημοσιευθέντα είς τό Μακεδονικόν 'Ημερολόγιον, είς τά οποία παρέχον
ται πολύτιμοι πληροφορίαι διά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα, τούς Νεοτούρκους,



Βιβλιοχρισίαι (Μιλτ. I. Παπαϊωάννου, Ό Θεόδωρος Ζιάκας...) 571

την ζωτικότητα καί υπεροχήν τοΰ 'Ελληνικού στοιχείου εν Μακεδονία καί το 
αδοξον τέλος τών Νεοτούρκων. Επίσης προσετέθησαν καί δέκα πέντε έν- 
διαφέρουσαι φωτογραφίαι εκ τών αποκειμένων εις το αρχείον τοΰ Ιδρύμα
τος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, εις τάς οποίας απεικονίζονται τα 
μεγαλοπρεπή σχολεία τοΰ Μοναστηριού, τοΰ Μελενίκου, τής Γευγελής, τής 
Στρωμνίτσης καί τής "Ανω Τζουμαγιας, μαρτυροΰντα τα ζωηρά ελληνικά 
αισθήματα τών άκριτικών τούτων πόλεων, αί όποϊαι δυστυχοις δεν ηΰτύχη- 
σαν να περιληφθώσιν εντός τών ορίων τής έλευθέρας Ελλάδος.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μιλτιάδου I. Παπαϊωάννου, Ό Θεόδωρος Ζιάκας καί 
ή ’Επανάσταση τοΰ 1854. Θεσσαλονίκη 1961. [’Ανατύπωση από τα «Χρονι
κά» τοΰ Πειραματικού Σχολείου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τεΰχ. 
ΝΖ']. 8ον, σ. 83.

Ό συγγραφεύς εις την προκειμένην μελέτην συγκεντρώνει μετά πολ
λής επιμελείας δλας τάς σχετικός προς την Έπανάστασιν τοΰ 1854 εις την 
περιοχήν τών Γρεβεγών γνωστάς πληροφορίας, τής οποίας αρχηγός ύπήρξεν 
δ εκ τής περιοχής ταύτης καταγόμενος Θεόδωρος Ζιάκας, εξ αφορμής δέ 
ταύτης εξετάζει καί τα περί τής άρματολικής οικογένειας τών Ζιακαίων γρα- 
φέντα, τα οποία εις πολλάς λεπτομέρειας διορθώνει.

Τάς γνωστάς καί δημοσιευμένος πληροφορίας συμπληρώνει διά νέων, 
τάς οποίας αντλεί έκ τής προφορικής παραδόσεως τών κατοίκων τής περιο
χής, εκ τής οποίας κατάγεται καί ό ίδιος, έτι δε καί έξ ενθυμήσεων, γε- 
γραμμένων εις τα περιθώρια εκκλησιαστικών βιβλίων, καί αναφορών μελών 
τής οικογένειας προς τήν «’Επί τών θυσιών καί αγώνων επιτροπήν», άπο- 
κειμένων εις τό ’Αρχείον τών αγωνιστών τοΰ 1821 τής ’Εθνικής Βιβλιο
θήκης. Έκ τούτων προκύπτει δτι ή άρματολική οικογένεια τών Ζιακαίων, 
έμφανιζομένη τό πρώτον κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1770, δεν έπαυσεν έ'κ- 
τοτε άγωνιζομένη καί εναντίον τών ληστοσυμμοριών τών Τουρκαλβανών καί 
κατά τών Τούρκων εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 καί είς άλλας διαφό
ρους εθνικός περιστάσεις, τελευταΐον δέ καί εις τήν Έπανάστασιν τοΰ 1854, 
ήτις, ως γνωστόν, εξερράγη έξ αφορμής τοΰ Κριμαϊκού πολέμου, τοΰ όποιου 
οί υπόδουλοι ε’ισέτι "Ελληνες ήθέλησαν να επωφεληθώσι, διά να άποτινά- 
ξωσι τον ζυγόν τών Τούρκων.

Τα εκτιθέμενα υπό τοΰ συγγραφέως καθιστώσι σαφή πολλά σημεία 
τών γενομένων κατά τήν Έπανάστασιν ταύτην εις τό δυτικώτερον σημεΐον 
τής Μακεδονίας καθ’ δν χρόνον εις τό άνατολικώτερον, δηλ. τήν Χαλκιδι- 
κήν, ό Τσάμης Καρατάσος ήγωνίζετο καί αυτός τον αγώνα τής ελευθερίας. 
Πλήν δμως τών ιστορικών λεπτομερειών αί επαναστάσεις αύται έχουν καί γε- 
νικωτέραν σημασίαν, διότι άποδεικνύουν περιτράνως τα ελληνικά εθνικά
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