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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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αισθήματα των Μακεδόνων, οϊτινες έλαβον μέρος εις όλους τούς υπέρ τής 
παλιγγενεσίας αγώνας τών Πανελλήνιον, καθ’ δν χρόνον οί Βούλγαροι, έ· 
κυπτον άδιαμαρτυρήτως τον αυχένα εις την τυραννίαν τών Τούρκων.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γ. ’Αλεξάνδρου Ααυριώτου, ’Άθως. ’Αγώνες καί θυσίαι. 
1850 ■ 1855. ’Έγγραφα Μακεδονικής Έπαναστάσεως. Άθήναι 1962. δον, 
σ. 213 μετά 13 εικόνων.

Είναι πολύ γνωστόν δτι τα αρχεία τών ιερών μονών τού 'Αγίου ’Ό
ρους άποτελοΰσι θησαυρόν πληροφοριών όχι μόνον διά την ιστορίαν τών 
μονών, άλλα καί διά την δλην Ελληνικήν ιστορίαν από τών χρόνων τοΰ 
Βυζαντίου μέχρι τών καθ’ ημάς. ’Ιδιαιτέρως πλούσια εις ειδήσεις είναι διά 
τάς επαναστάσεις, πρώτον τοΰ 1821 καί κατόπιν τοΰ 1854 εις την Χαλκι- 
δικήν, εις τάς οποίας ελαβον ενεργόν μέρος καί αί ίεραί μοναί, άδιάφορον 
αν εκ τοΰ εμφανοΰς ή άποκρύφως.

Δυστυχώς δ θησαυρός αυτός έμεινεν επί αρκετόν χρόνον ανεκμετάλ
λευτος υπό τών άσχολουμένων περί την νεωτέραν ιστορίαν, μόλις δε κατά 
τα τελευταία έτη ήρχισεν ή άναδίφησις αύτοΰ όχι μόνον υπό τών εξ επαγ
γέλματος ιστορικών, άλλα καί υπό λογίων καί φιλιστόρων μοναχών, ενδια
φερομένων κυρίως διά την ιστορίαν τών ιδίων μονών καί τοΰ ’Όρους έν 
γένει. Εις την κατηγορίαν τούτων άνήκει καί δ ουγγραφεύς τοΰ παρόντος 
έργου Γέρων ’Αλέξανδρος, γνωστός καί εξ άλλων αύτοΰ δημοσιευμάτων.

Ό συγγραφεύς έχει γνώσιν τών δημοσιευθεισών περί τής επαναστά- 
σεως τοΰ 1854 εργασιών, παρατηρεί όμως έν τφ προλόγφ του δτι τα περί 
αυτής γραφέντα «στηρίζονται κυρίως εις προφορικός άφηγήσεις καί παρα
δόσεις καί εις εκθέσεις ξένων κρατών», άγνοηθέντων τών υπαρχόντων εις 
τα άρχεϊα τών μονών σχετικών εγγράφων. Τό κενόν τοΰτο άνέλαβε να συμ
πλήρωσή δ ίδιος διά τής δημοσιεύσεως τών εγγράφων, άνερχομένων είς 105.

Τών εγγράφων προτάσσεται μακρά καί ενδιαφέρουσα εισαγωγή, διη- 
ρημένη είς δύο μέρη. Τό πρώτον, τιτλοφορούμενον «Φύλακες γρηγορείτε», 
περιλαμβάνει άρκετά επί μέρους κεφάλαια, διδακτικώτατα διά την εσωτερι
κήν κυρίως ιστορίαν τοΰ "Ορους, οίον αύτοδιοίκησις τοΰ "Αθω, Τουρκο
κρατία, διοικητής Αγίου ’Όρους, έφοροεπίτροποι, πληθυσμός Αγίου ’Ό
ρους, άλλογενεΐς, οικονομική κατάστασις, αί ένοπλοι δυνάμεις τοΰ τόπου, 
Οικουμενικόν Πατριαρχειον, πνευματική τοΰ τόπου άνάπτυξις. Τό δεύτε
ρον υπό τόν τίτλον «Έπί τών επάλξεων» άποτελεΐ έκθεσιν τών γεγονό
των τής Έπαναστάσεως, ως εξάγεται εκ τών εγγράφων. Ή έκθεσις συμ
πληρώνει είς πολλάς λεπτομέρειας, ιδίως άπό άγιορειτικής άπόψεως, τα ήδη 
γνωστά. Ούτω δίδει σαφή εικόνα τής στάσεως τών Αγιορειτών άπέναντι 
τοΰ Καρατάσου, οί δποΐοι εκ τοΰ εμφανοΰς μέν ήρνήθησαν να συνταχθώσι
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