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καί την έκδοσιν αυτών, τήν οποίαν εμπιστεύεται εις τον φίλον του «διδά
κτορα τής ιατρικής εν τφ Πανεπιστημίφ» ’Αναστάσιον Γούδαν. Συγκρίνων 
τό έργον του μέ τα έκδοθέντα εως τότε περί τοΰ άγώνος λέγει «θά είναι 
τό θετικότερον περί δσων διαπραγματεύομαι αντικειμένων καί τό πολυτι- 
μότερον τής περιουσίας καί προς όφελος τής ιστορίας.»

’Αξιοσημείωτος είναι ή μέριμνα αυτού όπως δοθή άνά έν άντίτυπον 
τού συγγράμματος αυτού καί εις σχολεία εκτός τών ορίων τής Ελλάδος, 
πράγμα τό οποίον δεικνύει τήν ύπαρξιν καί τήν ακμήν αυτών κατά τό 1871, 
οπότε έγράφη ή διαθήκη. Τά σχολεία ταύτα κατά τήν σειράν τής διαθήκης 
είναι: τό τού Καίρου, τής Σμύρνης, τής Θεσσαλονίκης, τών Σερρών, τού 
Πισοδερίου, τοΰ Μπλάτζη, τής Σιατίστης, τής Κοζάνης, τής Ζερίτσανης 
(Τσαρίτσανης), τών Κουτζιανών τοΰ Άσπροποτάμου, τοΰ Μεσολογγίου καί 
τής Πέλλης τών Μακεδόνων. Έκ τών συνοδευόντων τά δνόματα σποραδι
κών χαρακτηρισμών προκύπτουσι καί αναμφισβήτητα βιογραφικά διά τον 
συγγραφέα στοιχεία. Ούτω τό Πισοδέρι χαρακτηρίζεται ως προπατορική 
αυτού πατρίς, τό Μπλάτζη ως πατρίς τής μητρός του, ή Κοζάνη ως πατρίς 
τής γεννήσεώς του, ή Τσαρίτσανη ως τόπος τών σπουδών του, τά Κούτζιανα 
ως πατρίς τού Ν. Στουρνάρα, τό Μεσολόγγι ως τόπος τής πολιορκίας καί 
τής εξόδου του.

Εις τον εκδότην καί τήν Πάγκειον ’Επιτροπήν οφείλονται χάριτες, 
διότι παρέδωσαν εις τήν δημοσιότητα τήν άξιόλογον καί πολλαχώς χρήσιμον 
ταύτην διαθήκην τού διαπρεπούς Μακεδόνος άγωνιστοΰ.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Πολύχρονη Κ. Ένεπεκίδη, Συμβολαί εις τήν μυστικήν 
πνευματικήν καί πολιτικήν κίνησιν τών Ελλήνων τής Βιέννης προ τής Έπα- 
ναστάσεως. Akademie - Verlag. Berlin I960, δον, σ. 166 μετά 9 φω
τογραφιών εντύπων καί εγγράφων.

*0 συγγραφέας είναι γνωστός έκ τών πολυετών αυτού ερευνών εις τά 
κρατικά αρχεία τής Βιέννης, έκ τών οποίων πολλά καί ενδιαφέροντα μέ
χρι τούδε έδημοσίευσε, άφορώντα είς τούς περί τήν Έπανάστασιν χρό
νους. Εις τό παρόν βιβλίον δημοσιεύει τό προϊόν τής έρεύνης αυτού εις τό 
άρχεΐον τής αστυνομίας, εις τό όποιον εύρίσκονται αποτεθειμένα καί όσα έσώ- 
θησαν εκ τών αρχείων τής λογοκρισίας κατά τον εμπρησμόν τοΰ 'Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης (1927) καί έκ τών αρχείων τής πόλεως Graz. ’Επίσης 
δημοσιεύει καί ολίγα τινά έκ τοΰ αρχείου τής βιβλιοθήκης τοΰ Γαλλικού 
’Ινστιτούτου τής Γαλλίας (Bibliothèque de Γ Institut de France).

Τα έγγραφα κυρίως είναι αστυνομικοί άναφοραί τών εντεταλμένων 
προς επιτήρησιν τών κινήσεων τών Ελλήνων τής Βιέννης αστυνομικών 
καί λογοκριτών τών ελληνικών βιβλίων καί εφημερίδων. 'Ο εκδότης παρα-
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τηρεί δτι αί πληροφορίαι τών αστυνομικών συνεκεντρώνοντο εσπευσμένως 
καί προχείρως, «διά νά ικανοποιήσουν μίαν καχυποψίαν άπληστον καί συγ
χρόνως πρόθυμον νά ικανοποιηθώ μέ τάς ειδήσεις τής πρώτης έκθέσεως. 
Πλοόσιαι είς τάς θετικός ειδήσεις είναι αΐ εκθέσεις περί τετελεσμένων γεγο
νότων, αί κατασχεθεΐσαι ή άντιγραφεΐσαι υπό τής ειδικής υπηρεσίας τής 
λογοκρισίας επιστολαί, τα πρακτικά τών ανακρίσεων, αί άναφοραί περί διε- 
νεργηθεισών ερευνών, τα πολιτικά προγράμματα, τέλος αί χαρακτηριστικοί 
εκθέσεις τών λογοκριτών περί ελληνικών έργων καί εφημερίδων«.

Τα δημοσιευόμενα έγγραφα άφορώσιν είς ωρισμένας διακεκριμένος 
προσωπικότητας τών προεπαναστατικών χρόνων, διαμενούσας εν Βιέννη, 
τον γνωστόν λόγιον αρχιμανδρίτην καί εκδότην «Έρμου του λογίου», "Αν
θιμον Γαζήν, τον λόγιον ιατρόν, εκδότην τής έφημερίδος «Ελληνικού τη
λεγράφου», Δημήτριον Άλεξανδρίδην, τον εκ Κοζάνης Ιατρόν καί ποιη
τήν Μιχαήλ Περδικάρην, γνωστόν διά την δυσμενή κατά τού 'Ρήγα διά- 
θεσιν, καί τέλος είς την «Έν Άθήναις Φιλόμουσον Εταιρείαν».

Τα έγγραφα, δπως παρατηρεί καί δ εκδότης, είναι προϊόν τής καχυ
ποψίας καί πολυπραγμοσΰνης τής αυστριακής αστυνομίας, ή οποία παρα
κολουθεί άγρύπνως τάς κινήσεις τών Ελλήνων τής Βιέννης, προσπαθούσα 
νά έξιχνιάση τα φρονήματα αυτών καί τάς συμπάθειας των προς τήν 'Ρω
σίαν ή τήν Γαλλίαν, δέν προσθέτουν δε τίποτε τό ουσιώδες εις τα μέχρι 
τούδε γνωστά περί τής ζωής καί τής δράσεως τών άνδρών, εις τους οποί
ους άναφέρονται. Έκ τών άναφερομένων είς τον Γαζήν άξιον προσοχής 
είναι τό ύπ’ άρ. 17, είς τό όποιον καταλέγονται οι Έλληνες όμοϊδεάται 
καί συνεργάται αυτού όχι μόνον οί εν Βιέννη, αλλά καί οί εν Παρισίοις, Βου- 
κουρεστίφ, Τασίφ καί Κωνσταντινουπόλει.

Τα εις τον ιατρόν Δ. Άλεξανδρίδην άναφερόμενα έγγραφα αφορούν 
κυρίως είς τήν έκδοσιν τής έφημερίδος «Ελληνικού τηλεγράφου», είναι δε 
αξιόλογα, διότι δεικνύουν τα πολλαπλά μέτρα, τα όποια έλάμβανεν ή αστυ
νομία είς τοιαΰτας περιστάσεις, φθάνουσα καί μέχρι κατ’ οίκον έρεύνης διά 
τήν άνακάλυψιν εγγράφων καί τυπογραφικών μηχανημάτων.

Τα περί τού Κοζανίτου ιατρού καί ποιητού Μιχ. Περδικάρη έγγρα
φα παρέχουν αρκετός πληροφορίας περί τού ήθους τού άνδρός, τής εργασί
ας αυτού ως ιατρού εις τήν Αχρίδα, ως καί τών έργων αυτού, «Έρμήλου» 
καί λοιπών. Αί πληροφορίαι αΰται είναι πολύ χρήσιμοι καί συμπληρώνουν 
τα εν τφ παρόντι τόμφ (σ. 413 - 437) περί τού Κοζανίτου ιατρού εξ άλ
λων πηγών, αγνώστων εις τον συγγραφέα, δημοσιευόμενα.

Τα περί τής Φιλομούσου Εταιρείας έγγραφα δεικνύουν μέν τό ζωη
ρόν ενδιαφέρον τής αυστριακής αστυνομίας διά τήν κίνησιν ταύτης καί τα 
άποτελούντα αυτήν πρόσωπα, δέν προσθέτουν δμως τίποτε τό ουσιώδες είς 
τα γνωστά. Είς τήν περί αυτής βιβλιογραφίαν πρέπει νά προστεθώσι δύο

37



578 Βιβλιοκρισίαι (II. Παπασχαμάχη, Ό οπλαρχηγός καπεχάν Λάκης Πύρζας)

ακόμη έργασίαι, ή τοΰ Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη «Νέα Στοιχεία περί τής εν 
Άθήναις Εταιρείας τών Φιλομούσων» εν Αθήνας τόμ. ΞΑ' (1957) σ. 
253 - 280 καί ή τοΰ Άπ. Βακαλοποΰλου «Die Tätigkeit der Vereine 
«Philomousos Hetaireia» und «Hetaireia ton Philikon» έν Südost- 
Forschungen, τ. XVI (1957), σ. 53-69.

Π άνου Παπασταμάτη, Ό οπλαρχηγός καπετάν Λάκης Πύρ· 
ζας. Φλώρινα, 1960. [’Αριστοτέλης, ετ. Δ', τεΰχ. 20ον]. 8ον, σ. 80.

Ό οπλαρχηγός Λάκης Πΰρζας, γέννημα και θρέμμα τής Φλωρίνης, 
εξ εύπορου οικογένειας καταγόμενος, ύπήρξεν εκ τών πρωτοπόρων Μακε
δονομάχων, συναγωνιστής καί φίλτατος τοΰ Παύλου Μελά, τον οποίον καί 
διεδέχθη εις την αρχηγίαν τοΰ σώματος.

’Ήδη έφηβος, ήρχισε να αισθάνεται ζωηρόν και ενεργόν πατριωτικόν 
ενδιαφέρον καί να παρακολουθή τάς κακούργους κινήσεις τών Βουλγάραιν 
εις την Φλώριναν καί την περιοχήν της καί να επικοινωνή προς τό Ελλη
νικόν Προξενείου τοΰ Μοναστηριού, τό όποιον διηυθύνετο τότε δυστυχώς 
υπό προξένων άνικάναιν καί αδιαφορών προς τα περί αυτούς συμβαίνοντα, 
όπως ό Μπέτζος, ό Πεζάς καί ό Κυπραίος. Βραδύτερου μετέβη καί εις τάς 
’Αθήνας, διά να ένεργήση κατά δύναμιν διά την κίνησιν ενόπλου κατά τών 
Βουλγάρων άγώνος. Εκεί έγνωρίσθη με τον Παΰλον Μελάν, τον όποιον 
καί ήκολούθησε κατόπιν εις όλα τα ταξείδια καί τάς πολεμικάς του επιχει
ρήσεις.

Ό Πύρζας είχε την έμπνευσιν να κρατήση ημερολόγιου δι’ όλα τα 
συμβάντα, είς όσα έλαβε μέρος, τό όποιον αποτελεί πηγήν άφθονου εϊς λε
πτομέρειας διά τον Μακεδονικόν έν γένει ’Αγώνα. ’Επί τη βάσει κυρίως 
τοΰ ημερολογίου τούτου άνέλαβεν ό συγγραφεύς τοΰ παρόντος φυλλαδίου να 
έξιστορήση τήν εθνικήν δράσιν τοΰ επιφανούς τούτου Μακεδονομάχου, συμ- 
πληρώνων τάς πληροφορίας του καί εξ άλλων πηγών.

Τό φυλλάδιον είναι αξιανάγνωστου, διότι παρέχει πλήθος λεπτομερεια
κών πληροφοριών διά τάς ενεργείας τής βουλγαρικής προπαγάνδας είς τήν 
περιφέρειαν Φλωρίνης, τούς "Ελληνας Μακεδόνας αγωνιστάς εις αύτήν καί 
τούς αγώνας των, τήν δράσιν τοΰ ‘Ελληνικού Προξενείου Μοναστηριού καί 
τών περί αύτό ‘Ελλήνων πατριωτών κτλ. Δυστυχώς ή έκτύπωσις τοΰ φυλλα
δίου δεν έγινε μετά τής δεούσης προσοχής εκ μέρους τοΰ τυπογραφείου. Πλήν 
τών παροραμάτων, τα όποια είναι πολύ περισσότερα τών σημειουμένων υ
πό τοΰ συγγραφέως, πολλάκις ένεκα τής παραλείψεως τών εισαγωγικών 
αποβαίνει δύσκολον να διακριθή ποια ανήκουν είς τον συγγραφέα τοΰ έρ
γου καί ποια είς τό ήμερολόγιον τοΰ Πύρζα. Διά τον λόγον τούτον νομίζω 
ότι καλόν θά ήτο να γίνη καί μία χωριστή προσεκτική έκδοσις τοΰ ήμερο-
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