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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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λογίου τού άγωνιστού. Ό συγγραφεύς εν τφ επιλόγφ του λέγει πολύ ορθώς' 
«Μασάν έχουμε γραπτά τα κατορθώματα ενός ήρωα μένει όήρωας 6 ίδιος, 
κι’ υστέρα από χρόνια ό ιστορία του είναι ή ίδια άπαράλλαχτη, δπως αυτός 
την έφκιαξε».

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

’Ιφιγένειας Διδασκάλου, Καστοριανά. Θεσσαλονίκη 1959. 
8ον, σ. 120.

'Η συγγραφεύς είναι πολύ γνωστή είς τό κοινόν τής Θεσσαλονίκης 
ως μουσικός καί ποιήτρια. Τό παρόν βιβλίον αποτελεί συναγωγήν συντό
μων ηθογραφημάτων, άναφερομένων εις τήν Καστοριάν, τα όποια είναι 
προϊόν θερμής αγάπης προς τήν πατρίδα καί ζωηρών αναμνήσεων έκ των 
παιδικών χρόνων τής συγγραφέως.

Τα ηθογραφήματα ταΰτα ασφαλώς έχουν τήν λογοτεχνικήν των αξίαν, 
νομίζω όμως δτι πολύ περισσοτέρα είναι ή γλωσσική καί λαογραφική σημασία 
των καί δι’ αυτήν ακριβώς γίνεται σύντομος λόγος περί αυτών ενταύθα.

Ώς προς τήν γλώσσαν ή συγγραφεύς, ιδίως εις τούς διαλόγους, κά- 
μνει κατά τό πλεΐστον χρήσιν τού εγχωρίου ιδιώματος, τό όποιον προφα
νώς ανήκει είς τα βόρεια ιδιώματα, παρουσιάζει δμως καί αρκετός αξίας 
προσοχής ιδιορρυθμίας. Δυστυχώς ούτε οί φθόγγοι τού βορείου ιδιώματος 
ούτε αί επί μέρους ίδιορρυθμίαι δηλούνται πάντοτε ακριβώς, πράγμα τό ό
ποιον δημιουργεί σΰγχυσιν διά τον γλωσσολογούντα αναγνώστην. Πάντως 
δύναται οΰτος να σχηματίση συνολικήν εικόνα τού Ιδιώματος. Ή συγγρα
φεύς, διά να διευκολύνη τήν κατανόησιν αυτού, προσέθεσεν εν τέλει πίνα
κα ιδιωματικών λέξεων μεθ’ ερμηνείας αυτών, ό όποιος δμως δεν είναι α
πολύτως επαρκής.

Τα λαογραφικά εύρίσκονται διάχυτα εις δλα σχεδόν τα ηθογραφή
ματα. Συστηματικοί βεβαίως περιγραφαί δεν γίνονται, αλλ* εν τή ροή τής 
διηγήσεως εκτίθενται πολυάριθμα λαογραφικά στοιχεία. Ούτως απεικονί
ζεται τό ήθος τών γυναικών, ή θέσις αυτών εν τή οίκογενείςι καί τα κατ’ 
οίκον έργα των.

Έν συνεχεία παρέχονται πληροφορίαι περί τών τελουμένων κατά δια
φόρους περιστάσεις εθίμων, οΐον τούς αρραβώνας, τούς γάμους, τον θάνα
τον καί τάς αποδημίας, τα Χριστούγεννα, τό Νέον έτος, τάς Άπόκρεω καί 
τό Πάσχα. Παρέχονται επίσης πληροφορίαι περί τών έργων τών άνδρών, 
καί ιδίςτ τών γουνοποιών, οί όποιοι αποτελούν καί τούς περισσοτέρους καί 
είδικωτέρους έπαγγελματίας τής Καστοριάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον τό βι- 
βλίον αποβαίνει άβίαστος καί ευανάγνωστος άναπαράστασις δχι μόνον τού 
όλου βίου τοΰ λαού, άλλα καί τής ψυχολογίας τών φορέων αυτού.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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