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Βιβλιοκρισίαι ('Ιωάννου Γ. Ξανθ·οΟ, 'Ιστορία της Γευγελής) 457 

αναγνώστης άποκτ$ αρκετά σαφή ΐδέαν της μακραίωνος Ιστορίας της πό

λεως από της αρχαιότητος μέχρι της απελευθερώσεως αυτής από του τουρ

κικού ζυγού. Αυτό Ιπεδίωξεν ó συγγραφεύς και νομίζω το επέτυχε. 

Το βιβλίον δμως δεν στερείται ενδιαφέροντος και δια τους περί τήν 

ίστορίαν της πόλεως ασχολούμενους ιστορικούς. Ό συγγραφεύς προέβη και 

είς αρχειακάς Ιρεύνας εν Γερμανία, των οποίων προϊόν είναι τα περί του 

εμπορίου υφασμάτων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Γερμανίας περί το 1800, τα 

περί των προξένων του 'Αμβούργου εν τη πόλει ταΰτη, τα περί των πρώ

των ταξειδίων των πλοίων της Γερμανικής 'Ανατολικής Γραμμής, καθώς 

και τα περί τής σφαγής των προξένων êv Ιτει 1876 κατ3 άγνωστον τέως 

περιγραφήν, άποκειμένην εν τοις Κράτικοΐς άρχείοις τού 'Αμβούργου. Τα 

κεφάλαια ταύτα ανοίγουν νέας δδούς δια τήν ίστορικήν ερευναν τού Ιμπο-

ρίου τής πόλεως προς τήν Γερμανίαν. 

'Ατυχής είναι ή συσχέτισις του ονόματος των Καβείρων προς ανΰπαρ· 

κτον δνομα σημερινής οδού τής Θεσσαλονίκης ('Οδός Καραβουνίων. 'Ασφα

λώς πρόκειται περί τής όδοΰ Καμβουνίων), καθώς και τής λατρείας αυτών 

προς τα σημερινά 'Αναστενάρια, τα όποια είναι και επείσακτα εν Μακεδο-

νίη και άσχετα τελείως προς τα αρχαία Καβείρια. Εϊς τους δημοσιευόμενους 

χάρτας το όνομα τής αρχαίας μακεδόνικης πόλεως Smydra πρέπει να διορ

θωτή εις το ορθόν Skydra. 

Κα! εις το έργον τούτο παρατηρείται εν τψ προλόγφ ή απονομή των 

τίτλων τού καθηγητού και τού διδάκτορος είς αξιόλογα μεν πρόσωπα, αλλά 

μή έχοντα τάς ιδιότητας ταύτας. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

' Ι ω ά ν ν ο υ Γ. Ξ α ν θ ο ύ , 'Ιστορία τής Γευγελής και εθνική 

δράσις των κατοίκων αυτής καί των πέριξ χωρίων. Θεσσαλονίκη 1954. 

8ον, σ . 150. 

Ό φιλόπατρις συγγραφεύς, συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος καί παλαιός 

μακεδονομάχος, βλέπων δτι ή πατρίς αυτού Γευγελή ούδαμού εν ταΐς ίστο-

ρίαις αναφέρεται ώς λαβούσα μέρος dç τους από τού 1821 εθνικούς αγώ

νας, απεφάσισε να συγγράψη τήν ίστορίαν αυτής. Το έργον φυσικά δεν ήτο 

καί πολύ εΰκολον προκειμένου περί των παλαιοτέρων αιώνων, διότι ή ιστο

ρική ύλη δια τάς μικρός πόλεις είναι πενιχρά καί δυσεύρετος, εστερεΐτο δ' 

ó συγγραφεύς καί τής απαιτουμένης επιστημονικής προπαιδείας. Δια τους 

νεωτέρους δμως χρόνους, καθ' ους ó συγγραφεύς εδρασεν εν τη πατρίδι του 

ώς δημοδιδάσκαλος άμα καί μακεδονομάχος, το πράγμα ήτο εύκολώτερον, 

διότι δ ίδιος Ιγνώρισε πράγματα καί πρόσωπα καί γεγονότα. 

Πρώτον μας δίδει αξιόλογους πληροφορίας δια τήν Γευγελήν καί τήν 

περιοχήν της από απόψεως γεωγραφικής, οικονομικής και εθνολογικής κατά 



458 BißXtoHQiaiai (Τηλ. 'Αγγέλου, Μεγάροβον και Τύρνοβον) 

τους τελευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Κατόπιν, εισερχόμενος είς τήν 
ίστορίαν της πόλεως, πραγματεύεται πρώτον δια βραχέων περί της αρχαίας 
Ειδομένης. Τα λεγόμενα δυστυχώς δεν είναι άπηλλαγμένα σφαλμάτων. "Α
ξια προσοχής εΐναι τα ευθύς κατόπιν λεγόμενα περί κτίσεως και αυξήσεως 
αυτής από μικρού χωρίου είς πόλιν, τα περί των κατοίκων αυτής, των προ
κρίτων, των αρχών, τής διοικήσεως, των εκκλησιών, τών Ιερέων, των σχο
λείων, τών διδασκάλων καΐ διδασκαλισσών, τών σχέσεων μεταξύ Χριστια
νών καΐ Τούρκων, τής -ψυχαγωγίας, τών ή&ών και εθίμων. Τα τελευταία 
είναι πολύ συνοπτικά. Πολύ δμως σπουδαιότερα είναι τα επόμενα κεφά
λαια, τα ύποΐα αναφέρονται πλέον εΐς τον Μακεδονικόν Αγώνα. ΑΙ πληρο-
φορίαι, τας οποίας παρέχει δ συγγραφεύς, μαζί με το πλήθος τών όνομα; 
των τών αγωνιστών καΐ τών εθνομαρτύρων, οί όποιοι 2πεσαν υπό το δολο-
φονικόν έγχειρίδιον τών Βουλγάρων κομιτατζήδων, άποτελοΰσι πλουσίαν πη-
γήν δια τήν Ιστορίαν του μεγάλου τούτου Ιθνικοΰ αγώνος έν τή περιοχή ταύτη. 

Άξιοσημείωτον είναι δτι, πρίν ακόμη άρχίση ή δράσις του Ιν 'Αθή
ναις Μακεδόνικου Κομιτάτου, οί εντόπιοι, αίσθανόμενοι τον Ικ τής βουλγα
ρικής προπαγάνδας κίνδυνον, είχον προβή εις τήν δργάνωσιν αμυντικού σω
ματείου υπό το δνομα μεν «Φιλική Εταιρεία», το ψευδώνυμον δε «Φιλό
πτωχος αδελφότης», το όποιον βραδΰτερον πλείστος υπηρεσίας παρέσχεν είς 
τα κατά τών Βουλγάρων αγωνιζόμενα ελληνικά ανταρτικά σώματα, κατα-
πληκτικον δε είναι το πλήθος τών αγωνιστών ου μόνον εντός τής πόλεως, 
άλλα καί εΐς τα μικρότερα ακόμη χωρία τής περιοχής, πράγμα το όποιον 
δεικνύει το ζωηρότατον Ιλληνικον αίσθημα τών. κατοίκων, μολονότι ή γλώσ
σα, τήν δποίαν ώμίλουν, δεν ήτο ή ελληνική. Ό συγγραφεύς δύναται να εί
ναι υπερήφανος, διότι άπέδειξεν ηλίου φαεινότερον δ,τι έπεθύμει να άπο-
δείξη, τήν συμβολήν δηλονότι τής πατρίδος του εις τους απελευθερωτι
κούς αγώνας. 

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Τ η λ ε μ ά χ ο υ Α γ γ έ λ ο υ , Μεγάροβον καί Τύρνοβον τα δύο 
ελληνικά φρούρια τής πόλεως Μοναστηρίου καί φωλεα του Ελληνισμού τής 
Δυτικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1954. 8ο ν, σ. 39. 

*0 συγγραφεύς, καταγόμενος εκ Μεγαρόβου και εγγονός τοΰ Ιθνομάρ-
τυρος Μηνά Βίστα, ζήσας ΙπΙ μακρόν έν 'Αμερική, παρέχει Ιν τω προλόγω 
ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια τάς δύο κωμοπόλεις κατά τους χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας, έκθετων τάς αναμνήσεις του άπό τών παιδικών του χρόνων 
καί παραθέτων κατάλογον ελληνικών οικογενειών και προσώπων, καταγόμε
νων εξ αυτών. Το κύριον μέρος τοΰ έργου άφοροι είς τήν κατά το 1852 γε· 
νομένην, ως λέγει, άπόπειραν επαναστάσεως κατά τών Τούρκων υπό τήν 
άρχηγίαν τοΰ πάππου του. Έκ τών παρεχομένων πληροφοριών προκύπτει 
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