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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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δτι πολλοί Μεγαροβΐτοι, άνησυχοΰντες Ix της άρξαμένης υπό Ρώσων μονα

χών σλαβοβουλγαρικής προπαγάνδας άνά τα χωρία της επαρχίας Μοναστη

ρίου, συνέπηξαν έπαναστατικήν δργάνωσιν, ήτις δμως, προδοθεΐσα υπό του 

μητροπολίτου Πελαγονίας Βενεδίκτου, δεν ήδυνήθη να δράση, συλληφθέν

τος του αρχηγού της και μεταχθέντος είς Κωνσταντινοΰπολιν, δπου καΐ άπέ-

θανεν εϊς τάς φύλακας. Έ ν τέλει δημοσιεύεται και δμμετρος Ιξιστόρησις 

τών γεγονότων, δχι πολύ ποιητική, υπό του Ικ Φλωρίνης Δημ. Γ. Τσιαπάνου. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 

Α. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η , Μακεδόνικη προσωπογραφία ('Από του 148 

π.Χ. μέχρι τών χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου). Θεσσαλονίκη 1955. ( ^ Ε λ 

ληνικά. Παράρτημα 8). 8°ν, σ . 183. 

Ποίαν σημασίαν Ιχει δ καταρτισμός προσωπογραφίας πλήρους τών 

γνωστών οπωσδήποτε προσώπων μιας Ιστορικής περιόδου δια τήν πληρε-

στέραν γνώσιν αυτής δέν έχει ανάγκην να Ιρμηνευθή. Βεβαίως και άνευ τών 

προσωπογραφικών έργων Ιπί τη βάσει τών εΙδήσεων τών συγγραφέων και 

τών Επιγραφών είναι δυνατόν να γραφή ή πολιτική ιστορία ενός λαοΰ είς 

τάς μεγάλας αυτής γραιμάς. Αί περισωθεΐσαι δμως έπιγραφαί, τών οποίων 

το πλήθος όσημέραι αυξάνει εκ τών νέων ευρημάτων, δλίγαι μόνον αναφέ

ρονται είς σπουδαία πολιτικά γογονότα' αί πλεΐσται αναφέρονται είς τοπικά 

γεγονότα και πρόσωπα, οίον λατρείας, αγώνας, δωρεάς, ευεργεσίας, τιμάς 

προς επιτόπιους εύεργέτας ή άρχοντας κ.τ.τ., τα όποια έάν δέν £χουν τήν 

σημασίαν τών μεγάλων πολιτικών γεγονότων, είναι δμως σπουδαία δια τήν 

γνώσιν του αρχαίου βίου, του τε δημοσίου καί του Ιδιωτικού και του θρη

σκευτικού. Τήν σπουδαιότητα δ' αυτών αυξάνει το γεγονός, δτι περί του 

κατ' ΐδίαν βίου τών πόλεων καί πολλάκις καί επαρχιών ολοκλήρων σπα

νίως δμιλοΰν οί συγγραφείς. Κατά ταύτα ή συγκέντρωσις τών ονομάτων τών 

είτε είς τήν γενικήν είτε είς τήν τοαικήν ίστορίαν κατά μίαν ώρισμένην πε-

ρίοδον δρασάντων προσώπων μετά σημειώσεως τών ιδιοτήτων καί τής δρ ί· 

σεως αυτών αποτελεί χρησιμώτατον βοήθημα δια τους περί τήν περίοδον 

ταύτην ασχολούμενους Ιστορικούς καθώς καί τους αρχαιολόγους, προς ερ-

μηνείαν τών εκάστοτε ευρισκομένων νέων επιγραφών' Ιδιαιτέραν δέ σημα

σίαν έχει δια τα δημογραφικά προβλήματα, τα προβλήματα δηλονότι τής 

συγκροτήσεως του πληθυσμού τών πόλεων καί τών επαρχιών Ιξ Ινός ή πλειό

νων Ιθνών. 

Προσωπογραφίαι, άφορώσαι είς τήν Μακεδονίαν, ως παρατηρεί ó 
συγγραφεύς εν τφ προλόγψ του έργου του, έχουν εκδοθή μέχρι τούδε δύο, 

ή μέν υπό του Berve δια τους χρόνους του Μ. 'Αλεξάνδρου, ή δέ υπό του 

Schoch, περιλαμβάνουσα τους άπο του βασιλέως τούτου μέχρι του 168 π.Χ. 

χρόνους. Τρίτη έρχεται ή παρούσα, ή οποία περιλαμβάνει τους άπο του 
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