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Γεωργίου Ά. Μ έ γ α, Τά Τρόπαια των ’Οχυρών τής ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης, Άθήναι 1964, 8ον, σελ. 20. [Έκδοσις ’Εθνικής Ένώσεως Βορείων 'Ελλήνων].

Πρόκειται για τό κείμενο τοϋ πανηγυρικού λόγου πού έξεφωνήθη στον έθνικό έορτα- 
σμό τής 28 ’Οκτωβρίου 1953 στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. 'Ο συγγραφεύς, καθηγητής τής 
Λαογραφίας στή Φιλοσοφική Σχολή τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου καί Σιατιστινός στήν 
καταγωγή, άσχολεϊται μέ τόν υπεράνθρωπο άμυντικό άγώνα τών οχυρών τής ’Ανατολικής 
Μακεδονίας καί Θράκης (Ρούπελ, Ίστίμπεη, Περιθώρι, Λύσσε, Ποποτλίβιτσα, Κέλκα- 
για, Άρπαλούκι, Έχίνος, Νυμφαίο, κ.ά.) κατά τών γερμανικών στρατευμάτων στό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Κατ’ αρχήν αναλύει μέ συντομία τό νόημα τής έλληνικής έποποιΐας 
στα βορειοηπειρωτικά βουνά κατά τών ’Ιταλών καί διαπραγματεύεται τά γεγονότα τών 
παραμονών τού έλληνογερμανικοΰ πολέμου. Κατόπιν μέ γλαφυρότητα καί συγκίνηση 
προχωρεί στήν έξιστόρηση τής άντιστάσεως τών οχυρών καί στή διεθνή της απήχηση.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ V ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Εύστρατίου Ί. Μαυρουδή, Μακεδονία καί Μακεδονικός ’Αγών, Θεσσαλο
νίκη 1968, 8ον, σελ. 42, εικόνες 5. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδο
νική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 17].

'Ο Μακεδονικός ’Αγών είναι τά τελευταία χρόνια προσφιλής ένασχόληση πολλών 
συγγραφέων. Καί θά πρέπη νά τονίσουμε ιδιαίτερα τή συμβολή τού 'Ιδρύματος Μελετών 
Χερσονήσου τού Αίμου τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, γιατί στις πολυάριθμες 
έκδόσεις του περιλαμβάνονται αρκετά απομνημονεύματα καί άναμνήσεις μακεδονομάχων. 
Βασικό έλάττωμα όμως όλων σχεδόν τών έργων γιά τό Μακεδονικό ’Αγώνα είναι ή στενή 
χρονικά άντίληψη γιά τή διάρκεια αυτής τής τόσο σημαντικής γιά τή νεοελληνική έξέ- 
λιξη έποποιΐας. Τά χρονικά όρια άπό τό 1903-1904 ως τό 1908 είναι, γιά τούς περισσοτέ
ρους άπομνημονευματογράφους καί συγγραφείς, τό πλαίσιο όπου διαδραματίζεται ή 
έποποιΐα αυτή. Νομίζω ότι ή ιστορική αλήθεια είναι διαφορετική. Έφ’ όσον Μακεδονικό 
’Αγώνα όνομάζουμε τήν ένδοβαλκανική σύγκρουση, καί κυρίως μεταξύ Ελλήνων καί 
Βουλγάρων, στόν τουρκοκρατούμενο μακεδονικό χώρο, τις απαρχές του πρέπει νά τις 
τοποθετήσουμε πιο νωρίς, μετά τό Πανσλαβιστικό Συνέδριο τής Πράγας (1848) καί τήν 
έκρηξη τού Κριμαϊκού Πολέμου (1854), όπως σωστά, κατά τή γνώμη μου, ύποστηρίζει ό 
Κλ. Νικολαΐδης στό τόσο αξιόλογο μά λησμονημένο, δυστυχώς, έργο του λ Είναι ευτύ
χημα ότι μακροχρόνια διάρκεια στό Μακεδονικό ’Αγώνα διαπιστώνει στό τελευταίο του 
βιβλίο ό διπλωματικός ύπάλληλος κ. Εύστρ. Μαυρουδής, μέχρι πριν λίγο καιρό Διευθυντής 
Πολιτικών 'Υποθέσεων στό Υπουργείο Βορείου Ελλάδος.

1. Βλ. Κ. Νικολαΐδου, 'Ιστορία τού Ελληνισμού μέ κέντρον καί βάσιν τήν 
Μακεδονίαν άπό τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τής σήμερον, Άθήναι 1923, σ. 380 κ.έξ. 
'Ο Νικ. Βλάχος, Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τού’Ανατολικού Ζητήματος, 1878-1908, 
Άθήναι 1935, σ. 5 κ.έξ., τοποθετεί τήν αφετηρία τού Μακεδονικού Άγώνα άμέσως μετά 
τήν Συνθήκη τού Αγίου Στεφάνου.
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