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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.



414 Βιβλιοκρισία!.

Ή μελέτη του στο σχετικά περιορισμένο αριθμό των σελίδων της διευκρινίζει κατ’ 
άρχήν τον όρο Μακεδονία καί κατόπιν διεξέρχεται μέ συντομία καί σαφήνεια τίς διάφο
ρες πολιτικές, διπλωματικές καί πολεμικές φάσεις τοϋ Μακεδονικού Ζητήματος μετά τήν 
ίδρυση (1835) τοϋ πρώτου βουλγαρικού σχολείου στο Gabrovo τής Β. Βουλγαρίας. Οί 
φάσεις αυτές κατά τον συγγραφέα είναι : τα Πανσλαβιστικά Συνέδρια, ή ρωσική διείσδυ
ση στα Βαλκάνια, ή ανακήρυξη τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας (1870), ή θνησιγενής Μεγάλη 
Βουλγαρία τοϋ 'Αγίου Στεφάνου καί ή διάλυσή της από τό Συνέδριο τοϋ Βερολίνου (1878). 
Ό συγγραφεύς τοποθετεί τον κυρίως Μακεδονικό ’Αγώνα μεταξύ τοϋ 1885 καί 1908. Ή 
πρώτη χρονολογία αφορά τήν πραξικοπηματική προσάρτηση τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας 
στή Βουλγαρική Ηγεμονία καί ή δεύτερη τήν έπανάσταση των Νεοτούρκων. ’Εξετά
ζει έπίσης διεξοδικό τίς προσπάθειες τών Ελλήνων κληρικών, διδασκάλων καί προξένων, 
τούς άγώνες τών γηγενών καί από τήν έλεύθερη Ελλάδα μαχητών, παρέχει στοιχεία για 
τή δράση τοϋ βουλγαρικού κομιτάτου, τών ξένων προπαγανδών καί τών Μεγάλων Δυνά
μεων, όπως τά προγράμματα τής Βιέννης (1902) καί Μύρστεγκ (1903), καί για τή λεγομένη 
έπανάσταση τοϋ Ίλιντεν. Τό τελευταίο μέρος τοϋ βιβλίου, όπου έξιστορεϊται ή περίοδος 
1903-1908, διανθίζεται μέ αρκετά χαρακτηριστικά αποσπάσματα άπό απομνημονεύματα 
μακεδονομάχων, πού καθιστούν τήν ανάγνωσή του ευχάριστη καί ζωντανή. 'Ως κύριους 
συντελεστές τών έλληνικών έπιτυχιών ό συγγραφεύς θεωρεί τήν άρτια όργάνωση τών 
άνταρτικών σωμάτων, τίς άρετές καί τήν αποφασιστικότητα τών γηγενών καί άπό τήν 
έλεύθερη Ελλάδα καί τήν υπόδουλη άκόμη Κρήτη άγωνιστών.

'Ο κ. Μαυρουδής έδωσε έργο μέ ένότητα καί σαφήνεια, τό ύφος του όμως θυμίζει 
προφορικό λόγο, αν καί πουθενά δέν άναφέρεται ότι ή εργασία του είναι κείμενο όμιλίας. 
Έπίσης οί παραπομπές σέ κείμενα καί μελέτες είναι έλάχιστες. Πέρα άπό τά δύο αυτά 
μειονεκτήματα δέν έχουμε παρά νά έπαινέσουμε τό συγγραφέα για τήν καλή του έργασία.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες συνεργάτες τοϋ Ρήγα Βελε- 
στινλή καί τά έπαναστατικά ρεύματα τής έποχής, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 20. [Έκδο- 
σις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Ααϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 18].

Ή συμμετοχή τής Μακεδονίας στήν έπανάσταση τοϋ 1821 δέν συγκίνησε νωρίς τήν 
έλληνική ιστοριογραφία κι έτσι λίγα χρόνια μόλις πριν τόν Β’ παγκόσμιο πόλεμο άρχι
σαν νά έμφανίζωνται σχετικές μελέτες. Στόν τομέα αύτόν χρέος είναι νά έξαρθή ή συμβο
λή τοϋ κ. Ί. Κ. Βασδραβέλλη, Γενικού Γραμματέως τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών, πού άφιερώθηκε στή νεώτερη μακεδονική ιστορία καί μάς χάρισε πολυάριθμα έργα 
ρηξικέλευθα καί ρωμαλέα. Στή νέα του μελέτη, πού δόθηκε ώς όμιλία στις 16 Μαρτίου 
1966 στήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, άσχολεϊται μέ τίς έπαναστατικές κινήσεις 
τών ξενιτεμένων Μακεδόνων στις παραμονές τοϋ 1821 καί ιδιαίτερα μέ τούς Μακεδόνες 
συνεργάτες τοϋ Ρήγα Βελεστινλή.

Στήν αρχή τής μελέτης του ό συγγρ. έξετάζει τήν έπίδραση τής γαλλικής έπαναστά- 
σεως στή διαμόρφωση τοϋ έπαναστατικοϋ πνεύματος τών Ελλήνων μεταναστών, πού οί 
περισσότεροί τους κατάγονταν άπό τήν Μακεδονία. Σέ νευραλγικά κέντρα τής Κ. Εύρώ- 
πης, σάν τή Βιέννη, Βουδαπέστη, Τέμεσβαρ, Τεργέστη, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 
καί στή Νότια Ρωσία ακόμη, έντονη ήταν ή παρουσία τοϋ μακεδονικού στοιχείου, ιδιαί
τερα τών Δυτικομακεδόνων. Οί Μακεδόνες αύτοί, άφιερωμένοι στόν Κερδφο μά καίστό 
Λόγιο συνάμα 'Ερμή, δημιούργησαν παροικίες όλο σφρίγγος καί ζέση καί βρίσκονταν σέ 
τέτοιο πολιτιστικό έπίπεδο ώστε τό κήρυγμα τής γαλλικής έπαναστάσεως για έθνική καί
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