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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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κοινωνική έλευθερία βρήκε έτοιμο έδαφος νά βλάστηση σέ περιοχές όπου βασίλευαν οί 
αντιλαϊκές μοναρχίες τών Άψβούργων, των Ρομάνωφ καί τών Όσμανιδών.

Μέ το κήρυγμα τοϋ Βελεστινλή ήταν επόμενο να κινητοποιηθοΟν οί πατριωτικοί 
κύκλοι των έλληνικών αύτών παροικιών καί να συνδεθοϋν μ’ αύτόν αρκετοί ίδεολόγοι, 
πού οί πιο πολλοί συνελήφθησαν όταν ή κίνηση του Βελεστινλή προδόθηκε στήν αυστρια
κή αστυνομία. ’Εξετάζοντας τον τόπο καταγωγής τών συλληφθέντων διαπιστώνουμε ότι 
οί περισσότεροι κατάγονται άπό τή μακεδονική γή. Μέ τή ζωή καί τή δράση τους ό κ. 
Βασδραβέλλης άσχολεϊται στό δεύτερο μέρος τής έργασίας του.

'Ο συγγρ. μέσα σέ λίγες σελίδες μάς έδωσε μελέτημα αξιόλογο, πού ζωντανεύει τήν 
επαναστατική ατμόσφαιρα τών χρόνων των μεγάλων προσδοκιών τοϋ γένους μας. Τό 
έργο είναι έμπλουτισμένο μέ πορίσματα άπό άρχειακές έρευνες καί βαθειά γνώση καί τής 
νεώτερης βιβλιογραφίας. Έδώ πάντως θά ήθελα νά προσθέσω ότι ή έλλειψη παραπομπών 
σέ άναφερόμενα αποσπάσματα άπό έργα ή έπιστολές τοϋ Κοραή, Φ. Πέτροβιτς καί Ά. 
Ρασήμ δυσκολεύει τόν ευσυνείδητο αναγνώστη.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Στεφάνου Ί. Παπαδοπούλου, Ή προετοιμασία τοϋ άγώνος τής παλιγγε
νεσίας στή Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 22. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 161,

Ή μελέτη τοϋ κ. Στ. Παπαδοπούλου, πανηγυρικός στήν εθνική έορτή τής 25 Μαρτίου 
1968 άπό τήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ξεφεύγει άπό τά συνηθισμένα πλαίσια τών 
έορταστικών λόγων. Ό συγγρ. προτίμησε αντί τών γνωστών ύμνων νά άναλύση τούς 
γενεσιουργούς παράγοντες καί τις δυνάμεις πού προετοίμασαν τήν έπανάσταση τοϋ 1821 
στό μακεδονικό χώρο. Αύτό βέβαια, όπως τονίζει άλλωστε καί ό συγγρ., δέν σημαίνει ότι 
ή παλιγγενεσία τοϋ 21 στον έλληνικό βορρά αποτελεί φαινόμενο ξεχωριστό άπό τό νότο. 
’Ανάμεσα όμως στις δυό περιοχές ύπήρξαν όρισμένες διαφοροποιήσεις τόσο στήν κατά
σταση πού έπικρατοΰσε κατά τούς αιώνες τής δουλείας όσο καί στήν προετοιμασία τοϋ 
ξεσηκωμού. Οί διαφοροποιήσεις αυτές είναι ή αιτία πού ό βόρειος έλληνισμός παρέμεινε 
σκλαβωμένος εκατό χρόνια σχεδόν περισσότερο άπό τό νότιο.

Στό πρώτο μέρος ό συγγρ. άσχολεϊται μέ τις διαφοροποιήσεις κατά τά χρόνια τής 
τουρκοκρατίας. ’Ενώ ή Ν. Ελλάδα καί τά νησιά ήταν τό θέατρο πολέμου μεταξύ Τούρκων 
καί διαφόρων Ευρωπαίων, ή Μακεδονία βρισκόταν έξω άπό τό πολεμικό αύτό πεδίο. 
Δεύτερη σπουδαία διαφορά συνιστοϋν οί εθνολογικές άλλοιώσεις τοϋ βορείου χώρου μέ 
τήν έγκατάσταση πολυαρίθμων ’Οθωμανών, συνεχώς άλλωστε αύξανομένων μέ τό παιδο
μάζωμα καί τις βιαιοπραγίες τών διερχομένων στρατευμάτων, όξυτέρων καί τών δύο στή 
Μακεδονία άπ’ ό,τι στήν κάτω Ελλάδα. ’Επί πλέον ή θέση καί διαμόρφωση τής Μακεδο
νίας έπέτρεπε στους Τούρκους μεγαλύτερη εύχέρεια κινήσεων καί συνάμα έντονώτερη 
έπιτήρηση, μιά καί έδώ περνούσαν όλες οί διαβάσεις άπό τήν Κωνσταντινούπολη πρός 
τις εύρωπαϊκές έπαρχίες τής αύτοκρατορίας.

Στό δεύτερο μέρος τονίζονται οί παράγοντες πού προετοίμασαν τήν έπανάσταση στή 
Μακεδονία, κοινοί βέβαια σέ γενικές γραμμές μέ τή Νότια Ελλάδα, άΧλά είδικώτερα μέ 
όρισμένες διαφοροποιήσεις. Έτσι ή ’Εκκλησία πρώτ’ άπ’ όλα, διαθέτει στή Μακεδονία 
καί τό Άγιο "Ορος, τήν «Μεγάλη ’Ακαδημία τοϋ όρθοδόξου μοναχισμού», όπως έλεγε 
ό έπίσκοπος Σάμου Γεωργειρήνης, καθώς καί μερικά άλλα θρησκευτικά κέντρα. Οί άγώνες 
τής ’Εκκλησίας πέτυχαν νά κρατήσουν πολλούς ύποδούλους μακριά άπό τόν έξισλαμισμό· 
Ή άντίθεση τών τελευταίων πρός τόν κατακτητή έκφράσθηκε δυναμικά μέ τούς κλέφτες
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