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κάθε ενα μοναστήρι, όπως γιά τή Μονή Δοχειαρείου (σ. 22 - 24), Ξενοφώντος (σ. 24 - 
25), 'Αγίου Παντελεήμονος (σ. 25 - 28), τήν Δάφνη (σ. 28 - 31), τή Μονή Ξηροποτάμου 
(σ. 31 - 34), τις Καρυές (σ. 34 - 41), τήν Σκήτη Αγίου Άνδρέου (σ. 41 - 44), τήν Άθωνιάδα 
Σχολή (σ. 44 - 52), τή Μονή Κουτλουμουσίου (σ. 52 - 58), τό «Κιόσκι» των Καρυών 
(σ. 58-62), τή Μονή Ίβήρων (σ. 63 -72), Σταυρονικήτα (σ. 72-73), Παντοκράτορος 
(σ. 73 - 74), Βατοπεδίου (σ. 74 - 77), Έσφιγμένου (σ. 77 - 78), Χελανδαρίου (σ. 78 - 87), καί 
έξακολουθεϊ περιληπτικως γιά τήν Μονή Ζωγράφου (σ. 88), Κωνσταμονίτου (σ. 88 - 89), 
Σίμωνος Πέτρας (σ. 89), Γρηγορίου (σ. 91), Διονυσίου (σ. 91 -93), 'Αγίου Παύλου (σ. 
93 - 95), Μεγίστης Λαύρας (σ. 95 - 97), Καρακάλου (σ. 97 - 98), Φιλοθέου (σ. 98) καί τέλος 
γιά τις Σκήτες (σ. 99 - 101).

’Ακολουθεί μία σειρά από πληροφοριακά Ιστορικά σημειώματα, από τά όποια μνη
μονεύουμε τά σπουδαιότερα : Μερικά περί τέχνης τον Άγιου ”Ορους (σ. 101-106), όπου 
συγκεντρώνονται όλες οΐ πληροφορίες γιά τήν αρχιτεκτονική, τήν ζωγραφική καί τήν 
ξυλογλυπτική στό "Αγιον "Ορος. Ή 25η Μαρτίου στο "Αγιον ’Όρος (σ. 106-109), όπου 
παρουσιάζεται ή συμβολή τοϋ 'Αγίου "Ορους στούς ’Εθνικούς ’Αγώνες. Ή Πολιτεία καί ή 
Διοίκηαις τοϋ Άγιον ”Ορους (σ. 111-125), όπου άναλύονται τά 188 άρθρα τού Καταστα
τικού Χάρτου τοϋ 'Αγίου Όρους τοϋ 1924. Καί τέλος στό κεφάλαιο : Άθως καί ξένες 
επιρροές (σ. 133-137) ό σ. έκθέτει κυρίως τό ιστορικό τής ρωσικής έπεκτατικής πολιτι
κής.

Τό βιβλίο τοϋ Π. Συνάδου δέν έχει έπιστημονικές αξιώσεις. 'Ο ίδιος άλλωστε άναφέ- 
ρει ότι πρόκειται γιά ταξιδιωτικές έντυπώσεις, πράγμα πού τό κατορθώνει θαυμάσια. Δέν 
μπορούμε νά κρίνουμε τό γεγονός ότι γιά τήν Μονή τής Μ. Λαύρας εχει μόνο μία σελίδα 
κείμενο, διότι καί ό ίδιος αναφέρει ότι έκθέτει περιληπτικως τις πληροφορίες άπό τό 
κεφάλαιο περί τής Μονής Ζωγράφου καί έξής. Έξ άλλου ή ακριβής όρθογραφία τής 
λέξεως Βατοπέδι μέ αι (Βατοπαίδι) αποτελεί λεπτομέρεια πού ξεφεύγει άπό τά όρια ένός 
ταξιδιωτικού όδηγοΰ. Τέλος, τό βιβλίο περιέχει πολλές φωτογραφίες των Μονών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

Γεωργίου Μόδη, Ό Μακεδονικός ’Αγών καί ή νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, 
Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, σελ. XVI + 430. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
σειρά «Μακεδονική Βιβλιοθήκη», άριθμ. 26].

Παλαίμαχος άγωνιστής ό Γ. Μόδης είναι γνωστός καί στό εύρύ κοινό. Άπό τά 
μαθητικά θρανία πήρε τά όπλα καί στά βουνά τής Μακεδονίας γνώρισε τούς περισσό
τερους άπό τούς Μακεδονομάχους. Άπό τότε φροντίζει νά είναι ένήμερος γιά κάθε δη
μοσίευμα επί τοϋ Μακεδονικού Άγώνος.

’Επί πολλές δεκαετίες τό εύρύ κοινό γνώριζε μόνο «Τά μυστικά τού Βάλτου» τής Π. 
Δέλτα καί τις «Μακεδονικές Ιστορίες» (11 τόνάριθμό) τοϋ Γ. Μόδη. Μερικοί ύποστήρι- 
ξαν ότι ό Γ. Μόδης θά προσέφερε περισσότερα στήν ιστορική έπιστήμη, αν «είχε τήν 
πρόνοια νά παραπέμπη στις πηγές καί στά βοηθήματα» 1. Αύτό άκριβώς φροντίζει νά κάμη 
τώρα μέ τό νέο έργο του.

1. Πρβλ. καί Άπ. Βακαλοπούλου, βιβλιοκρισία : Γ. Μόδη, Μακεδονικός 
Αγών καί Μακεδόνες άρχηγοί, ('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιο
θήκη, άριθμ. 9.), Θεσσαλονίκη 1950, 8ον, σελ. 323, «Μακεδονικά», τόμος δεύτερος (1941 - 
1952), Θεσσαλονίκη 1953, σ. 785.
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'Ο σ. τονίζει ότι έγραψε τό βιβλίο αυτό γιά να ύπάρχη μία όλοκληρωμένη ίστορία 
των νεωτέρων χρόνων τής Μακεδονίας (σ. VII).

Μετά τον πρόλογο (σ. VII - XIII) καί τήν βιβλιογραφία (σ. XV - XVI), άκολουθεΐ 
ή εισαγωγή ή όποια είναι αρκετά κατατοπιστική στήν προβληματολογία τοΟ Μακεδονικού 
Ζητήματος.

Πριν μπή ό σ. στό κυρίως θέμα του, δίνει μία παραστατική εικόνα τής καταστάσεως 
στή Μακεδονία έπί Τουρκοκρατίας. Άναφέρεται στα έπιτεύγματα των Ελλήνων από τή 
Μακεδονία στις κοινότητες τής Αυστροουγγαρίας, στήν έλληνική έπίδραση στό Βελι
γράδι, στήν συμβολή τής Μακεδονίας στήν έπανάσταση τοϋ 1821 καί περιγράφει τά έπα- 
ναστατικά κινήματα από τό 1878 μέχρι τοϋ 1908 (σ. 8-270).

’Ακολουθεί ή γλαφυρή έξιστόρηση 1 τοϋ κυρίως θέματος, τοϋ Μακεδονικοϋ Άγωνος, 
σέ γλώσσα τήν όποια θά όνομάζαμε «Μόδιο» 2. Τήν έκθεση τοϋ Μακεδονικού Άγωνος 
ό σ. τήν διαιρεί (σύμφωνα μέ τήν γεωγραφική διαίρεση τής Μακεδονίας) σέ τρία μέρη, 
τής Δυτικής, τής Κεντρικής καί τής ’Ανατολικής Μακεδονίας.

Στήν Δυτική Μακεδονία έδρασαν κυρίως έντόπιοι όπλαρχηγοί βοηθούμενοι άπό τούς 
Κρήτες οπλαρχηγούς. Ό Μακεδονικός Άγων στήν περιοχή αύτή άγιάστηκε άπό τόν 
ήρωϊκό θάνατο τοϋ Παύλου Μελά (σ. 271 - 329). Στήν Κεντρική Μακεδονία ό Μακεδο
νικός Αγών είχε σαν έπίκεντρο τόν θρυλικό βάλτο των Γιαννιτσών, όπου "Ελληνες καί 
Βούλγαροι έκαμναν μάχες καί «ναυμαχίες» (σ. 330 - 384). Καί τέλος στήν Ανατολική 
Μακεδονία ό Μακεδονικός Αγών είχε σαν έπίκεντρο τήν πόλη τών Σερρών. Έδώ οί 
Βούλγαροι καταδίωξαν καί αύτόν ακόμα τόν Πρόξενο τής Μεγάλης Βρεταννίας (σ.385 - 
407).

Έν τώ μεταξύ παρελαύνουν ήρωϊκές μορφές οί όποιες θέλησαν νά θυσιαστοϋν γιά τά 
ίερά χώματα τής Μακεδονίας: Κώττας καί Βαγγέλης (σ. 169-181), Παϋλος Μελάς 
(σ. 221 -234), Κώστας Γαρέφης (σ. 358), Τέλος Άγαπηνός — Καπετάν Άγρας — 
(σ. 382 - 384), Μητρούσης (σ. 402 - 405), Παπαπασχάλης (σ. 406 - 407) καί πολλοί 
άλλοι.

Οί "Ελληνες καί ξένοι έπιστήμονες, πού άσχολήθηκαν μέ τήν ίστορία τοϋ Μακεδονικού 
Άγωνος, διαπιστώνουν ότι οί μακεδονομάχοι όχι μόνο «ξέρουν νά ζοΰν καί νά πεθαίνουν», 
άλλα καί ότι έξακολουθοΰν, όπως οί αρχαίοι πρόγονοί των, νά χύνουν τό αίμα τους γιά νά 
ύπερασπίζουν τά "Οσια καί τά 'Ιερά. "Οταν ό Τσακαλάρωφ ζήτησε άπό τούς Πισοδερϊτες 
40 ψητά αρνιά, 300 ψωμιά καί 60 οκάδες τυρί, ίσως δέν είχεν έπίγνωση σέ ποιους απευθυ
νόταν, γιατί έλαβε τήν έλληνοπρεπή απάντηση : «Τσακαλάρο, Δέν σοϋ δίνομεν άρνιά. 
Δέν σοϋ δίνομεν ψωμιά καί τυρί. Άν είσαι άνδρας, έλθέ νά τά πάρης. Μολών λαβέ. (ύπο- 
γραφή). Παπασταϋρος Τσάμης» (σ. 320).

Καί έφ’ όσον δέν κάμφθηκαν οί Έλληνες ούτε μέ τις ραδιουργίες τοϋ Κ.Κ.Ε. κατά 
τήν διπλή βουλγαρο-γερμανική κατοχή τών έτών 1941 - 1944, τότε παρουσιάσθηκε ή 
ίδρυση ένός Ψευδομακεδονικοϋ Κράτους. Άπό τό 1944 μέχρι σήμερα οί Σκοπιανοί παρου
σίασαν καί «γλώσσα» καί... «ετυμολογικό λεξικό»\. Τό σπουδαιότερο όμως είναι ότι 
θέλουν, οί Σκοπιανοί, νά παρουσιάζωνται σαν αδικημένοι. Ποΰ είναι όμως σήμερα οί

1. Περί τής λογοτεχνικής αξίας καί τοποθετήσεως τοϋ Γ. Μόδη πρβλ. καί Π. Σ ω τ η- 
ρίου, Ή λογοτεχνική Θεσσαλονίκη. Οί άναζητήσεις τής πεζογραφίας, «Μακεδονική 
Ζωή», Θεσσαλονίκη, τεύχος 4ον (1966), σ. 18 -19.

2. Πρβλ. καί Κ. Κ. Π(απουλίδη), Νέαι έκδόσεις τής 'Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 21ον (1968), σ. 38,
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έλληνικοϊ πληθυσμοί, καί τά σχολεία τους, τοϋ Μοναστηριού, τοϋ Κρουσόβου, τοϋ Μο- 
ρίχοβου, της Στρωμνίτσης, τής Γευγελής καί τής Δοϊράνης; (σ. 427).

Τέλος ό σ., άναφερόμενος καί πάλιν στούς Σκοπιανούς, σημειώνει χαρακτηριστικά 
ότι κατάφεραν τήν ανατροπή καί τήν διαστροφή τής αλήθειας (σ. 428).

Καί συνεχίζει ό κ. Μόδης μέ μία εύχή μέ τήν όποια θά ήθελα νά κλείσω το σημείωμα 
αυτό : «"Ας έλπίσουμε ότι ή ήρεμία καί ή καλή θέληση θά βασιλεύσουν στήν ταραγμέ
νη καί πολύπαθη αύτή γωνιά τής γης» (σ. 428).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

’Αθανασίου Γρ. ΓερομιχαλοΟ, Ή έθνική δράσις τοϋ μητροπολίτου 
Πελαγονίας ’Ιωακείμ Φοροπούλου καί αί έκθέσεις αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 
η' 142 + 6 πίνακες, [εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, «Μακεδονική Βιβλιο
θήκη» άριθμ. 28].

Είναι γνωστός ό σ. καί άπό άλλες του δογματικές καί ίστορικές μελέτες. Στή μελέτη 
του όμως αύτή είχε τήν ύπομονή καί έπιμονή νά έρευνήση καί νά φέρη στή δημοσιότητα 
ό,τι σχετικό ύπήρχε, δημοσιευμένο ή όχι, για τόν ’Ιωακείμ Φορόπουλο.

Στον πρόλογο τοϋ έργου του (σ. 1 -4) ό σ. τονίζει τόν οίκουμενικό χαρακτήρα τοϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πού συνετέλεσε ώστε νά γίνη αύτό «ό κοινός Πατήρ 
πάντων τών ’Ορθοδόξων» καί «ή κεφαλή τής όλης ’Ορθοδοξίας», σέ άντίθεση προς τήν 
Βουλγαρική ’Εκκλησία, ή όποια μέ τήν σύσταση τής λεγομένης Βουλγαρικής ’Εξαρχίας 
(1872) διασάλευσε τό εκκλησιαστικό έδαφος στή Μακεδονία καί έγινε αιτία θλιβερών 
σκηνών.

Τό έργο τοϋ κ. Γερομιχαλοϋ άποτελεϊται άπό δύο μέρη : Στο πρώτο μέρος (σ. 11 - 42) 
άναφέρονται γενικά περί τής μητροπόλεως Πελαγονίας καί όλα τά βιογραφικά στοιχεία 
γιά τόν μητροπολίτη ’Ιωακείμ Φορόπουλο. Στο δεύτερο μέρος (σ. 43 - 137) άναφέρονται : 
α) Οί έκθέσεις τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ, τοϋ έπισκόπου Πέτρας Αίμιλιανοΰ καί τών 
'Ελλήνων Προξένων τοϋ Μοναστηριού καί β) ή διαμαρτυρία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, οί άποφάσεις Δημογεροντίας Μοναστηριού, τό Καταστατικό τών 'Ιδρυμάτων Μο
ναστηριού καί στατιστικοί πίνακες.

Στό πρώτο μέρος τοϋ έργου (σ. 11-42) ό σ., μετά τήν ιστορική άναδρομή περί τής 
’Επαρχίας Πελαγονίας (Μοναστηριού) καί τής Μητροπόλεως Πελαγονίας (σ. 7-10), 
διαιρεί τήν ύλη σέ δύο ύποκεφάλαια. Στό πρώτο υποκεφάλαιο (σ. 11 - 24) έκθέτει μέ 
λεπτομέρεια όλες τις πληροφορίες (άγνωστες μέχρι τώρα καί γνωστές) γιά τήν καταγωγή, 
τις σπουδές καί τήν έθνικοεκκλησιαστική δράση τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ Φοροπούλου 
στό Μοναστήρι. Στό δεύτερο ύποκεφάλαιο (σ. 25 - 42) έκθέτει μέ ιστορικά τεκμήρια τις 
ώμότητες τοϋ Βουλγαρικού Κομιτάτου σέ βάρος τοϋ έλληνορθοδόξου στοιχείου τής 
Μακεδονίας.

Τό δεύτερο μέρος τοϋ έργου (σ. 43 -137) διαιρείται καί αύτό σέ δύο υποκεφάλαια. Τό 
πρώτο υποκεφάλαιο περιλαμβάνει τις έκθέσεις τοϋ μητροπολίτη ’Ιωακείμ (σ. 45 - 78), 
τις έκθέσεις τοϋ έπισκόπου Πέτρας Αίμιλιανοΰ (ό όποιος άργότερα δολοφονήθηκε σάν 
μητροπολίτης Γρεβενών άπό τά όργανα τής ρουμανικής προπαγάνδας στή Μακεδονία) 
(σ. 78 - 88) καί τέλος τις έκθέσεις (άνέκδοτες μέχρι τώρα) τών Ελλήνων Προξένων τοϋ 
Μοναστηριού προς τό Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών (σ. 88 - 96).

Τό δεύτερο υποκεφάλαιο (σ. 97 - 137) άρχίζει άπό τήν ιστορική διαμαρτυρία τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ', ή όποια άναφέρεται στούς περιορισμούς τών 
δικαιοδοσιών τών μητροπολιτών τής Μακεδονίας (σ. 97 - 100). Κατόπιν ό σ. παρουσιάζει
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