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Ε. ΚιοφοΟ, Ή Μακεδονία στήν γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία, Θεσσαλονίκη 
1974, σελ. 24, έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εις τήν σειράν «Μακεδονική Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη», άρ. 24.

Ή μελέτη αϋτη είναι, κατά βάσιν, κείμενον διαλέξεως, ή όποια ώργανώθη ύπό τής 
Εθνικής Ένώσεως Βορείων Ελλήνων είς τήν αίθουσαν «Παρνασσός» τών ’Αθηνών, τήν 
21 Νοεμβρίου 1972, καί τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών είς τήν αίθουσάν της τής 
Θεσσαλονίκης, τήν 16 Ίανουαρίου 1973.

Ό συγγραφεύς άναφέρεται κατ’ άρχάς είς τήν ϊδρυσιν τής «Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας τής Μακεδονίας» (σ. 5-9), έν συνεχεία όμιλεϊ περί τών κατευθύνσεων τής γιουγκο
σλαβικής ιστοριογραφίας (σ. 9-13) καί τέλος έπιχειρεΐ τήν ίστοριογράφησιν τής «μακε
δονικής» έθνότητος άπό τήν πλευράν τών Σκοπιών κατά τήν αρχαιότητα, τήν κάθοδον 
τών Σλάβων, τήν τουρκοκρατίαν καί τήν άπελευθέρωσιν μετά τούς βαλκανικούς πολέμους 
(σ. 13-25).

Ώς προς τήν ϊδρυσιν τής «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας», ό συγγρα
φεύς θέτει τά πράγματα είς τήν θέσιν των, άναλύων συντόμως άλλά σαφώς τήν όλην δο
μήν τής Δημοκρατίας ταύτης. Αϋτη προέκυψεν ούχί έκ λόγων άντικειμενικής άνάγκης, άλλά 
πολιτικής σκοπιμότητος, ώς έφαρμογή τής νέας πολιτικής του Κ.Κ.Γ. είς τό νοτιώτερον 
άκρον τής Γιουγκοσλαβίας. Προς δικαίωσιν τής πολιτικής ταύτης έπεστρατεύθησαν οί 
πάσης φύσεως τεχνοκράται διά νά κατασκευάσουν τό νέον οικοδόμημα προς στέγασιν τής 
νεοκόπου έθνότητος. Κρατική συγκρότησις, γλώσσα, ’Εκκλησία, ιστορικόν όπόβαθρον 
δικαιώσεως τής ύπάρξεως του «μακεδονικού» έθνους είς όλόκληρον τόν ένιαΐον χώρον 
τής Μακεδονίας ύπήρξαν οί βασικοί άντικειμενικοί στόχοι.

Οί Ιστορικοί τών Σκοπιών καλοϋνται νά άνακαλύψουν τό ιστορικόν αύτό ΰπόβαθρον. 
άκολουθοϋντες είς τήν μεθοδολογίαν τέσσαρας βασικάς κατευθύνσεις. Ή πρώτη κατεύ- 
θυνσις, τήν όποιαν εύστόχως διακρίνει ό συγγραφεύς είς τήν γιουγκοσλαβικήν ιστοριο
γραφίαν, είναι ή προσπάθεια έξοβελισμοϋ κάθε βουλγαρικού στοιχείου, τό όποιον άνα- 
φέρεται είς τήν Μακεδονίαν. Ή δευτέρα κατεύθυνσις τής γιουγκοσλαβικής Ιστοριογρα
φίας είναι ή έρευνα καί ή προβολή, ούχί απλώς τής ύπάρξεως τού «μακεδονικού» έθνους, 
άλλά τής μεγάλης ιστορικής πορείας του άνά τούς αιώνας, τρίτη κατεύθυνσις ή καλλιέρ
γεια μιας Μεγάλης ’Ιδέας ότι όλος ό γεωγραφικός χώρος τής Μακεδονίας ανήκει είς τούς 
Σλάβους «μακεδόνας» καί τετάρτη ή υίοθέτησις τής μαρξιστικής έρμηνείας τών ιστορικών 
φαινομένων.

’Εν συνεχείς ό συγγραφεύς κάμνει συνοπτικήν καί κριτικήν ιστορικήν άνασκόπησιν 
τής Μακεδονίας, έντοπίζει έπακριβώς τούς βασικούς έκείνους ιστορικούς σταθμούς τής 
ίστορίας τής Μακεδονίας, οί όποιοι έπανερμηνεύθησαν ύπό τών Ιστορικών τών Σκοπιών 
πρός έξασφάλισιν όσον τό δυνατόν ίσχυροτέρου ιστορικού ύποβάθρου τής «μακεδονικής» 
έθνότητος καί διαλύει ένδεικτικώς τήν πλάνην σκοπιανού Ιστοριοδίφου ότι ή πρώτη μα
κεδονική κυβέρνησις συνεστήθη είς τήν περιοχήν Όστρόβου τό 1880 καί όχι είς τό Λιτό- 
χωρον τό 1878.

Ή προσπάθεια τού συγγραφέως νά άναλύση τήν πραγματικήν όψιν τής γιουγκοσλα
βικής ιστοριογραφίας έπιτυγχάνει πλήρως, άφού χρησιμοποιεί τήν διεθνή βιβλιογραφίαν 
καί δή τήν σλαβικήν τού Ι.Μ.Χ.Α. καί τής Ε.Μ.Σ., κυρίως δέ τάς δημοσιευθείσας κριτικάς, 
μεταφράσεις-περιλήψεις σλαβικών έργων καί τά βιβλιογραφικά σημειώματα είς τά Δελτία 
Σλαβικής Βιβλιογραφίας τού Ι.Μ.Χ.Α.

Άλλ’ άς μάς έπιτραπή νά κάμωμεν γενικάς καί είδικάς τινας παρατηρήσεις, αί όποΐαι, 
φρονοΰμεν, θά συμβάλουν θετικώς είς τήν όλην προσπάθειαν. Είς τάς ύπό τού συγγραφέως 
εύστόχως άναφερομένας καί άναπτυσσομένας τέσσαρας κατευθύνσεις τής γιουγκοσλαβι-
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κής ιστοριογραφίας, αξίζει νά μνημονευθή άκόμα μία: ό αφελληνισμός τής μακεδονικής 
ιστοριογραφίας των Σκοπιών. Τό στοιχεΐον τοϋτο αποτελεί τήν διήκουσαν έννοιαν τής 
γιουγκοσλαβικής ιστοριογραφίας περί Μακεδονίας παραλλήλως προς τήν συστηματικήν 
άποβουλγαροποίησιν. Ό άφελληνισμός έμφανίζεται χονδροειδής κατά τήν έπανερμηνείαν 
των γεγονότων τής άρχαίας ιστορίας τής Μακεδονίας, ύπονοεΐται δέ καί καλλιεργείται 
τεχνηέντως είς τήν έξέτασιν των άλλων περιόδων τής ίστορίας τοϋ χώρου τούτου. Έχομεν, 
ωσαύτως, καί τό στοιχεΐον τής άποσερβοποιήσεως αλλά τούτο είναι λίαν ασθενές, διότι 
προ πολλοϋ ό σέρβικός παράγων είχε χάσει τήν έπαφήν του μέ τήν Μακεδονίαν. Επομένως, 
τα δύο άλλα στοιχεία τής άποβουλγαροποιήσεως καί τού αφελληνισμού χαρακτηρίζουν 
βασικώς τήν γιουγκοσλαβικήν ιστοριογραφίαν περί Μακεδονίας.

Είδικώτερον είς τά περί τής Εκκλησίας των Σκοπιών λεγάμενα (σ. 8) πρέπει νά διορ- 
θώσωμεν ότι ή άνακήρυξις τού «αυτοκέφαλου» τής μητροπόλεως Σκοπιών έγένετο τήν 17 
’Ιουλίου 1967 καί όχι τό 1968, τήν δέ σχετικήν βιβλιογραφίαν (σ. 8, ύποσημ. 4) νά συμπλη- 
ρώσωμεν μέ τρία άλλα βασικά έργα: D j. S 1 i j e ρ c e ν i c, Pitanje Makedonske Pravoslav- 
neCrkve u Jugoslaviji (=Τό πρόβλημα τής Μακεδονικής ’Εκκλησίας είς Γιουγκοσλαβίαν), 
München 1959.D. Ilievski,Smislata na nekoi otpori protiv avtokefalijata naMakedonskata 
Pravoslavnata Crkva (=Ή έννοια άντιδράσεών τινων κατά τοϋ αύτοκεφάλου τής Μακεδο
νικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας), Skopje 1970. Τοϋαύτοϋ, Avtokefalnosta na Makedon
skata Pravoslavnata Crkva (=Τό αύτοκκφαλον τής Μακεδονικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας) 
SKopje 1972.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

Ίωάν. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β' εκ- 
δοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 184. (Έδημοσιεύθη είςτό περιοδικόν «Armami»τ. X (1973), 
έκδιδόμενον παρά τοϋ ’Ινστιτούτου Ίστορίας καί ’Αρχαιολογίας τής ’Ακαδημίας τοϋ ’Ιά
σιου, σ. 492-494).

Ή έξέγερσις τών κλεφτών έκίνησε τό ένδιαφέρον τών ιστορικών, διότι οί κλέφτες 
άπετέλεσαν, όπως διαβεβαιοΐ ό ιστορικός Φιλήμων, τήν εθνικήν φρουράν τής Ελλάδος. 
(Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας). Αϋτη ένεψύχωσε καί διεφύλαξε ζωντανό 
τό πνεύμα τής έλευθερίας καί έδωσε κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως μαχητάς αξίας. 
Νά άναφέρωμεν μόνον τήν καταστροφήν τοϋ Δράμαλη είς τήν Πελοπόννησον από τόνΘεό
δωρον Κολοκοτρώνην, διότι ό Δράμαλης μέ τούς τριάντα χιλιάδες Τούρκους, ένέσπειρε 
τόν πανικόν τόσον είς τήν κυβέρνησιν όσον καί είς τούς λογίους, τούς άρχηγούς, καθώς 
καί είς έκείνους πού διεξεδίκουν τήν πατρότητα τής έλληνικής έπαναστάσεως.

Πρώτος πού ήσχολήθη μέ τήν έξέγερσιν τών κλεφτών καί μάς έδωσε πολύτιμες πλη
ροφορίες ύπήρξεν ό γάλλος Claude Fauriel, όστις έξέδωκε είς τό Παρίσι τό έτος 1824 
τόν πρώτο τόμο άπό τήν συλλογήν του «Δημοτικά τραγούδια άπό τήν νεωτέρα Ελλάδα», 
είς τά όποια τά κλέφτικα καταλαμβάνουν ένα αρκετά έκτεταμένο μέρος. Έκτοτε τό θέμα 
τών κλεφτών έρευνάται καί μελετάται συνεχώς.

Ό Ιστορικός Τρικούπης γράφει ότι ή έλευθερία είναι ριζωμένη είς τάς καρδίας τών 
άνθρώπων, άλλά όταν ή κοινωνία δέν προσφέρει άρκετάς έγγυήσεις διά τήν έξάπλωσιν 
αΰτής, ή κοινωνική ζωή καταντά βαρύς ζυγός.

Διά τήν άπαλλαγήν άπό αύτόν τόν ζυγόν έγεννήθη ή κίνησις τών κλεφτών καί τό όνο
μα τών μαχητών αύτών μεταδοθέν άπό γενεάς είς γενεάν, έδυνάμωσε τήν έλπίδα διά τήν 
έθνικήν άναγέννησιν (Σπ. Τρικούπης, Ή ιστορία τής έλληνικής έπαναστάσεως).
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