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δτι δ λαός της «Μακεδονίας των Σκοπιών» είναι φορεύς καί κληρονόμος 
τής «Μακεδονικής έθνότητος» καί τους ισχυρισμούς περί εθνολογικής καί 
γλωσσικής δμοιογενείας άφ’ ενός καί εδαφικής καί οικονομικής ένότητος άφ’ 
ετέρου τοΰ σλαβικού κράτους των Σκοπιών προς την σημερινήν 'Ελληνικήν 
Μακεδονίαν. Εϊς το τελευιαίον κεφάλαιον τού βιβλίου του δ κ. Άνδριώτης 
εξαιρεί τούς λόγους διά τούς δποίους εν τω πλαισίφ τού παλαιού πανσλα
βισμού συνεχίζονται σήμερον υπό τοΰ κράτους των Σκοπιών αί βλέψεις επί 
τής ελληνικής Μακεδονίας καί καθορίζει τήν έναντι τοΰ θέματος τούτου θέ- 
σιν τού Ελληνισμού.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Οί Δυτικομακεδόνες από
δημοι επί Τουρκοκρατίας. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Με
λετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου. Άρ. 22, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 47.

Εϊς τήν σύντομον αυτήν πραγματείαν του, ή δποία είναι επηυξημέ- 
νον το κείμενον διαλέξεώς του εις τήν σειράν τών περί Δυτικής Μακεδο
νίας διαλέξεων τοΰ 'Ιδρύματος, δ κ· A. Ε. Βακαλόπουλος παρουσιάζει συν
θετικήν εικόνα τών εκ Δυτικής Μακεδονίας αποδήμων κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν. TÒ θέμα το έχουν διαπραγματευθή καί άλλοι, άλλ’ δ κ. Βακαλόπουλος 
το παρουσιάζει από άποψιν τήν δποίαν ούδείς άλλος είχε μελετήσει καί είχεν 
έξάρει μέχρι τούδε, από τήν άποψιν τής συμβολής τών αποδήμων εις τήν 
οικονομικήν καί πνευματικήν πρόοδον τής ιδιαιτέρας ενός έκάστου πατρίδος. 
Έκ παραλλήλου δ κ. Βακαλόπουλος εξετάζει άφ’ ενός μεν τα αίτια τής 
μεταναστεύσεως καί άφ’ ετέρου τούς παράγοντας δημιουργίας τών πρώτων 
αστών εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Ή εξέτασις τών θεμάτων αυτών συνο
δεύεται υπό πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας, χαρακτηριστικής τής ευσυνειδησίας 
καί τής εργατικότητος τού συγγραφέως.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γ. I. Θεοχαρίδου, Σύντομος ιστορία τού Αγίου ’Όρους. Ε
ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού Αί
μου. Άρ. 23, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 22.

Ή υπό τον τίτλον «Σύντομος ιστορία τού 'Αγίου ’Όρους» διάλεξις 
τού κ. Γ. Θεοχαρίδου εις τήν σειράν τών περί τού Αγίου ’Όρους διαλέ
ξεων τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, είναι ή πρώτη, 
άν δεν σφάλλω, αύστηρώς επιστημονικού χαρακτήρος ιστορία τού Άθω εϊς 
τήν γλώσσαν μας, έγράφη δέ επί τή βάσει δλων τών επί τού θέματος νεω- 
τάτων ερευνών. *0 κ. Θεοχαρίδης άφηγεΐται συντόμως καί κατά χρονικήν 
ακολουθίαν τάς μεγαλυτέρας εκ τών φάσεων τής Ιστορίας τοΰ Αγίου "Ορους, 
δεν παραλείπει δέ να εξάρη καί τήν γενικωτέραν σημασίαν τήν δποίαν έσχεν
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δ !ν Άγίφ ’Όρει μοναστικός βίος επί τής διαμορφώσεως τής πνευματικής 
ζωής εις το Βυζάντιον. Παρά την εκ τής αποστολής της ως διαλέξεως βρα
χύτητα της, ή εργασία τοϋ κ. Γ. Θεοχαρίδη είναι πολύ χρήσιμον βοήθημα 
δι’ δσους θέλουν να γνωρίσουν δι’ ολίγων δσα επιστημονικά δεδομένα 
υπάρχουν διά την ιστορίαν τοϋ 'Αγίου ’Όρους.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Χριστόφορου Νάλτσα, Ό Μακεδονικός Άγων εις την 
Δυτικήν Μακεδονίαν. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών 
τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Άρ. 25, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 37.

Ή μικρά αΰτη μονογραφία αποτελεί το κείμενον διαλέξεως δοθείσης 
υπό τοϋ κ. Νάλτσα εις την σειράν τών περί τής Δυτικής Μακεδονίας δια
λέξεων τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Ό κ. Νάλ- 
τσας παρακολουθεί τάς δραματικός διπλωματικός καί πολιτικός φάσεις τοϋ 
Μακεδονικοϋ Άγώνος εν τή Δυτική Μακεδονίρ εξαίρων ιδίρ—καί ορθότα
τα—την παρά τάς βουλγαρικός ωμότητας εμμονήν τών γηγενών τής Μακε
δονίας εις τον Ελληνισμόν. "Οπως όρθιος τονίζει δ κ. Νάλτσας, ή συμβο
λή τών εκ τής Νοτίου Ελλάδος Μακεδονομάχων υπήρξε δευτερογενής, διότι 
προϋπέθεσε καί εστηρίχθη εις τούς αγώνας καί εις τάς θυσίας τών γηγενών 
Μακεδόνων, εκ τών οποίων άνεδείχθη σειρά ολόκληρος λαμπρών αγωνιστών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γεωργίου Σπ. Πάλλα καί Παναγιώτου Φιλ. Ζ ι
ώτα, Ό καπετάν Άγρας καί δ Μίγκας (ιστορικόν δράμα καί αφήγημα). 
Έδεσσα 1958, σελ. 93, εικ. 3 καί σχέδ. 2.

Οί δυο συγγραφείς τοϋ μικροΰ αϋτοΰ έργου, εκ τών οποίων ό πρώ
τος είναι επιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων ’Εδέσσης, δ δε δεύτερος 
διευθυντής τοϋ Στ' δημοτικού σχολείου τής ιδίας πόλεως, συνέθεσαν το 
ιστορικόν αυτό «δράμα καί αφήγημα», δπως τό ονομάζουν, διά να καταστή
σουν εις τό εύρύτερον κοινόν, ϊδίρ δε εις τήν μαθητικήν νεολαίαν, γνω
στός τάς προσωπικότητας δύο εκ τών μαρτύρων τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, 
τοϋ Τέλλου ’Άγρα καί τοϋ Αντωνίου Μίγκα. *Η κριτική τής λογοτεχνικής 
αξίας τοϋ έργου των δεν ανήκει εις τήν αρμοδιότητα τών «Μακεδονικών», 
ευχαρίστως δμως σημειοΰμεν τήν ιστορικήν ακρίβειαν τής άφήγήσεως καί 
τον ζωηρόν εθνικόν παλμόν, δ δποίος διέπει τήν εργασίαν τών δύο συγ
γραφέων.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γ. Α. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς. Ή ζωή, ή δράση καί δ 
δοξασμένος θάνατος τοϋ πρωτομάρτυρος τής Μακεδονικής ελευθερίας. Πρό-
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