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576 Βιβλιοκρισΐαι (Γ. Μόδη, S. Loch)

το Μαυροβούνιον καί την Σερβίαν μέχρι τοϋ 1875, το δέ δεύτερον την 
Σλαβικήν εξόρμησιν καί το Συνέδριον τοϋ Βερολίνου 1870 - 1878. Εις το 
περ'ι Μαυροβούνιου καί Σερβίας κεφάλαιον περιλαμβάνονται ή ιστορία τοϋ 
Μαυροβούνιου μέχρι τής μετά τής Σερβίας ενώσεώς του, ή ιστορία τής Σερ
βίας μετά τό 1833 μέχρι τοϋ 1878, ή ερμηνεία τών παραγόντων, οϊτινες 
συνετελεσαν εις την δημιουργίαν τής «Γιουγοσλαβικής Μεγάλης ’Ιδέας» κα'ι 
τέλος ή εξωτερική—κα'ι δή ή Βαλκανική—πολιτική τοϋ Μιχαήλ Όβρένο- 
βιτς. Εις τό περί τής Σλαβικής εξορμήσεως καί τοϋ Συνεδρίου τοϋ Βερο
λίνου κεφάλαιον περιλαμβάνονται τα βασικά χαρακτηριστικά καί οί παρά
γοντες οί συντελέσαντες εις τήν γένεσιν τής Πανσλαβικής ’Ιδέας, ή άφύπνι- 
σις τών Βουλγάρων, ή ’Εξαρχία (1870) καί τό Σχίσμα (1872), ή κρίσις τοϋ 
1875, ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος (1877 - 1878) καί ή συνθήκη τοϋ Αγίου 
Στεφάνου, τέλος δε τό Συνέδριον τοϋ Βερολίνου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γ. Μόδη, 1) Μακεδονικές ιστορίες «Ντόκτορ Γιάννη». Άθήναι
1957, σελ. 219. 2) Μακεδονικές ιστορίες, «Τα δυο στρατόπεδα», Άθήναι
1958, σελ. 195.

Οί «Μακεδονικές ιστορίες» τοϋ κ. Μόδη δέν ανήκουν εις τα επιστη
μονικά βιβλία, άλλα πρέπει να σχολιασθοϋν εδώ, διότι αί αφηγήσεις τών 
εκ τοϋ Μακεδονικού' Άγώνος επεισοδίων στηρίζονται εις προσωπικός ανα
μνήσεις τοϋ συγγραφέως καί άποτελοϋν πολύτιμον πηγήν διά τον μέλλοντα 
ιστορικόν τής μεγάλης εκείνης εποχής τής εθνικής μας ιστορίας. Βεβαίως 
διά διαφόρους λόγους, ποικίλλοντας άναλόγως τοϋ εκάστοτε θέματος, ό κ. 
Μόδης δέν μένει πάντοτε πιστός εις τάς αναμνήσεις του ή εις τάς αναμνή
σεις τών άπομνηματογράφων καί κατά τοϋτο έκαστη πληροφορία του, λόγψ 
τής επί τό λογοτεχνικώτερον διαμορφώσεώς της, χρειάζεται κριτικήν επε
ξεργασίαν. Άλλα καί οϋτω ουδόλως χάνουν τήν αξίαν των ως σπουδαιοτάτη 
ιστορική πηγή παρεχομένη από άνθρωπον, ό όποιος έ'λαβε μέρος ενεργόν εις 
τον Μακεδονικόν Αγώνα, έγνάιρισε τούς περισσοτέρους έκ τών μακεδονομά
χων καί φροντίζει να είναι ενήμερος παντός δ,τι γράφεται επί τοϋ θέματος 
αύτοϋ.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Sydney Loch, The Holy Mountain, London 1957, σελ, 264, 
μέ είκοσι δυο εικόνας.

Συγγραφεύς τοϋ ωραίου αύτοϋ βιβλίου είναι ό κατά τα τελευταία 
τριάντα ετη μόνιμος κάτοικος τοϋ παρά τό "Αγιον "Ορος χωρίου Πύρ
γος Sydney Loch, ό όποιος εδημιούργησε εκεί μίαν τοπικήν σχολήν κα
τασκευής ταπήτων, τα σχέδια τών οποίων στηρίζονται κυρίως εις διακοσμη-
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