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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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τικά θέματα έκ χειρογράφων καί ξυλογλυπτικών έργων τοΰ 'Αγίου ’Όρους. 
Τό βιβλίον του δεν έγράφη μέ προθέσεις έπιστημονικάς, περιέχει δμως πολ- 
λάς πληροφορίας διά την ιστορίαν των μονών, διά τα εν αΰταΐς κειμήλια 
καθώς καί πολλά στοιχεία διά τον τρόπον τής ζωής τών μοναχών καί τών 
εις τό ’Όρος εργαζομένων χωρικών εκ τών πέριξ περιοχών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Emanuel Amand de Mendieta, Le mont Athos. La 
presqu’ île des Caloyers. Desclée de Brouwer, 1955, σελ. 388.

Tò βιβλίον τοΰ Amand de Mendieta άποτελεΐται από δέκα κεφάλαια, 
τά όποια περιέχουν, τό πρώτον εξ αυτών ευρεΐαν, αΰστηρώς επιστημονικήν 
ιστορίαν τοΰ 'Αγίου ’Όρους, τό δεύτερον περιγραφήν τοΰ νομικοΰ καθε
στώτος αυτοΰ μετά μεταφράσεως τοΰ καταστατικοΰ του χάρτου, τό τρίτον 
άνάλυσιν τοΰ χαρακτήρος τών κυριάρχων μονών καί τών προς αΰτάς συνδεο- 
μένων σκητών καί κελλίων, και τά άλλα, μέχρι καί τοΰ έννάτου, περιγραφήν 
μιας έκάστης έκ τών μεγάλων μονών, μετά πολλών πληροφοριών περί προ
σώπων και πραγμάτων.

Τό τελευταιον κεφάλαιον αναλύει τό μυστικόν ασκητικόν ιδεώδες τοΰ 
μοναστικοΰ βίου έν τφ “Ορει, τό δε βιβλίον κλείει διά πλούσιας καί χρη- 
σιμωτάτης βιβλιογραφίας. Ό συγγραφεΰς, καθολικός ίερευς μέχρι πρό τίνος 
καί τώρα διαμαρτυρόμενος, όμιλεΐ διά τό “Αγιον ’Όρος όχι μόνον με αγά
πην καί κατανόησιν, άλλα καί μέ επιστημονικήν κατάρτισιν υποδειγματικήν.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Βιβλιοθήκη τής Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. 
1, Ίωάννου ’Αναγνώστου, Διήγησις περί τής τελευταίας άλώ- 
σεως τής Θεσσαλονίκης, Μονφδία επί τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης. Ει
σαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γιάννη Τσάρα, Θεσσαλο
νίκη 1958, σελ. λα'+104.

Ή μετά εισαγωγής, σχολίων καί μεταφράσεως νέα εκδοσις τοΰ κει
μένου τοΰ ’Αναγνώστου υπό τοΰ κ. Τσάρα, είναι, όπως λέγει ο ίδιος εις τον 
πρόλογόν του, ό πρώτος τόμος σειράς δημοσιευμάτων του άναφερομένων 
εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Τον τόμον τοΰ ’Αναγνώστου 
θά άκολουθήση εν καιρφ και ή εκδοσις τών περί τής Θεσσαλονίκης έργων 
τοΰ Καμενιάτου καί τοΰ Ευσταθίου, καθώς καί τοΰ υπό τον τίτλον «Τιμα
ρίων» γνωστοΰ διαλόγου. 'Η πρόθεσις είναι αξιέπαινος, διότι πράγματι 
τά κείμενα αυτά είναι γνωστά από πεπαλαιωμένος τώρα εκδόσεις καί ασφα
λώς χρειάζονται έκ νέου επεξεργασίαν. Θά είναι όμως ατύχημα άν καί αί 
εις τό μέλλον έργασίαι τοΰ κ. Τσάρα παρουσιάζουν τά άστοχήματα τής έκ- 
δόσεως τοΰ ’Αναγνώστου, Διότι είναι άστοχήματα αί περί τοΰ ΰποτιθεμέ-
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