
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 4, Αρ. 1 (1960)

  

 

  

  L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 

  Βασ. Λαούρδας   

  doi: 10.12681/makedonika.740 

 

  

  Copyright © 2015, Βασ. Λαούρδας 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Λαούρδας Β. (1960). L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453. Μακεδονικά, 4(1), 584–587.
https://doi.org/10.12681/makedonika.740

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:52:26
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I/. S. Stavrianos, The Balkans since 1453. Rinehart and 
Company Inc. New York 1958, σελ. 970.

Tò ογκώδες αυτό σύγγραμμα περί τών Βαλκανίων έπειτα από το 1453 
αποτελεί τον δγδοον τόμον της υπό τοΰ εκδοτικού οίκου τής Νέας Ύόρκης 
Rinehart and Co, Inc. εκδιδομένης σειράς συνθετικών εργασιών περί 
τής ιστορίας τής Ευρώπης. ’Άλλα δημοσιεύματα τής ιδίας σειράς είναι δύο 
τόμοι τοΰ E. Ν. Anderson περί τής συγχρόνου Ευρώπης από τοΰ 1914 
μέχρι τοΰ παρόντος καί περί τών Ευρωπαϊκών θεμάτων κατά τον εικοστόν 
αιώνα (Modern Europe in World Perspective καί European issues in 
the Twenthieth Century) και δύο τόμοι τοΰ S.C. Easton περί τής κλη
ρονομιάς τοΰ παρελθόντος (The Heritage of the Past, 1 : From the Ear
liest Times to 1500 καί 2 : From the Earliest Times to 1715). Ό εκδο
τικός οίκος Rinehart αποτελεί την πρώτην εγγύησιν διά την σοβαρότητα 
τών ύπ’ αύτοΰ έκδιδομένων έργων.

Έξ ίσου γνωστός εις την ’Αμερικήν, πολύ ολίγον δμως, νομίζω, εις 
την 'Ελλάδα είναι καί 6 συγγραφεύς τοΰ έργου κ. Ε· S. Stravrianos, ελ
ληνικής καταγωγής καθηγητής τής νεωτέρας ευρωπαϊκής ιστορίας είς τό 
Northwestern University τοΰ Σικάγου, άλλοτε διδάξας εις τό Queens 
University τοΰ Καναδά. Ό κ. Stavrianos έχει ήδη δημοσιεύσει σειράν 
συνθετικών περί τών Βαλκανίων εργασιών, εν αίς γνωστότεροι είναι αί 
υπό τον τίτλον «The Balkan Federation» καί «Greece, American dilem
ma and opportunity». Ή δεύτερα εργασία του, άναφερομένη εις την υπό 
τής ’Αμερικής δοθείσαν ενίσχυσιν προς τήν Ελλάδα κατά την διάρκειαν 
τής μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον ανταρσίας τών κομμουνιστών,, 
προεκάλεσε πολύν θόρυβον είς τήν ’Αμερικήν, διότι εξεδόθη δτε ακόμη έ- 
συνεχίζετο δ πόλεμος κατά τών συμμοριτών και επεζήτει, εμμέσως, τήν δι
καιολογίαν τής ανταρσίας των. ’Από τον κ. Stavrianos δεν έ'λειπεν ή καλή 
πίστις, έ'λειπεν δμως ή εκ τοΰ σύνεγγυς μελέτη τής εδώ καταστάσεως, ή ο
ποία καί μόνη &ά τοΰ έδιδε τήν δυνατότητα να μορφώση γνώμην προ
σωπικήν.

Τό νέον ογκώδες περί τών Βαλκανίων έπειτα από τό 1453 έργον του 
άποτελεΐται από έξ μεγάλα τμήματα· Τό πρώτον εξ αυτών είναι ή εισαγωγή, 
εις τήν οποίαν δίδεται γεωφυσική περιγραφή τών Βαλκανίων μετά συντό
μου άνασκοπήσεως τής ιστορίας των μέχρι τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου. Τό 
δεύτερον άναφέρεται είς τήν άνοδον τών ’Οθωμανών μέχρι τοΰ 1566, καί τό 
τρίτον εις τήν παρακμήν αυτών από τοΰ 1566 μέχρι τοΰ 1815. Τό τέταρτον, 
υπό τον τίτλον «ή εποχή τοΰ εθνικισμού», άναφέρεται εις τήν άφύπνισιν 
τοΰ εθνικόΰ αισθήματος τών Βαλκανικών λαών καί είς τήν δημιουργίαν τών 
ελευθέρων κρατών τών Βαλκανίων (από τοΰ 1815 μέχρι τοΰ 1878). Τό 
πέμπτον όμιλε! περί ΐμπεριαλισμοΰ καί καπιταλισμού είς τά Βαλκάνια (από
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τοΰ 1878 μέχρι τοϋ 1914) καί άναφέρεται κυρίως εις την οίνοδον τής αστι
κής τάξεως καί εις την ύπ’ αυτής διαμόρφωσιν τής εσωτερικής καί εξωτε
ρικής πολιτικής τών βαλκανικών κρατών. TÒ τελευταΐον τμήμα υπό τον 
τίτλον «’Εποχή πολέμου καί κρίσεως : 1914—»αποτελεί συνοπτικήν ιστο
ρίαν μιας Ικάστης τών βαλκανικών χωρών από την έ'κρηξιν τοΰ α' παγκο
σμίου πολέμου μέχρι τών ημερών μας. Το βιβλίον το συμπληρώνει ευρυ- 
τάτη κριτικού χαρακτήρος βιβλιογραφία (σελ. 878-946) καθώς καί πίναξ 
κυρίων καί γεωγραφικών ονομάτων. Έν τφ συνόλφ του πρόκειται περί 
έργου, τό όποιον προϋποθέτει εξαιρετικήν εργατικότητα, πολυμέρειαν ένδια- 
φερόντα)ν καί ευρείαν ενημέρωσιν επί προσώπων καί πραγμάτων.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τό περ. «Μακεδονικά» έχουν αί απόψεις του 
περί Ελλάδος γενικώς καί είδικώτερον περί Μακεδονίας. ’Επί τοΰ θέματος 
τής βαλκανικής αντιδικίας διά την Μακεδονίαν δυο είναι αί βασικαί επιφυλά
ξεις, αί όποΐαι πρέπει να διατυπωθοΰν δι’ δσα αναπτύσσει ό συγγραφευς. 
Ή πρώτη εξ αυτών είναι ή άτελεστάτη βιβλιογραφία του προκειμένου περί 
τών ελληνικών απόψεων διά την Μακεδονίαν. Τα έργα τών C. Nicolaides, 
N. Stroumzi, V. Colocotronis, S.P. Phocas Cosmetatos καί N. Kasa- 
sis, τα όποια αναφέρει, είναι βεβαίως πολύτιμα, πλήν όμως αυτών καί υπό 
άλλων Ελλήνων αλλά καί υπό ξένων (δπως τοΰ Paillares) έχουν γραφή 
καί άλλα χρησιμώτατα έργα. Καί όρθώς μέν εξαιρεί τό βιβλίον τοΰ Ν. Βλά
χου, Τό Μακεδονικόν ως φάσις τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος, αδικεί δμως 
δλην την άλί^ην επί τοΰ θέματος εις ελληνικήν γλώσσαν βιβλιογραφίαν, τήν 
οποίαν χαρακτηρίζει συλλήβδην (σελ. 925) ε’ίτε ως πολεμικός πραγματείας, 
είτε ως περιωρισμένας τοπικός ιστορίας. Οίιδεμίαν εκ τών υπό τής Εται
ρείας Μακεδονικών Σπουδών δημοσιευθεισών εργασιών έχει υπ’ δψιν του 
ό κ. Stavrianos. Τοΰτο ασφαλώς αποτελεί μειονέκτημα είς τήν κατά τα 
άλλα εξαίρετον βιβλιογραφικήν του ενημέρωσιν. ’Ασφαλώς επίσης αδικεί τον 
δλον χαρακτήρα τοΰ Μακεδονικοΰ ζητήματος, τουλάχιστον τήν ιστορικήν α
λήθειαν επί τοΰ ζητήματος, δταν παρουσιάζη τον εν Μακεδονία διεξαχθέντα 
αγώνα ως εντός τής Μακεδονίας αντιδικίαν τών βαλκανικών κρατών. ΙΊρο- 
κειμένου τουλάχιστον περί τής Ελλάδος, δέν είναι ορθόν δτι οί διεξαγα-, 
γόντες τον αγώνα εις τήν Μακεδονίαν ήσαν μόνον "Ελληνες εκ τοΰ ελευθέ
ρου ελληνικοΰ κράτους. Ό κ. Stavrianos θά έπρεπε να άναφέρη κατά κύ
ριον λόγον τήν συμβολήν τών γηγενών Ελλήνων τής Μακεδονίας, οί ό
ποιοι άγωνίσθησαν μόνοι των κατ’ άρχάς καί άργότερον έν συνεργασίςι μετά 
τών έκ τής έλευθέρας Ελλάδος αδελφών των, πλείστοι δ’ εξ αυτών διά τής 
μαχητικότητος καί τών μαρτυρίων των είναι θρυλικοί. ‘Η παράλειψις αΰτη 
μειώνει τήν κατά τα άλλα αντικειμενικήν έκθεσιν τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος 
υπό τοΰ κ. Stavrianos.

Προβληματικής αξίας είναι καί δσα λέγει διά τάς διαρκουσης τής κα·
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τοχής κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον καί μετά την άπελευθέρωσιν 
πολιτικός αντιδικίας εν Έλλάδι, κατά την έκθεσιν των όποιων 6 κ. Stav
rianos επαναλαμβάνει τάς γνωστός καί από το προηγούμενον βιβλίον του 
«The American Dilemma» απόψεις, ή πηγή των όποιων δέον νό άναχθή 
εις άνευθύνους εκπροσώπους άφηρημένης πολιτικής φιλολογίας. TÒ βασικόν 
γεγονός, το όποιον διαμορφώνει καί θά διαμορφώνη πάντοτε την πολιτικήν 
ζωήν τής Ελλάδος είναι ή παρά τό σύνορά της παρουσία ενός τεραστίου 
δ'γκου σλαβικών λαών, οί όποιοι δεν έχουν διέξοδον προς το Αϊγαίον πέλα
γος καί οί οποίοι ευχαρίστως θά τήν έπεζήτουν μέσω ελληνικών εδαφών. 
’Ανεξαρτήτως όλων τών άλλων παραγόντων πολιτικής, ή διάστασις αυτή Ελ
λήνων καί Σλάβων είναι εις συντελεστής πολιτικής, ό όποιος δεν επιτρέ
πεται νό παροράται καί μάλιστα από ιστορικόν τ^ς αξίας τοϋ κ. 
Stavrianos.

Διό τήν κατά τό παρελθόν συμβολήν τοΰ Ελληνισμού είς τήν δια- 
μόρφωσιν τοΰ πολιτισμού εν Βαλκανίοις ό κ. Stavrianos εκθέτει τός από
ψεις του μέ υποδειγματικήν ευρυμάθειαν καί μέ εξ ίσου υποδειγματικήν 
αντικειμενικότητα κρίσεως. Διό τό επίμαχον ζήτημα τής παρουσίας ‘Ελλή
νων επισκόπων καί διδασκάλων είς τήν Βουλγαρίαν κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν ό κ. Stavrianos παρατηρεί ότι ορθόν βεβαίως είναι ότι οί “Ελλη
νες εκυριάρχουν, τούτο όμως ήτο άναπόφευκτον, διότι αυτοί ήσαν οί μόνοι 
φορείς πολιτισμού εν Βουλγαρίρ;. «Τό γεγονός είναι, ότι κατά τον δέκατον 
όγδοον καί κατά τός άρχός τού δεκάτου εννάτου αίώνος αί ίδέαι Έ λ λ η- 
νικάν καί πολιτισμός έταυτίζοντο ή μία μέ τήν άλλην. Μορ
φωμένος Βούλγαρος ήτο εκείνος, ό όποιος ωμίλει ελληνικά καί Ιόν δεν 
ήτο είς θέσιν να όμιλή ούτω, εστόλιζε τουλάχιστον τον λόγον του μέ φρά
σεις ελληνικός. Ή εμπορική καί ή ιδιωτική αλληλογραφία διεξήγετο είς 
τήν ελληνικήν ή εις τήν βουλγαρικήν μέ ελληνικήν γραφήν... Εντός τών 
ιστορικών αυτών συνθηκών ή πολιτιστική κυριαρχία τών Ελλήνων είναι 
κατανοητή». Έξ ίσου προσεκτικός καί μέ αυστηρόν αντικειμενικότητα κρί
σεως είναι ό κ. Stavrianos καί είς όσα λέγει διό τούς Φαναριώτας είς τήν 
Ρουμανίαν, τών οποίων εξαιρεί τήν συμβολήν είς τήν διαμόρφωσιν καί 
τήν προαγωγήν τού ρουμανικού πολιτισμού. Οί Φαναριώται συνετέλεσαν ώ
στε ή Ρουμανία νό άπελευθερωθή από τός πολιτικός πιέσεις τών Σλάβων 
καί Φαναριώται ήσαν επίσης εκείνοι, οί όποιοι συνέδεσαν τήν Ρουμανίαν 
μέ τον δυτικόν πολιτισμόν.

Ό όγκος τού βιβλίου τοΰ κ. Stavrianos, τό πολυάριθμα θέματα, τό 
όποια αναπτύσσονται είς τός σελίδας του καί ή αυτοτέλεια κρίσεως τοΰ συγ- 
γραφέως δέν καθιστούν δυνατήν τήν ευρυτέραν άνάπτυξιν καί Ινδεχομένην 
συζήτησιν τών άπόψεών του. Είναι αρκετόν νό εξαρθή εδώ ή μεγάλη συμ
βολή ενός τοιούτου βιβλίου διό τήν ευρυτέραν γνώσιν τών Βαλκανικών ζη
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τημάτων εις τους άγγλοφώνους λαούς καί να χαιρετισθή ή πολύτιμος αύτή 
εργασία ενός Ελληνικής καταγωγής έπιστήμονος, εις τον όποιον θό πρέπη 
να άναγνωρισθή οτι ή παραμονή του εις ξένην χώραν, οί συγγενικοί του 
δεσμοί με την Βουλγαρίαν καί ή ελληνική του καταγωγή ουδόλως επηρέ
ασαν—υπέρ τής μιας ή τής άλλης άπόψεως—την επιστημονικήν του συνεί- 
δησιν. Άπό την όίποψιν αυτήν καί παρά τάς επιφυλάξεις δι’ επί μέρους 
ζητήματα, τό βιβλίον του είναι πολυτιμωτάτη συμβολή διά τήν κατανόησιν 
τής ιστορίας καί των προβλημάτων τής χερσονήσου τοΰ Αίμου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

B. P. Papadakis, Histoire diplomatique de la question 
Nord - Epirote (1912-1957). Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα 
Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άρ. 21, 1958, σελ. 195.

Ό πρεσβευτής κ. Παπαδάκης, ό όποιος λόγφ τής ιδιότητάς του έλα- 
βεν επανειλημμένως μέρος εις τάς περί τής ’Αλβανίας επισήμους διεθνείς 
συζητήσεις, άφηγεΐται εις τό υπό τον ως ανω τίτλον έ'ργον του τάς διπλωμα
τικός περιπετείας τοϋ ζητήματος παραθέτων ή άναλυων πολυάριθμα έγγρα
φα. "Επειτα από σύντομον εισαγωγήν, εις τήν οποίαν έξαίρει τήν βασικήν, 
όχι μόνον διά τάς σχέσεις Ελλάδος καί ’Αλβανίας, άλλα καί γενικώτερον 
διά τήν γαλήνην είς τήν περιοχήν αυτήν τής Μεσογείου καί τών Βαλκανίων, 
σημασίαν τοΰ ζητήματος, αναπτύσσει λεπτομερώς τάς διπλωματικός διαπρα
γματεύσεις, ήτοι τήν άπόφασιν τών Δυνάμεων τής 8]9] 1913, τό πρωτόκολλον 
τής Φλωρεντίας τής 17] 12] 1913, τήν νόταν τών Μ. Δυνάμειυν τής 13]2]14 
καί τήν προς αυτήν άπάντησιν τής 'Ελλάδος τής 21]2]1914, τον κατόπιν τών 
συμφωνιών εν Φλωρεντίφ σχηματισμόν προσωρινής κυβερνήσεως Αυτονόμου 
Β. ’Ηπείρου, τήν έν συνεχείςι προς αυτόν νόταν τών Μ. Δυνάμεων τής 
24]4] 1914, τάς στρατιωτικός επιχειρήσεις καί τον πολιτικόν θρίαμβον τής 
Αυτονόμου Β'. ’Ηπείρου, τό πρωτόκολλον τής Κερκύρας τής 17]4] 1914, τάς 
εν συνεχείφ τούτου αποφάσεις τής ’Αλβανίας, τών Μ. Δυνάμεων καί τής 
'Ελλάδος, τήν περί ειρήνης συνδιάσκεψιν τών Παρισίων 1919 - 1920, τήν 
περί Β. ’Ηπείρου ελληνοϊταλικήν συμφωνίαν τής 29]7] 1917, τό υπομνήματα 
τών Frank Polk, Clemenceau καί Ε. Crowe τής 9] 19] 1919 καί τό Ιτα
λικό υπομνήματα τής 3]1]1920, τήν συζήτησιν μεταξύ Clemenceau, Βενι- 
ζέλου καί Nitti τής 13] 1] 1920, τήν νόταν τής 14] 1] 1920, τό πρωτόκολλον 
τής «Καπισίτσα» τής 15]5[1920, τήν άπόφασιν τής ’Αμερικανικής Γερου
σίας τής 17]5] 1920, τήν ιταλοαλβανικήν συμφωνίαν τής 10]8]1920, τό Ελ
ληνικόν υπόμνημα τής 21]9] 1921, τήν άλβανικήν διακήρυξιν τής 2] 10] 1921, 
τάς άποφάσεις τής επιτροπής έρεύνης καί τήν έκθεσιν Sederholm, τήν άπό- 
φασιν τών Μ. Δυνάμεων τής 9] 11] 1921, τό πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας 
τής 27] 1 ] 1925, τήν άπόφασιν τοΰ Folkestone τής 22]5] 1934, τήν άπελευ-
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