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600 Βιβλιοχριοίαι (Stephen Fischer, Romania)

ξεων των Γάλλων κατά την εις Μοσχόπολιν διαμονήν των από τής 25 
’Οκτωβρίου 1916 μέχρι τής 20 Μαΐου 1920, καί εις τό τελευταΐον κεφά- 
λαιον την καταστροφήν, την οποίαν επέφερον οί Γάλλοι καί τάς προσπά
θειας άναδιοργανώσεως τής ζωής μέχρι του 1930. Την διεξοδικήν αυτήν 
έκθεσιν τήν συμπληρώνει εις τό τέλος διεξοδικός καϊ χρησιμότατος πίναξ 
ονομάτων.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Romania, Stephen Fischer Galati editor. Mid - European Stu
dies Center of the Free Europe Committee Inc. 1957, σελ. 399.

Ό ώς άνω περ'ι Ρουμανίας τόμος τοϋ Κέντρου Μέσο - Ευρωπαϊκών 
Μελετών ακολουθεί καί αυτός τό σχέδιον τών δυο άλλων, περ'ι Γιουγκοσλα
βίας καί ’Αλβανίας, τών εκδοθέντων υπό τοϋ ίδιου Ιδρύματος, καί από τήν 
άποψιν αυτήν είναι πολύ χρήσιμος εργασία, Εις τό ιστορικόν δμως τμήμα 
του, τό γραφεν από τόν κ. Stephen Fischer Galati, καθηγητήν τής ιστο
ρίας εις τό Πανεπιστήμιον Wayne, δεν είναι δυστυχώς άπηλλαγμένος από 
τήν φανατικώς εθνικιστικήν τάσιν, από τήν οποίαν κυριαρχούνται καί οί 
άλλοι δυο τόμοι. Παραθέτω εν μεταφράσει δσα άναφέρονται εις τήν επο
χήν τών Φαναριωτών. «Ή φαναριωτική φάσις τής Ρουμανικής ιστορίας 
έχει θεωρηθή από τούς περισσοτέρους ιστορικούς ώς καταστρεπτική... Αυτός 
οΰτος δ χαρακτήρ τού αξιώματος, τό όποιον εξηρτάτο από τήν καταβολήν 
μεγάλων χρηματικών ποσών εις τήν 'Υψηλήν Πύλην.... ώδήγησεν εις ακόμη 
χειροτέραν κατάστασιν -εν Μολδαβίρ; καί Βλαχίςι... Αυτό τό χάος επί τού 
ανώτατου επιπέδου τού κράτους συνωδεύετο από άνοικτίρμονα οικονομικήν 
έκμετάλλευσιν τών αγροτών... Οί Φαναριώται ήγεμόνες δχι μόνον ώδήγησαν 
τούς χωρικούς εις τό χείλος τής καταστροφής από οικονομικής άπόψεως, 
αλλά επίσης επέδρασαν κατά τρόπον άτυχή επί τής κοινωνικής συνθέσεως 
καί τών κοινωνικών ηθών τής εποχής των... Οί Φαναριώται ήγεμόνες καί 
τό περιβάλλον αυτών εκ Ρουμάνων βογιάρων καί Ελλήνων εμπόρων καί 
πολιτικών ήμπόδισε τήν άνάπτυξιν μιας μέσης αστικής τάξεως εκτός τών 
Ελλήνων εμπόρων, οί όποιοι ήσαν οί κύριοι πράκτορες τής Φαναριωτικής 
εκμεταλλεύσεως. Οί "Ελληνες μάλιστα έφθασαν μέχρι τού σημείου, ώστε να 
εξαπατούν τό κράτος ύποβάλλοντες λογαριασμούς διά δημόσια έργα, τα οποία 
ουδέποτε είχον γίνει καί άπηγόρευσαν τήν νόμιμον εισαγωγήν εμπορικών 
προϊόντων, ώστε να δύνανται οΰτοι να τα εισάγουν λαθρεμπορικώς διά να 
πωλοΰνται εις υψηλός τιμάς. Όλίγαι άλλαι εθνικότητες ήσχολήθησαν με 
τό εμπόριον. ’Ολίγοι μόνον ’Αρμένιοι, Μακεδόνες καί Εβραίοι ήδυνήθη- 
σαν νά επιτύχουν κάτι [ό συγγραφεύς τούτο το λέγει picked up the crumbs 
falling from the Greek feast on Romanian Soil]... Ή ρουμανική τάξις 
τών εύγενών καί τό ελληνικόν περιβάλλον τών ηγεμόνων συμμετέσχον ελεν



ΒιβΧιοχριοίαι (Slijepcevic', The Macedonian Question) eoi

θέρως εις την έκμετάλλευσιν αυτήν τοΰ πλούτου τής χώρας και δεν εδίσταζον 
να προδίδουν ή και ακόμη να δολοφονούν συναγωνιστές.’Απορεί κανείς 
άναγινώσκων τάς κρίσεις αΰτάς. Τά βιβλία τοΰ Mid-European Center γρά
φονται διά να περιγράψουν τάς υπό κομμουνιστικόν ζυγόν χώρας τών Βαλ
κανίων ή διά να εξασκοΰν πολεμικήν κατά τής Ελλάδος;

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Djoko Slijepcevic', The Macedonian Question. The 
Struggle for Southern Serbia. Translated by James Earkin. The 
American Institute for Balkan Affairs, Chicago, Illinois, 1959, σελ. 267.

Ό συγγραφευς τοΰ βιβλίου αΰτοΰ, καταγόμενος από τήν Έρζεγοβί- 
νην, εσπουδασεν εις τάς θεολογικάς σχολάς, τάς οποίας έχει υπό τήν προ
στασίαν του τό Σερβικόν Πατριαρχεΐον, ήσχολήθη δέ κυρίως με τήν ιστο
ρίαν τής σερβικής, άλλα καί τής βουλγαρικής εκκλησίας. Τό πρώτον δημο
σίευμά του, τό 1936, ήτο ή διδακτορική του διατριβή περί τοΰ Stevan 
Stratimirovich, μητροπολίτου εις τό Sremski Karlovci, ώς εκκλησιαστι
κής, εθνικής, πολιτικής κα'ι πολιτιστικής προσωπικότητος. "Αλλαι δημο
σιεύσεις του εις μέν τήν σερβικήν γλώσσαν είναι 1) περί τοΰ Παϊσίου, πα- 
τριάρχου τοΰ Pech, καί τής καταργήσεως τοΰ πατριαρχείου τοΰ Pech τό 
1766, 2) περί τής εκκλησιαστικής διοικήσεως τής Ερζεγοβίνης καίτώνέπι- 
σκόπων αυτής από τό 1219 μέχρι τοΰ 1905 καί 3) περί τών Ναζαρινών εις 
τήν Σερβίαν, εις δέ τήν γερμανικήν 1) περί τής Σερβικής ’Ορθοδόξου εκ
κλησίας καί 2) περί τής Βουλγαρικής δρθοδόξου εκκλησίας από τοΰ 1944 
μέχρι τοΰ 1956. ’Επί πλέον τών επιστημονικών αυτών εργασιών του έχει 
επίσης δημοσιεύσει πολλά άρθρα άναφερόμενα εις τήν εθνικήν καί πολιτι
στικήν ιστορίαν τής Σερβίας. Τό 1939 έξελέγη υφηγητής τής ιστορίας τής 
σερβικής εκκλησίας καί τοΰ σερβικοΰ πολιτισμοΰ είς τήν ’Ορθόδοξον θεο· 
λογικήν σχολήν τοΰ Βελιγραδιού, από δέ τοΰ 1948 καί πέραν ζή μακράν 
τής πατρίδος του, κατ’ άρχάς μέν εις τήν Βέρνην καί τώρα είς τό Μονάχον.

Τό «'Αμερικανικόν Ίνστιτοΰτον διά βαλκανικός υποθέσεις», υπό τήν 
αιγίδα τοΰ οποίου έξεδόθη τό περί τοΰ Μακεδονικοΰ ζητήματος έ'ργον τοΰ 
συγγραφέως, είναι έ'ν καθαρώς ιδιωτικόν ίδρυμα μέ γραφεϊον είς τό Σικά- 
γον τών Ηνωμένων Πολιτειών καί μέ συμβοΰλιον άποτελουμενον από Σέρ- 
βους πρόσφυγας είς τήν ’Αμερικήν. Σκοπός τοΰ ’Ινστιτούτού, καθ’ ά ανα
γράφονται εις τό πρόγραμμά του, είναι 1) «να καταστήση εις τον πολιτι- 
σμένον κόσμον γνωστόν τό ένδοξον παρελθόν τών Σέρβων καί τήν ιστο
ρίαν των καί να δείξη δτι οί Σέρβοι δικαιούνται βοήθειας εκ μέρους τών 
ελευθέρων λαών διά να απαλλαγούν από τήν κομμουνιστικήν δουλείαν», 2) 
«να υπεράσπιση τήν τιμήν τοΰ Σέρβικου έθνους διά τής άντικρουσεως τών 
ψευδολογιών, αί όποΐαι λέγονται είς βάρος του υπό τών εχθρών του», 3)
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