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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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«να απόκτηση νέους φίλους καί προμάχους τής Σέρβικης ύποθέσεως διά τής 
εξάρσεως τής αλήθειας και τής δικαιοσύνης», και 4) «να βοηθήση τους νέους 
Σέρβους [τής ’Αμερικής], οί όποιοι δεν γνωρίζουν σέρβικά, να γνωρίσουν, 
δι’ έργων δημοσιευομένων εις την αγγλικήν, τον πολιτισμόν καί τό ηρωι
κόν παρελθόν τών προγόνων των».

Τό περί τοϋ Μακεδονικού ζητήματος έργον τού κ. Slijepcevic' πρό
κειται, άνευ αμφιβολίας, να άναστατώση την βουλγαρικήν προπαγάνδαν εις 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, διότι παρουσιάζει απόψεις επί τής υπό τών Βουλ
γάρων διαφιλονικουμένης περιοχής τής Μακεδονίας, τελείως διαφορετικός 
από τάς υπό τών Βουλγάρων άναπτυχθείσας και άναπτυσσομένας με μεγά- 
λην πάντοτε δραστηριότητα. Έξ ίσου δμως πρόκειται να άναστατώση καί 
την υπό τών εν τοίς Σκοπίοις κηρυσσομένην αμέσως καί εμμέσως, διά πολ
λών δημοσιευμάτων εις τα Σκόπια και εις τό εξωτερικόν, άποψιν περ'ι τής 
ιδίας περιοχής. Διότι ενφ οί Βούλγαροι λέγουν δτι οί κατοικοΰντες εις την 
περιοχήν τών Σκοπιών είναι Βούλγαροι, οί δέ εν τοίς Σκοπίοις ισχυ
ρίζονται δτι αποτελούν ιδιαιτέραν εθνότητα, ο κ. Slijepcevic' υποστηρί
ζει δτι οί κάτοικοί της είναι Σέρβοι. Τό ενδιαφέρον, τό όποιον παρουσιά
ζει τό βιβλίον τού κ. Slijepcevic', είναι αυτονόητον. 'Ο συγγραφεύς τονί
ζει εις τον πρόλογόν του δτι ούδεμίαν εχθρότητα τρέφει κατά τών Βουλγά
ρων καί δτι τό βιβλίον του ουδόλως στρέφεται εναντίον αυτών. «'Ο συγγρα
φεύς τών γραμμών αυτών» λέγει ό κ. Slijepcevic' «θεωρεί τον εαυτόν του 
ως φίλον τών Βουλγάρων καί είναι πλήρως ενήμερος τής αξίας καί τής σημα
σίας των διά τήν Χερσόνησον τού Αίμου. Πιστεύει δτι ή αντιδικία μεταξύ 
τών Σέρβων καί τών Βουλγάρων περί τής Νοτίου Σερβίας έπαυσεν όριστι- 
κώς μέ τό τέλος τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τούτο δέ πιθανώς τό 
έχουν άντιληφθή οί περισσότεροι εκ τών ύπευθύνως σκεπτομένων Βουλγά
ρων, δσοι έχουν απαλλαγή από ένα μύθον, ό όποιος εδημιούργησε τόσας 
συμφοράς εις τον βουλγαρικόν λαόν». Τό θέμα αυτό καθ’ εαυτό ούδεμίαν 
σημασίαν έχει, κατά τον συγγραφέα, από άπόψεως διεθνούς πολιτικής, διότι 
«τα σύνορα τών κρατών, τα όποια τώρα σχεδόν αποκλειστικούς ενδιαφέρον- 
ται διά τό ζήτημα αυτό, έχουν καθορισθή διά διεθνών συμφωνιών, αί 
όποίαι δεν είναι δυνατόν να μεταβληθοΰν οίνευ νέου πολέμου, επειδή δέ ού- 
δείς είναι δυνατόν να επιχειρήση πόλεμον εις τα Βαλκάνια για να μεταβά- 
λη τα σύνορα, ή διεθνής σημασία τού Μακεδονικού ζητήματος είναι πολύ 
περιωρισμένη». Τό ζήτημα έχει κυρίως ενδογιουγκοσλαβικόν χαρακτήρα. 
«Προερχόμενον άρχικώς από τάς προσπάθειας τών Βουλγάρων να επιβά
λουν τον ίδικόν των εθνικόν χαρακτήρα επί τού πληθυσμού τής Νοτίου 
Σερβίας καί επί τής γνωστής υπό τό όνομα Μακεδονία γεωγραφικής 
περιοχής, ή οποία περιήλθεν ε’ις τήν Ελλάδα έπειτα από τούς πολέμους 
τού 1912 - 1913, τό Μακεδονικόν ζήτημα ήρχισε να λαμβάνη νέαν δψιν έ
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πειτα από την δημιουργίαν τοΰ Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών καί Σλο- 
βένων : εγενετο το ό'ργανον τής Κομιντέρν είς τάς προσπάθειας της να διά
λυση τό βασίλειον αυτό, το όποιον από τοΰ 1918 μέχρι τοΰ 1941 ήτο τό 
κυριώτερον έμπόδιον είς την έκρηξιν κομμουνιστικής έπαναστάσεως εις τά 
Βαλκάνια... ή επίθεσις τής Κομιντερν εστρέφετο κυρίως κατά των Σέρβων, 
των άποτελοΰντων την σπονδυλικήν στήλην τής Γιουγκοσλαβίας... είς τά 
μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον έτη τό Μακεδονικόν ζήτημα εγενετο 
ό κύριος παράγων, ό όποιος ήνωνε όλους εκείνους τούς αύτονομιστάς, οί 
όποιοι υπό διαφόρους πολιτικός αποχρώσεις επεδίωκον να συνενώσουν, εν
τός καί εκτός τής Γιουγκοσλαβίας, όλα τά άντισερβικά στοιχεία... Ό τελι
κός σκοπός τής κινήσεως αυτής, ή διάσπασις των Σερβικών εθνικών χωρών 
επετεύχθη πλήρως διά τής Όμοσπόνδρου λαϊκής δημοκρατίας τής Γιουγκο- 
σλαβίας... Είς εκάστην φάσιν τής εξελίξεώς του τό Μακεδονικόν ζήτημα έ
θιγε τά ζωτικά συμφέροντα τών Σέρβων... τά συμφέροντα αυτά απειλούνται 
τώρα υπό νέαν μορφήν, διά τής θεωρίας τής ύπάρξεως μιας χωριστής Μα
κεδονικής εθνότητος εις μίαν περιοχήν, ή οποία ήτο ή σκηνή τών λαμ- 
προτέρων γεγονότων τής μεσαιωνικής των ιστορίας καί διά τήν ελευθερίαν 
τής όποιας έκαναν πλείστας θυσίας καί κατά τόν 19. καί τόν 20. αιώνα... 
'Η θέσις αυτή προεβλήθη άρχικώς υπό τήν έπίδρασιν σοσιαλιστικών ιδεών, 
ως αΰται έλαβον ρίζας είς εν πρωτόγονον περιβάλλον, επί μακράν δέ διατηρη- 
θεΐσα καί ύποστηριχθείσα υπό τής Κομιντέρν, εγενετο δεκτή υπό τοΰ κομ
μουνιστικού κόμματος τής Γιουγκοσλαβίας, τό οποίον σήμερα είναι ό μό
νος υπερασπιστής της. Μέ τήν δημιουργίαν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Μακεδονίας, τό γιουγκοσλαβικόν κομμουνιστικόν κόμμα εφήρμοσε τήν θε
ωρίαν αυτήν έπ’ αυτού τοΰ τμήματος τής περιοχής, τό όποιον εΰρίσκεται υ
πό τόν έλεγχόν του. Διά τό βουλγαρικόν κομμουνιστικόν κόμμα τό Μακε
δονικόν ζήτημα είναι ούσιαστικώς ανύπαρκτον... ακόμη μικροτέραν σημασίαν 
έχει διά τήν Ελλάδα, όπου οι κομμουνισταί ποτέ δεν ήσαν γενναιόδωροι 
έναντι τών απαιτήσεων τών Σλάβων τής Μακεδονίας τού Αιγαίου δΓ εθνι
κήν άναγνώρισιν».

Τάς ώς άνω απόψεις του ό συγγραφεύς τάς αναπτύσσει λεπτομερώς 
καί μέ πλουσίαν βιβλιογραφίαν είς τά εννέα κεφάλαια τοΰ βιβλίου του, οι 
τίτλοι τών οποίων είναι 1) Ή Μακεδονία ώς γεωγραφική έννοια, 2) ‘Η 
άφιξις τών Σλάβων είς τα Βαλκάνια, 3) Οί Σλάβοι τής Μακεδονίας υπό 
βουλγαρικήν εξουσίαν, 4) Οί Σλάβοι τής Μακεδονίας υπό σερβικήν εξου
σίαν, 5) Ή βουλγαρική εθνική άφύπνισις καί τό Μακεδονικόν ζήτημα (μέ 
υποδιαιρέσεις, Α', πνευματική καί εθνική μοίρα τών Βουλγάρων υπό τούς 
Τούρκους, Β', Σημασία τοΰ όρου «Βούλγαροι», Γ', Ή εθνική άφύπνισις 
τών Βουλγάρων κατά τόν δέκατον έννατον αιώνα, Δ', Ή βουλγαρική εξ
αρχία καί τό Μακεδονικόν ζήτημα, Ε', ή εμφάνισις τοΰ Μακεδονικού ζη



604 ΒίβλιοχριοΙαι (Slijepcevic', The Macedonian Question)

τήματος), 6) Ή Σερβία καί to Μακεδονικόν ζήτημα, 7) Tò Μακεδονικόν 
ζήτημα μεταξύ τών δυο παγκοσμίων πολέμων, 8) TÒ Μακεδονικόν ζήτημα 
διαρκοϋντος καί μετά την λήξιν τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί 9) 
Tò Μακεδονικόν ζήτημα σήμερα. Tò έργον συμπληροΰται διά πλούσιας βι
βλιογραφίας, επί πλέον τής άναγραφομένης εις τάς υποσημειώσεις, από την 
οποίαν λείπουν δλοσχερώς τα εις την ελληνικήν γλώσσαν γραφέντα επί τοΰ 
θέματος έργα.

Ή βασική θέσις τοΰ συγγραφέως είναι δτι ή νότιος Σερβία, ή οποία 
έχει τώρα γίνει όμόσπονδον κράτος υπό τό όνομα Λαϊκή Δημοκρατία τής 
Μακεδονίας, άπετέλεσε τό λίκνον τοϋ σέρβικου πολιτισμού, μέχρι δέ τής έμ- 
φανίσεως τής Εξαρχίας κατωκείτο κατά κύριον λόγον από Σέρβους. «‘Η 
βουλγαρική Εξαρχία πρώτον, έπειτα δέεν συναρτήσει προς αυτήν ή οργή τών 
Τούρκων εξ αιτίας τοΰ Σερβοτουρκικοΰ πολέμου (1876- 1878) καί ή βουλ- 
γαρόφιλος πολιτική τής τσαρικής Ρωσσίας συνετέλεσαν, ώστε ή κατάστασις 
εις την Νότιον Σερβίαν να άρχίση να μεταβάλλεται». Πάντως τό 1891 είς 
την νότιον Σερβίαν ύπήρχον 110 σέρβικά σχολεία με 130 διδασκάλους, ιό δε 
1904, 300 με 400 διδασκάλους. Έπί πλέον οί Σέρβοι εΐχον θεολογικήν 
σχολήν εις τό Prizren, γυμνάσια εις τα Σκόπια, τήν Θεσσαλονίκην καί τό 
Μοναστήρι καθώς καί σχολήν παιδαγωγών εις τα Σκόπια. Ή βαθμιαία 
άνοδος τοΰ σερβικοΰ μορφωτικού επιπέδου άνεκόπη λόγφ τής δραστηριότη- 
τος τών Βουλγάρων, τώρα δε κινδυνεύει δλοσχερώς μέ τήν άκολουθουμένην 
υπό τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Μακεδονίας πολιτικήν, ή δποία προσπα
θεί νά δημιουργήση, εις μίαν περιοχήν, ή δποία κατωκείτο καί άνήκεν εις 
τούς Σέρβους καί είς τήν δποίαν άνεμίχθησαν αργότερα καί διάφορα άλλων 
εθνικών προελεύσεων στοιχεία, πολιτισμόν, δ μόνος σκοπός τοΰ όποιου θά 
είναι να κτυπήση τούς Σέρβους, τον Σερβικόν πολιτισμόν καί τον σερβικόν 
εθνικόν χαρακτήρα. Τοΰτο άλλωστε επιδιώκουν κυρίως οί κομμουνισταί τής 
Γιουγκοσλαβίας, οί προβαλόντες καί προβάλλοντες τήν θεωρίαν περί ύπάρ- 
ξεως ιδιαιτέρας έθνότητος Μακεδόνων. 'Ομιλούν εν ονόματι τοΰ «Μακεδο
νικού λαού» καί όμως ουδέποτε εζήτησαν καί μάλιστα έπί τόσον θεμελιώ
δους ζητήματος τήν γνώμην του. Χρησιμοποιούν ως ιστορικός αποδείξεις 
τής ύπάρξεως τής «Μακεδονικής Έθνότητος» σελίδας από τήν ιστορίαν τής 
Βουλγαρίας καί τής Σερβίας, μετατρέπουν δέ είς γλώσσαν «μακεδονικήν» μίαν 
διάλεκτον καθαρώς σερβικήν. Διά νά ένισχύσουν τήν πολιτικής προελεύ- 
σεως θεωρίαν των περί ύπάρξεως Ιδιαιτέρας μακεδονικής έθνότητος οί έν τοΐς 
Σκοπίοις καταφεύγουν είς τάς πλέον άπιθάνους πλαστογραφήσεις τής ιστο
ρίας. ’Αναφέρουν ως τό παλαιότερον γραπτόν κείμενον τής «Νέας Μακεδο
νικής γλώσσης» ιδιωτικήν έπιστολήν τοΰ 1637 γραφεΐσαν είς μίαν τοπικήν 
σερβικήν διάλεκτον υπό τήν ισχυρόν έπίδρασιν τής γλώσσης τής έκκλησίας. 
Διά νά δικαιολογήσουν τήν παντελή σιωπήν δλων τών προ τοΰ τέλους τοΰ
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19 αίώνος πηγών επί τού ζητήματος τής ύπάρξεως Ιδιαιτέρας Μακεδονικής 
εθνότητος ισχυρίζονται δτι οί Μακεδόνες δεν εΐχον συνείδησιν τής μακεδο
νικής των εθνότητος κα'ι την απέκτησαν κυρίως δτε επολέμουν από κοινού 
με τους οίλλους Γιουγκοσλάβους εις τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, εις 
εποχήν δηλαδή κατά τήν οποίαν το άνταρτικόν κίνημα εις τήν νότιον Σερ
βίαν ήτο πολύ ασθενές.

Το περί τής εθνικότητος των υπό το ψευδώνυμον «Μακεδόνες» έμ- 
φανιζομένων Σλάβων τής Γιουγκοσλαβίας απασχολεί, γενικώς, πολύ τον 
συγγραφέα, ή δε βασική του άποψις είναι δτι εις τήν περιοχήν αυτήν κα- 
τφκουν παλαιότερον Σέρβοι, από τής εποχής δμως τής Εξαρχίας άνεμίχθη- 
σαν μετ’ αυτών καί Βούλγαροι, οί οποίοι δμως ουδόλως επηρέασαν τήν 
εθνολογικήν σύστασιν τής περιοχής, δπως ουδόλως επηρέασαν αυτήν καί 
οί εν αυτή 'Έλληνες, Τούρκοι, ’Αρμένιοι καί Βλάχοι. Ό συγγραφεύς δμιλεΐ 
καί περί παρουσίας «Σλάβων» εις τήν «Μακεδονίαν τού Αιγαίου», δεν επι
χειρεί δμως να ταυτίση τούτους ούτε προς τούς Βουλγάρους, ούτε καί προς 
τούς Σέρβους. Ή μνεία αΰτη τής εντελώς φανταστικής παρουσίας Σλάβων 
εις τήν σημερινήν Ελληνικήν Μακεδονίαν αποτελεί βασικήν—δν καί αύτη 
αναφέρεται παρεμπιμπόντως από τού συγγραφέως—ανακρίβειαν εις τήν άλ
λως αντικειμενικήν έκθεσιν τών πραγμάτων, διότι ουτω δ συγγραφεύς φέρε
ται άγνοών δτι διά τής ανταλλαγής τών πληθυσμών δσοι εκ τών κατοίκων 
τής Μακεδονίας ήσαν ή επίστευαν δτι ήσαν Βούλγαροι, έγκατέλειψαν οίκειο- 
θελώς τήν Ελλάδα, οί δέ εναπομείναντες σλαβόφωνοι είναι απλώς σλαβό
φωνοι "Ελληνες καί τίποτε περισσότερον, το απέδειξαν δέ δχι μόνον διά τής 
εκούσιας παραμονής των εις τήν Ελλάδα κατά τήν εποχήν τής ανταλλαγής 
τών πληθυσμών, άλλα καί προ αύτήο διά τής θαυμασίας συμβολής των κα
τά τήν διάρκειαν τού Μακεδονικού Άγώνος. 'Ο συγγραφεύς καλόν θά ήτο 
να περιώριζε τήν έκθεσιν τού Μακεδονικού ζητήματος είς τάς περί αυτού 
έριδας εν αυτή ταύτη τή Γιουγκοσλαβική καί εν σχέσει προς τήν Βουλγα
ρίαν, χωρίς να άναμίξη καθόλου τήν Ελλάδα, διά τήν οποίαν πράγματι το 
λεγόμενον Μακεδονικόν ζήτημα είναι δλως ανύπαρκτον.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Peter Hammond, The Waters of Marah. The present 
state of the Greek church. London 1956, σελ. 186.

Tò βιβλίον αυτό τού Hammond, το οποίον εξετάζει τήν παρούσαν 
κατάστασιν τής Ελληνικής εκκλησίας, αναφέρεται εδώ διά να σημειωθούν 
αί εντυπώσεις του από τό Κάτω Νευροκόπι, τα Γρεβενά, τήν Δράμαν, τήν 
’Έδεσσαν, τήν Καστοριάν, τήν Καβάλαν, τήν Θεσσαλονίκην, το Σιδηρόκα- 
στρον καί τό "Αγιον ’Όρος. Ό συγγραφεύς, 6 οποίος παρέμεινεν επί δύο 
έτη είς τήν Θεσσαλονίκην με υποτροφίαν, έμελέτησε μέ πολλήν προσοχήν
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