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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



606 Βιβλιοκριοΐαι (I,. A. Dellin, Bulgaria)

καί αγάπην την ’Ορθόδοξον εκκλησίαν ίδίςι είς την Βόρειον 'Ελλάδα καί 
έγραψε μερικός πολύ ωραίας σελίδας.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Bulgaria, A volume in the Mid - European Studies Center 
Series. L.A. Dellin, editor. Wew York 1957, σελ. 457.

Ή έκδοσις αύτη, ως κα'ι αί δυο άλλαι, αί ανωτέρω περιγραφεισαι, 
περί Γιουγκοσλαβίας καί Ρουμανίας, παρέχει χρησίμους καί ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας περί τής γεωγραφίας, τής δημογραφίας, τής κυβερνήσεως, 
τής κοινωνίας καί τής οικονομίας τής σημερινής υπό κομμουνιστικόν καθε
στώς διαγούσης Βουλγαρίας. Άτυχώς δμως αί περί Μακεδονίας, Βυζαντίου 
καί Ελλάδος εν σχέσει προς την Βουλγαρίαν άναπτυσσόμεναι απόψεις 
είναι καί ανακριβείς καί επικίνδυνοι διά τούς σκοπούς, τούς οποίους επιδι
ώκει τό Κέντρον τών Μεσοευρωπαϊκών Σπουδών. Διότι δεν είναι δυνατόν 
βεβαίως τό «Κέντρον τών Μεσοευρωπαϊκών Μελετών» τής ’Αμερικής να ά- 
ποβλέπη είς την ένίσχυσιν τών επιδιώξεων τής κομμουνιστικής Βουλγαρίας 
εναντίον τής 'Ελλάδος. Έν σελ. 16 τοϋ βιβλίου αναγράφεται δτι επί Τουρ
κοκρατίας τό μεγαλύτερον τμήμα τοϋ εν Μακεδονίφ ζώντος χριστιανικού πλη
θυσμού άπετελεΐτο υπό Σλάβους. ’Επειδή δεν άναφέρονται συγκεκριμένα 
στοιχεία επί τού θέματος αυτού, δημιουργείται ή έντύπωσις δτι ή πληροφο
ρία αύτη είναι ορθή. ’Αλλά δεν είναι δυνατόν έν επιστημονικόν 'Ίδρυμα, 
δπως θέλει να είναι τό Κέντρον τών Μεσοευρωπαϊκών Μελετών, τό όποιον 
άλλωστε στηρίζεται οικονομικώς εις παροχάς εκ μέρους τής επισήμου Αμε
ρικής, να παρουσιάζη επί άμφισβητουμένων άλλωστε θεμάτων απόψεις μονο
μερείς, ανακριβείς καί υπόπτου προελεύσεως. Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τά 
εις την σελ. 65 λεγάμενα, δπου αναπτύσσεται ή άποψις, δτι εκ τού ενός 
εκατομμυρίου Βουλγάρων, οί οποίοι εύρίσκονται εκτός τής χώρας των, οί 
περισσότεροι έξ αυτών ζούν είς την Γιουγκοσλαυϊκήν Μακεδονίαν, είς την 
Ελληνικήν Μακεδονίαν καί είς την Δυτικήν Θράκην. Καί περί μεν τών έν 
τή Γιουγκοσλαβική Μακεδονίμ διαβιούντων Σλάβων, οί όποιοι ονομάζονται 
τώρα Μακεδόνες, τό δέ ενταύθα συζητούμενον βιβλίον τούς παρουσιάζει ως 
Βουλγάρους, δυσκόλως θά ήδύνατο να ύπάρξη άντίρρησις. Ποιοι δμως είναι 
αυτοί οί Βούλγαροι, οί όποιοι εύρίσκονται είς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν 
καί είς τήν Δυτικήν Θράκην καί από πού έχει τάς πληροφορίας του ό είς 
επιστημονικόν βιβλίον καί δή χρηματοδοτούμενον υπό τής ’Αμερικανικής 
κυβερνήσεως γράφων τοιαύτας ανοησίας; Διά τής ανταλλαγής τών πληθυ
σμών, τής γενομένης μεταξύ 'Ελλάδος, Βουλγαρίας καί Τουρκίας, ζήτημα μειο
νοτήτων δεν υπάρχει, πλήν τής μουσουλμανικής έν τή Δυτική Θράκη καί 
τής Ελληνικής έν Κωνσταντινουπόλει, άναγνωρισθεισών δι’ ειδικών συμ
φωνιών. Έάν μέν παραβλέψη τις τάς περιέργους αύτάς πληροφορίας, ως
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