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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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έστερημένας σοβαρότητος, τοΰτο είναι βεβαίως είς βάρος καί των συγγρα
φέων καί των εμφανών η αφανών εκδοτών τοΰ βιβλίου. Έάν πάλιν εύρεθή 
κανείς καί δή εκ τών ύπευθύνως χειριζομένων την εξωτερικήν πολιτικήν τής 
’Αμερικής—ή άλλης τίνος χώρας—δστις θά λάβη σοβαρώς ΰπ’ δψιν του τήν 
πληροφορίαν περί ύπάρξεως Βουλγάρων εν τή Ελληνική Μακεδονία καί εν 
τή Δυτική Θράκη αΐ συνέπειαι θά είναι βεβαίως σοβαραί.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Myrrh a Lot-Borodine, Nicolas Cabasilas. Un maitre 
de la Spiritualité Byzantine au XlVe siècle. Editions de Orante. 
1958, σελ. 196.

Ή συγγραφεύς τοΰ ωραίου αυτού βιβλίου (ή οποία εγεννήθη εις προ- 
άστιον τής Πετρουπόλεως, άλλα έζησε κυρίως εις Παρισίους), άνήκεν εις 
τον δμιλον τών φίλων καί μαθητών τού Μπερντιάεφ, οί όποιοι μετά τήν 
ρωσσικήν επανάστασιν συνεκεντρώθησαν εις τήν Γαλλίαν καί ανέπτυξαν ε- 
ξόχως ένδιαφέρουσαν δρδσιν υπέρ τής ορθοδόξου θεολογίας. Το περί τού 
Καβάσιλα ε'ργον ακολουθεί τάς βασικός άρχάς τής θεολογικής καί φιλοσο
φικής σκέψεως τού Μπερντιάεφ, τήν οποίαν ταυτίζει προς τήν θεολογικήν 
καί φιλοσοφικήν σκέψιν τού Νικολάου Καβάσιλα. Ή άνάλυσις τών ιδεών 
τοΰ Καβάσιλα εις τα δύο θεμελιώδη έργα του «Ερμηνεία τής θείας λειτουρ
γίας» καί «Περί τής εν Χριστά) ζωής» δίδεται με έννοιας αί όποίαι δεν εί
ναι συνήθεις εις τα έργα τών μελετητών τής βυζαντινής θεολογίας, αποτελεί 
δμως πολύτιμον συμβολήν διά τήν γνωριμίαν τού μεγάλου Θεσσαλονικέως 
θεολόγου τού δεκάτου τετάρτου αιώνος.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Monica Krippner, Beyond Athens, London 1957, σελ. 206.
Τα κεφάλια III, IV, V καί VI τοΰ ταξιδιωτικού αυτού βιβλίου άναφέ- 

ρονται κατά σειράν εις τήν Θεσσαλονίκην, εις τούς Φιλίππους, εις τούς 
Τούρκους τής Δυτικής Θρφκης καί εις τήν Καστοριάν. ”Αν καί δσα γράφει 
ή συγγραφεύς είναι μάλλον γενικότητες, χωρίς ιδιαιτέραν αξίαν, έν τούτοις 
άναγινώσκονται ευχαρίστως, διότι έχουν γραφή με αγάπην διά τήν Ελλάδα 
καί εις ώραΐον ύφος.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Monuments of Thessaloniki, Thessaloniki σελ. 56. 
Ό μικρός αυτός οδηγός, γραφείς υπό τού κ. Ν. Παπαχατζή επί τή βάσει 
δλης τής νέας περί τών μνημείων τής Θεσσαλονίκης βιβλιογραφίας, είναι υ
ποδειγματικός διά τήν συντομίαν, τήν ακρίβειαν καί τήν μεθοδικότητά του. 
’Άξια εξάρσεως είναι καί τα σχέδια καθώς καί αί φωτογραφίαι πού συνο
δεύουν τό κείμενον.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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